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Pomimo że w większych i mniejszych miastach nadal licznie powstają hipermarkety
i galerie handlowe, z roku na rok coraz chętniej kupujemy w ramach sprzedaży
bezpośredniej. To doskonałe rozwiązanie nie tylko dla kupujących, ale też dla osób,
które chcą dorobić do pensji czy podreperować domowy budżet.

Face to face

przedaż bezpośrednia
polega na oferowaniu
produktów bądź usług
konsumentom poprzez kontakty indywidualne
poza sprzedażą sklepową.
Jednym słowem — klient nie
musi chodzić pomiędzy półkami w poszukiwaniu konkretnego produktu, gdyż produkt niejako sam do niego
przyjdzie. W ten sposób
sprzedawane są produkty
z wielu branż: od kosmetyków, przez sprzęty gospodar-

S

z klientem

stwa domowego aż po polisy
ubezpieczeniowe czy produkty finansowe.

Można poznać
produkt z bliska
W tym miejscu może pojawić się pytanie — po co sprzedaż bezpośrednia, skoro i tak
większość konsumentów
może robić zakupy przez internet, również bez wychodzenia z domu? Odpowiedź
jest prosta. Kupując online
nie mamy możliwości obej-

rzenia danego produktu
z bliska, dotknięcia go,
sprawdzenia, jaki jest w dotyku czy jak pachnie. Często
bywa więc to kupowanie
w ciemno, a co za tym idzie
— zakupy w internecie nie
zawsze spełniają oczekiwania
konsumentów. Kupując
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w sprzedaży bezpośredniej,
mamy kontakt z konsultantem, który nie tylko przedstawi nam poszczególne produkty, ale też ma na ich temat sporą fachową wiedzę.
Już na etapie podejmowania
decyzji o zakupie można więc
wyrobić sobie opinię o produkcie. Taki sposób sprzedaży spełnia te oczekiwania
klientów, którym nie jest
w stanie sprostać sprzedaż
przez internet.
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najczęściej konsultantami
czy przedstawicielami, którzy
w ten sposób mogą podreperować domowy budżet,
dorobić sobie do pensji, a nawet uczynić z takiej formy
działalności główne źródło
dochodu. Choć początki
w tego rodzaju sprzedaży
mogą być trudne, wraz ze
wzrostem doświadczenia
i czasu poświęcanego na pracę efekty mogą być coraz
lepsze. Sprzedaż bezpośrednia to doskonała forma zarabiania dla studentów, kobiet mających małe dzieci
oraz wszystkich osób, które
mają problemy ze znalezieniem pełnoetatowej

pracy. Co ciekawe, regularnie
przeprowadzane badania
rynku wskazują, że ten segment rynku będzie z roku na
rok rósł. Sprzedaż bezpośrednia wydaje się więc ciekawym pomysłem na karierę, pod warunkiem że dobrze
wybierzemy branżę — odpowiednio do naszych możliwości, kwalifikacji i umiejętności. W przypadku sprzedaży kosmetyków lepiej
przecież sprawdzą się kobiety, a sprzedaż sprzętu do
majsterkowania dużo skuteczniej poprowadzą mężczyźni. abc

Sposób
na dodatkowy
zarobek
Spełnione oczekiwania
różnych grup klientów to
niejedyna zaleta sprzedaży bezpośredniej. Korzyści odnoszą także
sprzedawcy, zwani
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Rozlicz PIT

bez wychodzenia z domu
Coroczne rozliczanie PIT-ów zajmuje sporo czasu. Najpierw
trzeba wypełnić kilka lub kilkanaście druków, a potem odstać
swoje w kolejce w urzędzie skarbowym. Im później się za to
zabierzemy, tym kolejki będą większe. Zamiast się stresować
można złożyć zeznanie podatkowe przez internet. Będzie
szybciej, prościej i nie trzeba wychodzić z domu.
iele osób zostawia wypełnianie
deklaracji podatkowych na
ostatnią chwilę nie dlatego, że
im się nie chce, tylko dlatego,
że faktycznie nie mają czasu
na stanie w kolejkach do
okienka. Na szczęście od kilku lat można wypełnić PIT
i przesłać go drogą elektroniczną. To spore ułatwienie
nie tylko dla podatników, ale
też dla pracowników urzędów skarbowych. Każda osoba, która rozlicza się elektronicznie, zmniejsza bowiem
realne kolejki do okienek.

W
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E-deklaracje
krok po kroku
Jak rozliczyć się przez internet? Po pierwsze, trzeba
pobrać, a następnie uruchomić specjalnie do tego
przygotowaną aplikację. Następnie wybieramy w niej
właściwy formularz PIT
i wypełniamy zarówno główny dokument, jak i potrzebne załączniki. W tej części
wypełnianie PIT-u wygląda
tak samo jak wypełnianie
deklaracji w formie papierowej.
Kolejnym krokiem jest wpisanie danych autoryzujących,

które służą jako podpisanie
zeznania. Konieczne dane
to: imię i nazwisko, PESEL,
numer identyfikacji podatkowej oraz kwota przychodu,
jaką podaliśmy w zeznaniu za
poprzedni rok.
Następnie zeznanie wysyłamy oraz notujemy numer
referencyjny, który zostanie
automatycznie wygenerowany tuż po wysłaniu deklaracji. Ostatnim krokiem
jest pobranie urzędowego
poświadczenia odbioru, które stanowi dowód i potwierdzenie terminowego
złożenia zeznania — taka

elektroniczna forma stempla
pocztowego.

