Sposób na rozliczenie PIT online
W pierwszym kwartale roku 2016 wszyscy podatnicy będą musieli rozliczyć się z fiskusem za
rok 2015. Osoby, które będą robiły to osobiście, powinny zwrócić uwagę na rozliczenie PIT
przez internet, gdyż taki sposób niesie ze sobą mnóstwo korzyści (szczegóły związane z
rozliczeniem w 2016).
Na początku warto wspomnieć, że wypełnianie deklaracji PIT przy pomocy aplikacji w
internecie jest całkowicie bezpłatne. Użytkownik nie musi uiszczać za nic opłaty, nie ma
żadnych ukrytych kosztów czy też opcja wysłania SMS. Kolejna informacja, która przemawia
za rozliczaniem się online to prędkość i wygodna całego procederu. Podatnik wpisuje dane w
dowolnym komputerze podłączonym do internetu (dom, praca, u znajomych) i następnie
wysyła formularz do Urzędu Skarbowego. To oznacza, iż w ciągu kilku lub kilkunastu minut
mamy rozliczenie za rok ubiegły z głowy, bez marnowania czasu na dojazd na pocztę czy do
Urzędu Skarbowego.
Aplikacja jest tak zaprojektowana by prowadzić użytkownika krok po kroku po formularzu.
Informuje go o ulgach podatkowych, podaje na bieżąco potrzebne informacje i wskazuje pola,
które należy wypełnić kwotami. System na bieżąco dokonuje obliczeń by w razie potrzeby
poinformować o ewentualnych błędach użytkownika. Dzięki takiemu nadzorowi, istnieje
mniejsze prawdopodobieństwo, że zrobimy gdzieś błąd i wyślemy niepoprawną deklarację.
Dla osób martwiących się o swoje dane, wyjaśniamy, iż wszystkie dane są szyfrowane i nikt
do
nich
nie
ma
dostępu,
tylko
użytkownik,
który
je
wprowadzał.
Wypełnianie deklaracji PIT online, to bułka z masłem, a do tego oszczędza czas i nasze
pieniądze.

PIT 2016
W roku 2016 w rozliczeniach za rok poprzedni, pojawią się zmiany, na które należy zwrócić
uwagę. Zmiany będą dotyczyć większej części podatników.
Z pomocą w takiej sytuacji może przyjść wykwalifikowany księgowy i specjalista w tej
dziedzinie lub aplikacja internetowa, czyli e rozliczenie z PIT za rok 2015 (polecamy).
Zachęcamy do korzystania z aplikacji PIT online gdyż niesie ona ze sobą sporo atutów:
- wygodne i szybkie rozliczanie (nawet do 10 minut) przed komputerem w domu, bez stania w
kolejkach na poczcie czy w Urzędzie Skarbowym;
- podatnik nie ponosi żadnych opłat z tytułu korzystania z e-rozliczenia, musi tylko wprowadzić
dane i wysłać deklarację, czyli jedyne co poświęca to swój czas;
- aplikacja do wypełniania PIT jest zawsze zgodna z obowiązującymi przepisami w Polsce,
więc nie ma obaw, iż podatnik wyśle nie taki formularz co trzeba;
- aplikacja prowadzi podatnika krok po kroku, od momentu wprowadzania danych osobowych,
przychodów, ulg podatkowych aż do wysłania pliku, dzięki temu, podatnik ma pewność, iż
niczego nie przegapił.
Jak widać, argumentów przemawiających za tym by rozliczać się przez internet jest wiele,
zatem decyzja powinna być tylko jedna.

