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Pit program może w dużym stopniu uprościć profesjonalne rozliczanie dochodów. Firmy podatkowe,
kancelarie podatkowe oraz księgowi zajmujący się rozliczaniem podatków mogą skorzystać ze specjalnie dla
nich sporządzony pit program. Dobry pit program powinien obsługiwać wszelakie rodzaje zarobków, jakie
mogą mieć klienci takich firm: z tytułu zatrudnienia, z działalności gospodarczej (w tym ryczałt), zyski z
giełdy oraz osiągane za granicą. Z takiego programu mogą też skorzystać właściciele firm rozliczający swoich
pracowników. Najlepszy i sprawdzony pit program to PIT Format. Wyliczy też pit36, pit37, pit28, pit-O i
pozostałe pity - roczne deklaracje podatkowe 2011/2012. Uwzględni odliczenia i ulgi pit 2011/2012, a także
rozliczenie wspólne ze współmałżonkiem, czy z dzieckiem. Pamiętaj zrobić odpis 1 procent dla OPP.
Rozliczanie formularzy podatkowych pit 36 z programem PIT Format to czysta przyjemność. 1-ego kwietnia
2008 udostępniono podatnikom możliwość przesyłania pit 36 w formie elektronicznej i coraz większa liczba
podatników wypełniając pit 36 składa go przez internet. Szczególnie, że od niedawna pod zeznaniem pit 36
nie jest konieczny podpis elektroniczny. Programy do wypełniania pitów również dają możliwość wysłania
zeznania - taki jest program PIT Format. Proste rozliczenia podatkowe umożliwiają darmowe programy,
nieskomplikowane w obsłudze. Jak przedstawiają badania jednym z najlepszych programów ułatwiających
rozliczenia podatkowe jest PIT Format. W roku 2010 ponad milion podatników skorzystało z jego pomocy,
robiąc rozliczenia podatkowe. Z jakiego powodu ten bezpłatny program jest wart zaufania? Bazując na
dwudziestoletnim doświadczeniu w dziedzinie księgowości, wytworzono specyficzny program, ułatwiający
rozliczenia podatkowe. W sposób bezbolesny przeprowadzi on każdego przez meandry zawiłości
urzędniczych formularzy, umożliwiając jednocześnie odpis podatkowy dla fundacji i stowarzyszeń pożytku
publicznego.
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