GP Soft PIT Projekt 2012
Opis programu

PIT Projekt to przyjazny dla użytkownika program służący do sporządzania rocznych zeznań
podatkowych do Urzędu Skarbowego. Korzystając z programu PIT Projekt z łatwością wypełnisz
swojego PIT'a, którego możesz wydrukować lub przesłać bezpośrednio do Urzędu Skarbowego za
pomocą modułu eDeklaracje. Program jest całkowicie bezpłatny do użytku przez podatników.
Wieloletnie doświadczenie, obserwacja rynku oraz opinie użytkowników programów do sporządzania
rocznych zeznań podatkowych pozwoliły nam dostrzec główny problem podatnika. Problem ten
polega na trudności w samodzielnym rozliczeniu PIT'a.
Aby temu sprostać powstał PIT-ASYSTENT, czyli moduł niemalże prowadzący użytkownika "za rękę",
aż do osiągnięcia celu jakim jest gotowe zeznanie podatkowe. Dzięki modułowi nawet osoby, które
pierwszy raz dokonują rozliczenia bez problemu są w stanie sobie z tym poradzić. PIT-Asystent
zadając szereg inteligentnych pytań, zbierając od użytkownika wymagane dane a przy tym oferując
przejrzystą pomoc przyczynia się do otrzymania odpowiednio wypełnionego zestawu formularzy
podatkowych gotowych do wysyłki eDeklaracją lub wydruku.
W programie istnieje również inna droga do przygotowania PIT’a rocznego, która jest dedykowana
bardziej zaawansowanym użytkownikom. Jest to WYBÓR PIT, czyli okno w którym użytkownik sam
wskazuje jaki potrzebuje zestaw formularzy, a następnie wprowadza dane na aktywnych formularza
podatkowych na których w czasie rzeczywistym dokonują się odpowiednie obliczenia, korekty itp.
Patronat merytoryczny nad programem PIT Projekt 2012 objęła
grupa doradców podatkowych z Instytutu Studiów Podatkowych
Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. jednocześnie rekomendując go
do rozliczeń rocznych podatku za rok 2012.
Zobacz rekomendacje programu.
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Główne cechy programu:



















Bardzo mała waga instalki (ok. 3MB) co ma wpływ na sprawną dystrybucję programu przez
Internet;
PIT-Asystent - inteligentny pomocnik, dzięki któremu osoby niemające wiedzy podatkowej
bez problemu poradzą sobie z wypełnieniem PITa;
Aktywne formularze podatkowe - wypełnianie wizualne na oryginalnych formularzach PIT;
Obsługa wszystkich wymaganych deklaracji podatkowych: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT39, PIT-28 wraz z załącznikami;
Dostępna wersja On-Line programu, pozwalająca na wypełnianie deklaracji w przeglądarce
internetowej, bez instalacji;
Wysyłka elektroniczna - pełna współpraca z eDeklaracjami Ministerstwa Finansów;
Baza danych podatników - pozwala na łatwe wybranie podatnika podczas wypełniania
kolejnej deklaracji;
Opcja zapisu wypełnionego lub niedokończonego zestawu formularzy PIT;
Łatwe przekazanie 1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego;
Funkcjonalny moduł wydruku deklaracji PIT;
Opcja eksportu deklaracji PIT do formatu PDF;
Opcja wysyłki deklaracji PIT na dowolny adres e-mail;
Aktywna pomoc kontekstowa oraz pomoc podatkowa;
Mechanizmy weryfikacji, których celem jest wyłapywanie błędów użytkownika podczas
wypełniania PITa;
Sumatory, kalkulatory i inne narzędzia dodatkowe ułatwiające wypełnianie PITów;
Mechanizm kopii zapasowej, dzięki któremu jest możliwe odtworzenie swojej pracy na
skutek np. awarii komputera;
Automatyczne aktualizacje gwarantujące podatnikowi pracę w zawsze najaktualniejszej
wersji programu;
I wiele innych.

Wymagania techniczne:







System operacyjny Windows XP, 2000, 7, 8
Pamięć operacyjna RAM min. 512MB
Procesor (AMD, Intel) min. 1GHz
Połączenie z Internetem (wymagane dla aktualizacji automatycznych)
Zainstalowane środowisko .NET Framework 2.0 lub wyższe
Przeglądarka dokumentów PDF (polecamy Adobe Reader)

Program jest dostępny do pobrania pod adresem:
http://www.eopp.pl/program/PitProjekt2012Setup.exe
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Zrzuty ekranów:

Menu startowe programu
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PIT-Asystent: Dane identyfikacyjne podatnika
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PIT-Asystent: Ulga na dzieci
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Okno „Wybór PIT”
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Aktywne formularze
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Moduł e-Deklaracje
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Wydruki
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