Nie czekaj
do 30 kwietnia
Składając zeznanie podatkowe przez internet, nie musimy pilnować godzin pracy
urzędów skarbowych. Nie
musimy zwalniać się z pracy,
by odstać kolejkę do okienka,
ani stać w długich ogonkach
na poczcie, by w terminie
wysłać PIT. E-deklaracje możemy wypełnić o dowolnej
porze dnia lub nocy i zawsze
będziemy mieć pewność,
że zeznanie dotrze do adresata.
Zalety e-deklaracji
z pewnością dostrzegą
osoby, które liczą na
zwrot podatku. Dzięki skróconemu obiegowi informacji
i dokumentów

nasz PIT
nie
musi
przechodzić
przez ręce wielu
urzędników. Dzięki
temu zwrot nadpłaty podatku następuje dużo szybciej niż w przypadku tradycyjnej formy rozliczania.
Funkcjonalność systemu dostrzegą też ci Polacy, którzy
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przebywają za granicą. Dzięki nowoczesnym, elektronicznym rozwiązaniom nie
muszą przyjeżdżać do Polski
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specjalnie po to, by rozliczyć
się z fiskusem. Wystarczy dostęp do internetu, by bez problemu rozliczyć się w dowolnym miejscu na świecie.
abc
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Zbliża się czas wypełniania corocznych zeznań podatkowych.
Pamiętajmy przy tym, że nie tylko możemy skorzystać z wielu
ulg podatkowych, ale też podzielić się z potrzebującymi,
przekazując im jeden procent naszego podatku.

procent

– mała kwota, wielka moc
rzekazanie 1 procenta nic nie kosztuje,
nie nadweręży naszego domowego budżetu i potrwa zaledwie kilka minut więcej niż wypełnianie standardowego PIT-u.
Czy warto? Oczywiście. Wiele osób sądzi, że jeden procent z kwoty podatku to bardzo niewiele i za takie pieniądze nic nie da się zdziałać.
Jeśli jednak pomnożymy tę
kwotę przez miliony podatników, suma robi się naprawdę pokaźna i może być
sporym zastrzykiem gotówki
dla wielu fundacji, organizacji i stowarzyszeń.

P

Jeden procent z naszego
podatku możemy przekazać
wybranej organizacji pożytku publicznego. A jest z czego wybierać. Organizacje pożytku publicznego pomagają
chorym lub ubogim dzieciom, osobom starszym, bezrobotnym czy niepełnosprawnym. Są też organizacje, które ratują zwierzęta, zabytki, wspierają kulturę
i twórców. Dla wielu z nich
środki uzyskiwane z jednego
procenta stanowią być albo
nie być dalszej działalności.

Jak obliczyć
1 procent?
Aby przekazać wybranej
organizacji 1 proc. naszego

podatku, musimy w stosownej rubryce zeznania podatkowego podać jej numer
KRS. Aby nasz datek trafił do
wybranej organizacji, musimy spełnić jeszcze kilka warunków — złożyć podatek
w wymaganym terminie (do
30 kwietnia) oraz zapłacić
należny podatek ( na konto
urzędu skarbowego). Jak wyliczyć 1 procent? Dzielimy
sumę w polu „Podatek należny“ przez 100, a następnie
zaokrąglamy do dziesiątek
groszy w dół (jeśli nasz jeden
procent to np. 45,78 zł, to zaokrąglamy do 45,70 zł).
Pamiętajmy, że nasz jeden procent jest niepodzielny, trzeba go przekazać
w całości tylko jednej organizacji. Wyjątkiem są sytuacje, gdy oddzielnie rozliczamy się z kilku źródeł
dochodu na różnych formularzach zeznań — wtedy
możemy za każdym razem
przekazać 1 proc. na rzecz
innej organizacji.

Na konkretny cel
Jeśli tylko chcemy, wypełniając PIT możemy podać
dodatkowe informacje mające wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z naszego
1 proc. przez obdarowaną
organizację. Stanie się tak,
jeśli wskażemy konkretny
cel szczegółowy czy kon-

kretną osobę, będącą pod
opieką danej OPP. Stosowne dane wpisujemy w rubryce „Informacje uzupełniające”, by urząd skarbowy
przekazał je wybranej przez
nas organizacji wraz z pieniędzmi.
REKLAMA

FUNDACJA REHABILITACJA DZIECI
NIEPEŁNOSPRAWNYCH „Pomóż mi”
przy Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie
KRS 0000041258

Co i gdzie wypełnić?
• W swoim zeznaniu podatkowym lub jego późniejszej korekcie podaj: numer
wpisu organizacji do KRS
oraz deklarowaną kwotę, która nie może przekroczyć 1
procenta należnego podatku
po zaokrągleniu do pełnych
dziesiątek groszy w dół.
• Jeśli składasz jedno zeznanie podatkowe, możesz
wybrać jedną organizację,
jeśli wypełniasz kilka zeznań,
możesz w każdym z nich
wskazać inną organizację.
• Jeśli chcesz wesprzeć konkretny cel lub pomóc wybranej osobie będącej pod
opieką danej organizacji po-

PRZEKAŻ

SWÓJ

1% PODATKU

POMÓŻ DZIECIOM!
6715otba-a-A

żytku publicznego, zaznacz to
w rubryce „Informacje uzupełniające“
• 1 procent twojego podatku zostanie przekazany organizacji pożytku publicz-

nego pod warunkiem, że terminowo (do 30 kwietnia
2014 r.) złożysz deklarację
podatkową oraz opłacisz pełną kwotę należnego za ubiegły rok podatku. abc
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