Rozliczenie z Urzędem Skarbowym
Rozliczanie się ze „skarbówką” to dla wielu nie lada wyzwanie. Samodzielne, ręczne
wypełnianie deklaracji podatkowej jest wyczerpujące i rodzi ryzyko powstania wielu błędów,
nie wspominając już o konieczności spędzenia mnóstwa czasu w kolejkach na poczcie lub w
urzędzie.
Chcąc zaoszczędzić Państwu wyżej wskazanych niedogodności przygotowaliśmy program
umożliwiający dokonanie wszystkich czynności związanych ze składaniem deklaracji
podatkowej przez internet. Dzięki nam każdy swobodnie może korzystać z luksusów, które
gwarantuje nowoczesna technika oraz dostęp do internetu. Wypełnienie e-deklaracji 2015
będzie szybkie i proste, jak nigdy dotąd.
Sposób funkcjonowania programu nie powinien dla nikogo być żadnym zaskoczeniem.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby korzystanie z niego było jak najbardziej intuicyjne. W
pierwszym etapie wypełniania deklaracji program pomoże wybrać nam jej odpowiedni rodzaj
(PIT 36, PIT 37 lub inne), a także da nam szansę zorientować się jakiego rodzaju dokumenty
będą nam potrzebne w procesie dalszego uzupełniania deklaracji. Podczas wypełniania pól
program chroni przed popełnieniem różnego rodzaju błędów, wskazując na sposób poprawy
oraz uniemożliwiając pomyślne ukończenie wypełniania deklaracji do momentu, aż wszystkie
błędy zostaną wyeliminowane.
Prawidłowo wypełniony formularz deklaracji można wydrukować i przesłać do urzędu w
tradycyjnej formie lub skorzystać ze strony PITAX.pl dopełniając formalności w drodze
elektronicznej.

Rozliczenie deklaracji PIT
Elektroniczne rozliczanie deklaracji podatkowej jest bardzo proste i zajmie zaledwie parę
minut. Jeżeli są więc Państwo znudzeni traceniem swojego cennego czasu w kolejce na poczcie
lub w urzędzie, gorąco zachęcamy do bliższego zapoznania się z funkcjonowaniem naszego
programu i do wypełnienia e-deklaracji. Stworzony dzięki naszej pomocy formularz będą
Państwo mogli przesłać bezpośrednio do systemu Pitax.pl i w taki oto sposób, dopełnić
wszystkich formalności związanych z wypełnianiem deklaracji PIT 36 lub PIT 37 online – bez
konieczności wychodzenia z własnego domu.
W pierwszym kroku należy wybrać odpowiedni rodzaj deklaracji spośród wskazanych oraz
uzupełnić we wskazanych miejscach, zgodnie z poleceniami programu. W razie pominięcia
obowiązkowych pól lub zaistnienia innych błędów, program weryfikować będzie na bieżąco
prawidłowość Państwa działań, co pozwoli uniknąć ryzyka późniejszego składania
jakichkolwiek korekt. Formularze deklaracji podatkowych dostępne w naszym programie są
zgodne z aktualnie obowiązującymi wzorami i niczym nie różnią się od tych, które pobrać
można w formie papierowej w urzędzie. We wskazanych w deklaracji miejscach należy wpisać
dane dotyczące swojej osoby oraz tytułów na podstawie których uzyskiwany jest przychód.
Ponadto program daje Państwu możliwość skorzystania ze wszelkich przysługujących ulg
podatkowych oraz przekazania 1% swojego podatku na konto odpowiednio wskazanej
organizacji pożytku publicznego. Dzięki naszemu programowi rozliczenie przebiegnie szybko
i sprawnie.

