PIT-38 Instrukcja, poradnik
Rozlicz PIT-38 z doktorpit.pl

Kto rozlicza PIT-38 za 2013 rok?
Za pomocą druku PIT-38 za 2013 rok rozliczają się podatnicy, którzy uzyskali prywatnie przychody
z tytułu:


odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji
praw z nich wynikających oraz udziałów w spółkach mających osobowość prawną,



objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną.

Kiedy należy złożyć deklarację PIT-38?
W przypadku PIT-38, tak samo jak w przypadku formularzy PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-39, mamy czas
na wypełnienie i złożenie deklaracji do 30 kwietnia 2014 roku. Przygotowaną deklarację podatkową
możemy do urzędu skarbowego dostarczyć osobiście, pocztą lub za pomocą systemu e-deklaracje
(obsługiwanego przez nasz program).

Wypełnianie PIT-38 krok po kroku
Aby być pewnym poprawnie rozliczonej deklaracji PIT-38, warto skorzystać z bezpłatnego programu do PIT
dostępnego na stronie internetowej doktorpit.pl. Za pomocą naszego programu mogą Państwo rozliczyć nie
tylko PIT-38, ale również PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 oraz PIT-39.
Program został podzielony na dwa moduły:
•

•

PIT Asystent - nasz program poprowadzi Cię za rękę podczas wypełniania PIT-38; wystarczy, że
odpowiesz na kilka pytań, podasz dane i przychody, a nasza aplikacja wpisze je za Ciebie w
formularzu i obliczy należny podatek,
Wybór PIT dla zaawansowanych - sam wybierasz z jakich formularzy i załączników chcesz
skorzystać we własnej deklaracji podatkowej. Nasza aplikacja dba jedynie o to, abyś nie popełnił
błędu w obliczeniach.
W przypadku obu programów użytkownik ma możliwość wysłania wypełnionej deklaracji
podatkowej wprost do odpowiedniego urzędu skarbowego.

Dlaczego wybrać nasz program do PIT?
Korzystając z programu do PIT przygotowanego przez serwis doktorpit.pl masz możliwość wypełnić zeznanie
podatkowe PIT-38 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-38 w 2014 roku:


PIT-38- ogólne informacje



Program do wypełniania PIT-38



Jak wypełnić PIT-38?



Pobierz druk PIT-38 pdf

