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Wielkimi krokami zbliża się sezon rozliczania PITów z urzędem skarbowym. Już niedługo
miliony pracujących Polaków będzie wypełniało swoje deklaracje podatkowe. PITy
spędzają sen z powiek wielu ludziom, a to ze względu na skomplikowaną procedurę i
formularz, który trzeba wysłać do urzędu skarbowego. Na szczęście w dzisiejszych
czasach istnieje wiele możliwości, które pozwolą w łatwy sposób rozliczyć się z zeznania
podatkowego i wysłania deklaracji PIT do urzędu na czas i bez błędów, za które można
by było wyrażać czynny żal. Jak więc rozliczyć PIT samodzielnie przez internet? Jakie są
zalety programu internetowego do rozliczenia PIT? Jakie zmiany szykują się w PITach za
rok 2021, które będą rozliczane w 2022 roku?

  

1. Rozliczenie PIT online - dlaczego warto zrobić to przez internet a nie przez urząd skarbowy?

  

2. Jak poprawnie rozliczyć pit online?
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4. Zmiany w rozliczeniach za 2021 rok

  Rozliczenie PIT online - dlaczego warto zrobić to przez internet a
nie przez urząd skarbowy?
  

W dzisiejszych czasach coraz więcej zeznań podatkowych rozliczana jest drogą elektroniczną -
przez internet. Dzieje się tak dlatego, że bardzo łatwo jest wypełnić PIT online , a to ze względu
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na to, że istnieją specjalne programy, które tę czynność ułatwiają. Wypełniając polecenia, które
program wydaje można być pewnym tego, że PIT zostanie poprawnie rozliczony i nie trzeba
będzie obawiać się, że zostanie popełniony błąd za który trzeba będzie wyrazić czynny żal.
Program internetowy samodzielnie oblicza wszystkie kwoty, po ich wpisaniu w odpowiednie
pola, co jest szczególnie przydatne dla osób, które pracują w więcej niż jednym miejscu, a co za
tym idzie, dostają więcej niż jedno rozliczenie podatkowe.

  Jak poprawnie rozliczyć pit online?
  

Jak poprawnie rozliczyć e-PIT ? Jak już zostało wspomniane, wykonując tę czynność przez
internet, za pomocą specjalnego programu, nie będzie to trudne zadanie, ponieważ wystarczy
tylko wypełniać polecenia. Warto jednak czytać ze zrozumieniem te polecenia, aby być
absolutnie pewnym co do tego, co należy zrobić. Ogromną zaletą programów do wypełniania
PITów online jest to, że są one bardzo intuicyjne, dzięki czemu poradzi sobie z nimi nawet
osoba, która na co dzień nie korzysta z wysokich technologii.

  Program PIT - jego największe zalety
  

Jest wiele powodów dla których warto rozliczać PIT właśnie przez internet. Programy i aplikacje
do rozliczania podatku mają wiele zalet. Warto chociażby wymienić to, że za ich pomocą można
rozliczyć większość rodzajów podatku. Ponadto takie programy są bardzo bezpieczne w
użytkowaniu, ponieważ PIT wypełnia się za pomocą profilu zaufanego dzięki czemu dane są
dobrze chronione. Ponadto, kolejną zaletą jest również fakt, że można mieć wszystkie
informacje w jednym miejscu, a to oznacza, że jeżeli będziesz wypełniać PIT w jednym
programie przez wiele lat - to wszystkie deklaracje będą tam zebrane i będziesz mieć do nich
dostęp w każdej chwili.

  Zmiany w rozliczeniach za 2021 rok
  

Pomimo tego, że program do rozliczania PITów jest w stanie niemal całkowicie za ciebie złożyć
deklarację podatkową, warto też wiedzieć, że w 2022 roku wejdą w życie zmiany w
rozliczeniach z roku 2021. W niektórych przypadkach zmiany te są drobne, a w innych nieco
większe - warto więc zapoznać się z nimi. Na szczęście na stronie internetowej programu
e-PITy można znaleźć wszystkie najświeższe informacje dotyczące rozliczeń podatkowych
różnego typu. Warto więc się z tymi informacjami zapoznać.

  

Warto wiedzieć
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