Przeczytaj jak wypełnić PIT przez internet
Postępująca informatyzacja codziennego życia coraz szerzej wkracza również w relacje na linii
państwo – obywatel. Idąc za tym trendem polecamy Państwu zapoznanie się z przygotowanym
przez nas programem, dzięki któremu możliwe staje się rozliczenie PIT przez internet. Jest to
idealne rozwiązanie dla wszystkich tych z Państwa, którzy cenią sobie swój czas i nie chcą
bezproduktywnie tracić go podczas stania w długich kolejkach na poczcie lub też w urzędzie
skarbowych. Mamy nadzieję, że po skorzystaniu z naszego programu i przekonaniu się na
własnej skórze, że coroczne rozliczenie z urzędem skarbowym można dokonać w zaledwie
kilka minut, a do tego nie wychodząc z domu tylko siedząc przez monitorem własnego
komputera, będą Państwo już zawsze rozliczać PIT wyłącznie drogą elektroniczną.
Od czego zacząć? Wypełnianie deklaracji jest bardzo proste. W pierwszej kolejności należy
zgodnie z poleceniami programu wybrać odpowiedni rodzaj deklaracji podatkowej, który
zobowiązani są Państwo złożyć w urzędzie. Do wyboru mają Państwo kilka druków PIT. W tej
części wypełniania formularza program podpowie również czy i jakie dokumenty będą
potrzebne w toku uzupełniania obowiązkowych pól. Po prawidłowym wpisaniu wszystkich
niezbędnych danych można przystąpić do oznaczenia wszystkich przysługujących Państwu ulg
podatkowych oraz przekazać 1% podatku na rzecz wskazanej organizacji społecznej. Po
wypełnieniu całego formularza mogą Państwo go wydrukować i przesłać do urzędu, albo
dokończyć
proces
rozliczenia
PIT
przez
internet
na
stronie
internetowej https://www.pitax.pl/program-pit/.
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Czy jest ktoś z Państwa, kto nie słyszał jeszcze o czymś takim, jak e rozliczenie? Oczywiście
chodzi tutaj o coroczne rozliczenie podatkowe z urzędem skarbowym, które dzięki
przygotowanemu przez nas specjalnemu narzędziu można dokonać siedząc przed ekranem
swojego komputera. Dzięki nam nie będą Państwo już musieli stać w długich kolejkach na
poczcie lub urzędzie oraz przeżywać stresów związanych z ręcznym wypełnianiem deklaracji
podatkowej. Dołożyliśmy również wszelkich starań, aby ryzyko popełnienia jakiegokolwiek
błędu podczas wypełniania deklaracji zminimalizować do najniższego poziomu, dzięki czemu
można mieć pewność, że ominie Państwa konieczność składania ewentualnych korekt.
Działanie programu jest bardzo łatwe i nikomu nie powinno sprawić żadnych trudność.
Najlepiej przekonać się o tym samemu, gdyż wypełnienie formularza podatkowego zająć może
jedynie kilka minut. Program krok po kroku przeprowadzi Państwa przez cały proces
wypełniania deklaracji. Pierwszym krokiem jest wybór rodzaju deklaracji i zorientowanie się
jakie dokumenty będą Państwu potrzebne podczas dalszego uzupełniania obowiązkowych pól.
Jeżeli popełnią Państwo błędy, to jeżeli nie będą polegać one wyłącznie na błędnym wpisaniu
odpowiednich wartości liczbowych, program powinien zweryfikować je na bieżąco wskazując
miejsce ich popełnienia i sposób poprawy. W procesie uzupełniania formularza wybrać można
również wszystkie przysługujące Państwu ulgi podatkowe oraz przekazać 1% podatku na
wsparcie wskazanej organizacji społecznej - https://www.pitax.pl/przekaz-jedenprocent/wiodace-opp/ .

