Poradnik PIT-28
1. Dla kogo przeznaczony jest ten formularz?
PIT-28 jest drukiem dla przedsębiorców prowadzących indywidualnie lub w formie spółki
pozarolniczą działalność gospodarczą. Za pomocą tej deklaracji rozliczyć mogą się także osoby
zdobywające dochody z najmu, podnajmu, dzierżawy oraz poddzierżawy.
2. Jakie jest to rozliczenie?
Korzystając z formularza PIT-28 rozliczamy się na zasadach ryczałtu. Oznacza to, że z dochodu
opłacamy niską stawkę opodatkowania, wynoszącą 8,5 , która dodatkowo jest stała, czyli bez
względu na wysokosć uzyskanych dochodów nigdy się ona nie zmienia.
3. Wypełanianie PIT-28. Instrukcja:
Na samym początku, jak w każdym formulazu musimy wpisac numer NIP lub PESEL podatnika,
nie możemy również zapomnieć o roku, za któe odbywa się rozliczenie.
Część A:
W niej należy wpisać pełną nazwę Urzędu Skarbowego przez, który jesteśmy obsługiwani, jak
również zaznaczyć czy jest to korekta zeznania czy też wypełniamy formularz po rz pierwszy.
Część B:
Jest ona przeznaczona na wszelkie dane identyfikacyjne takie jak:
• Nazwisko,
• Imię,
• Data urodzenia,
• Kraj,
• Województwo,
• Powiat,
• Gmina,
• Ulica,
• Nr domu,
• Nr lokalu,
• Miejscowość,
• Kod pocztowy
• oraz poczta.
Część C:
Ta część przeznacozna jest na uwzględnienie wszelkich przychodów podatnika objętych ryczałtem.
Wypełniany te rubryki na podstawie załączników PIT-28/A lub PIT-28/B w zależności od źródła
uzyskania przychodów.
W kolejnych częściach podatnicu skupić muszą się na wszelkich odliczeniach od przychodu oraz od
ryczałtu. Warto pamiętać, że ulgi podatkowe możemy w tym przypadku uwazględniać w
załącznikch PIT/O oraz PIT/D. Pierwszy z nich dotyczy niemal wszystkich ulg, natomiast drugi z
nich służy do odliczeń mieszkaniowych.
WAŻNE:

Każdy podatnik rozliczający się za pomocą PIT-28 musi pamiętać, że w tym przypadku nie
obowiązuje ulga prorodzinna, więc nie mamy prawa do odliczania ulgi na dziecko od wysokości
podatku, pomimo, że odliczeń dokonujemy w załacnziku PIT/O, w którym na ogół możemy z niej
skorzystać.
4. Termin skłądania zeznania
Ważne jest, aby zapamiętać ten temrin, ponieważ różni się on od wszystkich innych formularzy,
gdyż nie możemy składać deklaracji do 30 kwietnia, a do 31 stycznia 2014 roku.
5. Co zrobić, aby skorzystać z ryczałtu?
Każdy podatnik, który chce skorzystać z ryczałtu ewidencjonowanego i korzystać z formularza PIT28 musi wcześniej złożyć deklarację, w której wyrazi chęć rozliczania się za pomocą tej formy
opodatkowania.
Ważne jest także, aby dokonać tego z ponad rocznym wyprzedzeniem, niż będzie składane
faktyczne zeznanie podatkowe. Deklaracja do Urzędu Skarbowego trafić więc musi do 20 stycznia
2013 roku, jeśli za ten rok chcemy dokonać rozliczenia w styczniu 2014 roku.
6. Dlaczego nie możemy skorzystać z ulgi prorodzinej.
Ulga ta przezaczona jest dla wszystkich podatników rozliczających się na ogólnych zasadach
podatkowych. Oznacza to więc, że ani podatnicy korzystający z ryczałtu, ni podatku liniowego, ani
żadni inni nie mogą wykorzystać ulgi prorodzinnej, jako jednego z rozliczeń.
7. Program do PIT-28
Wypełnianie i składanie deklaracji podatkowej za pomocą programu lub przez Internet jest dużo
łatwiejszą przyjemniejszą formą na wypełnianie obowiązku podatkowego. Dzęki niemu nie musisz
wychodzić nawet z domu, wystko załatwiasz siedząc na wygodnym fotemu przed komuterem.
Ominą Cię dzięki temu długie kolejki w Urzędzie Skarbowym i wiele innych trudności.
Program dodatkowo pomaga w wypełnieniu deklaracji. Krok po kroku zostaniesz poinstruowany,
dzięki czemu dokładnie będziesz wiedział co wpisać w danej rubryce.
Program dokona za Ciebie wszelie obliczenia, a na sm koniec sprawdzi poprawność wypełninoego
formularza, przez co na pewno nie będzie potrzeby wypełniania korekty.
Tak wypełniony PIT-28 można w szybki i bezpieczny sposób wysłać prosto do Urzędu
Skarbowego. Dotrze on na pewno w ciągu kilku chwil, a dodatkowo wszystkie Twoje dane zostaną
zakodowane, gdyby niepowołana osoba zdobyła dostęp do deklaracji.
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