PIT program – dlaczego warto?
Jeśli chcą Państwo prosto, szybko, wygodnie i bez stresu rozliczyć się za ubiegły rok to
profesjonalny program do rozliczenia online będzie dobrym wyborem.
1. Dlaczego jest to prosty system?
Otóż aplikacja jest tak skonstruowana by osoba wprowadzająca dane nie musiała się znać na
prawie podatkowym. To aplikacja czuwa nad poprawnością danych i krok po kroku prowadzi
podatnika do wypełnienia całego formularza.
2. Dlaczego jest to szybki system?
Wypełnianie deklaracji, która sama rozlicza kwoty, podpowiada co i gdzie wpisać prowadzi do
jej szybkiego zakończenia. Jednak to nie koniec, poprzez komunikację bezpośrednią z
państwowym systemem e-Deklaracje, PIT może zostać wysłany zaraz po wypełnieniu, co
znacznie przyspiesza otrzymanie zwrotu podatku z Urzędu Skarbowego
3. Dlaczego jest to wygodny system?
Wygoda wiąże się z miejscem w którym się znajdujemy przy wypełnianiu deklaracji. Możemy
spokojnie zasiąść wieczorem przed komputerem i wypełnić na spokojnie, bez pośpiechu
naszego PITa. System krok po kroku nas poprowadzi przez cały proces by na koniec, bez
wychodzenia z domu, poprosić o wysłanie do systemu e-Deklaracje.
To tylko kilka argumentów przemawiających za tym, że wypełnianie deklaracji podatkowej w
taki sposób jest strzałem w dziesiątkę. Należy mieć na uwadze fakt, że system jest na bieżąco
aktualizowany by formularza oraz ich załączniki były zawsze zgodne z obowiązującymi
przepisami prawnymi.
System jest wykorzystywany przez osoby fizyczne jak i biura podatkowe, więc tak naprawdę
przeznaczony jest dla każdego.

Przydatne informacje i druki formularzy PIT
Z roku na rok coraz bardziej poszerza się grono osób, którzy decydują się na rozliczenie z
Urzędem Skarbowym za pośrednictwem internetu. W wypełnianiu deklaracji podatkowych
pomóc ma przygotowane przez nas narzędzie internetowe, które wygeneruje dla użytkowników
tzw. e-pit.
Wypełnianie PIT przez internet jest bardzo proste i przeznaczone dla wszystkich podatników,
również dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, albo osób podlegającym
opodatkowaniu z kilku tytułów. Konstrukcja programu pozwala na szybkie wypełnienie
deklaracji oraz uniknięcie wszystkich możliwych błędów. Ewentualne pomyłki sprawdzane są
na bieżąco i uniemożliwiają podjęcie kolejnych kroków. Program posługuje się również
podpowiedziami, które mają pomóc w wypełnieniu pól, które nastręczają jakichkolwiek
wątpliwości. W efekcie otrzymujemy gotowy formularz PIT, który następnie można
wydrukować i przesłać do Urzędu lub złożyć PIT w formie elektronicznej.

Zamiast więc zlecać wypełnienie PIT specjaliście od prawa podatkowego lub księgowej albo
męczyć się z samodzielnym wypełnianiem deklaracji warto wypróbować funkcjonowanie
naszej aplikacji i przekonać się, jak komfortowym rozwiązaniem jest rozliczenie online. Każdy,
kto ceni sobie oszczędność czasu i pieniędzy powinien przejść na nowoczesną formę
wypełniania i składania deklaracji podatkowej i skorzystać z możliwości jakie daje internet.
Poniżej linki do najważniejszych informacji i druków:
1.
2.
3.
4.

PIT 28 - https://www.pitax.pl/pit-28/
PIT 36 - https://www.pitax.pl/pit36/
PIT 37 - https://www.pitax.pl/pit-37/
PIT 38 - https://www.pitax.pl/pit-38/

