PIT-36 Instrukcja, poradnik
Wypełnij PIT-36 za 2013 rok z doktorpit.pl

Kto musi wypełnić PIT-36 za 2013 rok?
PIT-36 za 2013 rok wypełniają przede wszystkim wszyscy podatnicy, którzy prowadzą własną działalność
gospodarczą oraz podatnicy:


Rozliczający straty z lat poprzednich,



Doliczające do dochodu zarobki małoletnich,



Uzyskujący przychody w ramach umów najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy opodatkowanych na
zasadach ogólnych,



Uzyskujący przychody z zagranicy,



Korzystali z kredyty podatkowego.

Do kiedy składamy PIT-36 w Urzędzie Skarbowym
Czas na rozliczenie i złożenie PIT-36 w Urzędzie Skarbowym tak samo jak w przypadku PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39
mamy do 30 kwietnia 2013 rok. PIT najlepiej złożyć przez internet. Zdecydowanie skróci to czas oczekiwania na
zwrot podatku.

Jak wypełnić PIT-36 2013/2014?
W celu wypełnienia PIT-36 za 2013 rok najlepiej skorzystać z darmowego programu do PIT (można go znaleźć na
doktorpit.pl). Nasz program do PIT ma wbudowany system pomocy, dzięki któremu będziesz poprowadzony krok po
kroku przez wypełnianie druku PIT-36 za 2013 rok.

Za pomocą naszego programu możesz również wypełnić i wysłać PIT-36 prosto do Urzędu Skarbowego przez
internet drogą elektroniczną. To zdecydowanie skróci czas rozliczania Twojego zeznania podatkowego za 2013 rok.

Dlaczego wybrać nasz program do PIT?
Korzystając z programu do PIT przygotowanego przez serwis doktorpit.pl masz możliwość wypełnić zeznanie
podatkowe PIT-36 nawet w ciągu 5 minut. Po co tracić czas? Wypełnij PIT z nami!

Doktor PIT- program PIT 2013 w skrócie:


Obsługuje wszystkie rodzaje zeznania podatkowego- nasz program obsługuje PIT-28, PIT36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, a także załączniki: PIT/O, PIT/B, PIT/D, PIT/M, PIT/Z,
PIT/ZG, NIP-2, ZAP-3,



Pomaga podczas wypełniania PITa- program przeprowadzi Cię krok po kroku przez
wypełniania zeznania podatkowego za 2013 rok,



Wykonuje obliczenia- nasza aplikacja wykona za Ciebie wszelkie możliwe obliczenia, dzięki
czemu będziesz mógł być pewny, że Twoje zeznanie podatkowe wypełnione jest
bezbłędnie,



Wysyła PIT przez internet- korzystając z naszego programu do PIT możesz bez problemu
wysłać PIT przez internet prosto do Urzędu Skarbowego,



Skorzystasz z niego za darmo- korzystanie z programu do PIT w wersji zarówno
standardowej, jak i internetowej nic nie kosztuje.

Zobacz- to pomoże Ci wypełnić PIT-36 za 2013 rok:


PIT-36 na doktorpit.pl



Darmowy program PIT-36



Jak wypełnić PIT-36 za 2013 rok?



Druk PIT-36 w pdf

