Poradnik PIT-38
1. Dla kogo przeznacozny jest ten formularz?
PIT-38 muszą wypełnić wszyscy podatnicy, którzy uzyskali w roku podatkowym 2013/2014 dochód
ze sprzedaży papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych, przechodnich
instrumentów finansowych oraz praw z nich wynikających, udziały w spółkach, lub same objęły te
udziały czy też akcje.
2.Jakie jest to rozliczenie?
Rozliczenie przychodów z giełdy polega na opłaceniu 19-procentowego podatkku od uzyskanego
dochodu.
Ostateczny termin na składanie tej deklaracji upływa wraz z dniem 30 kwietnia 2014 roku.
3. Wypełnianie PIT-38. Instrukcja:
Na samym pocztku należy wpisać numer PESEL lub NIP podatnika oraz rok za króty dokonywać
będziemy rozliczenia.
Część A:
Należy wpisać w tej rubryce pełną nazwę Urzędu Skarbowego przez który jesteśmy obsługiwani
oraz zaznaczyć odpowiednie okienko:
• złożenie zeznania,
• lub korekta zeznania.
Część B:
Jest to rubryka przeznaczona na dane identyfikacyjne podatnika takie jak: Nazwisko, pierwsze imię,
data urodzenia, kraj, województwo, powiat, gmina, ulica, numer domu oraz lokalu, miejscowość,
kod pocztowy oraz poczta.
Część C:
Należy wpisać w tym miesjcu wysokość osiągniętych przychodów, jak również joszty ich
uzyskania. Następnie w części D obliczamy oraz sumujemy kwoty oraz obliczany wysokość
podatku.
Część E:
Tutaj porównujemy wysokość podatku zapłaconego, do tego, który był należny Urzędowi
Skarbowemu. Wówczas dowiadujemy się czy otrzymamy zwrot czy tez będziemy musieli podatek
dopłacić.
4. Co nie jest możliwe w PIT-38?
Przede wszystkim podatnicy korzystający z PIT-38 nie mają do dyspozycji żadnych ulg
podatkowych. Nie jest to jednak wielką stratą dla większości osób zdobywających dochody z
giełdy, ponieważ zazwyczaj nie jest to jedyna forma zarobków, co oznacza, że taki podatnik
wypełnia również przykładowo PIT-37, w którym już obowiązują wszystkie ulgi i odliczenia
podatkowe.
Warto pamiętać, że w przypadku PIT-38 nie ma możliwości rozliczenia wpsólnego z małżonkiem.
Zawsze druk ten powinien zostać wypełniony indywidualnie, niezależnie od niczego.

5. Program do PIT-38
Dla wszystkich podatników wielkim ułatwieniem będzie program do PIT. Dzięki niemu w szybki,
sprawny, łatwy, komfortowy oraz bezbłędny sposób wypełnimy formularz.
Pomoże on nam dokładnie wypełnić wszytstkie rybryki, instruując nas krok po kroku. Wykona za
nasz wszelkie obliczenia, więc zdecydowaną większość pracy mamy z głowy. Na sam koniec
automatycnzie sprawdza poprawność wypełninego formularza, dzięki czemu natychmiast możemy
poprawić nasze błędy, co daje nam również gwarancję, że nie będziemy musieli wypełniać korekty
zeznania.
Nie musisz na krok ruszać się z domu, wszytsko załatwisz siedząc w wygodnym fotelu, więc
wszelkie wyprawy do Urzędu Skarbowego, wraz z oczekiwaniami w długich kolejach już nie będą
Cię dotyczyć.
Wysyłanie PIT przez Internet jest bardzo proste, łatwe i szybkie. Wystarczy jedno kliknięcie
myszką, a PIT w ciągu kilku chwil na pewno pojawi się w Urzędzie Skarbowym, który dodatkowo
wyśle Ci poświadczenie odbioru. Oprócz tego jest to bardzo bezpieczna forma na składanie
deklaracji, gdyż żadna niepowołana osoba nie będzie miała do nich dostępu, jak również wszelkie
dane są zakodowane.

PIT-38 na podatki-24.pl
Darmowy program do PIT-38
PIT-38 formularz
PIT-38 w serwisie podatki-24.pl

