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Nie mogąc samodzielnie uporać się z wypełnieniem deklaracji chwytamy się najróżniejszych metod - prosimy
o to kogoś z rodziny lub udajemy się do kancelarii rachunkowej. O ile rozwiązania te mają niekwestionowane
zalety, to nie sposób byłoby nie wspomnieć o związanych z nimi niedogodnościach - tracimy w ten sposób
czasu, a nieraz również są naprawdę kosztowne. Wybieramy je nawet pomimo tego, że są przecież znacznie
prostsze i darmowe metody. Mowa tu oczywiście o coraz popularniejszych aplikacjach do obliczania zeznań
podatkowych, wśród których jest program PIT Format, który sprawi, że nikt nie będzie mieć rozliczy się z
urzędem skarbowym. Ten program pit 2014 wyposażyliśmy w przejrzysty interfejs, a także jest bardzo łatwy
w obsłudze - sporządzanie pit 2014 ( pit 37, pit 36, pit 28 i innych) nawet nie doświadczonym osobom
zajmuje tylko kilka chwil. Przygotowany przez nas program pit 2014 działa na wszystkich
najpopularniejszych systemach operacyjnych. możecie państwo pobrać go na dysk lub używać go z
przeglądarki, używając zestawu typów deklaracji i niezbędnych załączników. Posiada także funkcję szybkiego
przesłania pit 2014 /pit 2015 do fiskusa, a w razie problemów - program sam się z nimi upora. Nasz program
pit 2014 jest co roku uzupełniany, a jego kolejne wersje możecie państwo pobrać bez opłat - polecamy
sprawdzenie jednego z najpopularniejszych produktów na Onet.
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