Zielona Góra, 28 marca 2019r.

Rozlicz PIT w galerii Focus Mall
W piątek, 5 kwietnia 2019 roku, odwiedzający centrum handlowe Focus Mall Zielona Góra będą mogli skorzystać z
bezpłatnych porad specjalistów od podatków i wspólnie z nimi rozliczyć PIT za 2018 rok. Konsultacje będą udzielane w
godzinach od 12.00 do 20.00.
W ramach inicjatywy zorganizowanej przez centrum handlowe Focus Mall, eksperci będą udzielać profesjonalnych
porad klientom galerii oraz pomogą rozliczyć PIT za 2018 rok. W trakcie konsultacji księgowi wyjaśnią wątpliwości
związane z wypełnieniem zeznania podatkowego, czy skorzystania z odliczeń i ulg podatkowych. Pomogą również
podatnikom wysłać dokument drogą elektroniczną do dowolnego urzędu skarbowego w kraju.
Jak co roku, do końca kwietnia należy złożyć do Urzędu Skarbowego roczne rozliczenie podatku dochodowego. Wiele
osób korzysta w tym celu z płatnej pomocy doradców podatkowych, dlatego galeria Focus Mall postanowiła po raz
kolejny wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów i zapewnić im dostęp do bezpłatnych porad – mówi Anna Łukasiewicz,
Specjalista ds. marketingu, Focus Mall Zielona Góra.
Każdy, kto zdecyduje się rozliczyć zeznania podatkowe w galerii Focus Mall powinien mieć przy sobie:
•
•
•
•

komplet informacji potwierdzających uzyskane dochody w 2018 roku (np. PIT-11, PIT-40, PIT-8C),
dowód osobisty lub paszport, nr PESEL dzieci (w przypadku korzystania z ulgi prorodzinnej),
dokumenty potwierdzające odliczenia,
KRS Organizacji Pożytku Publicznego, jeśli chce się wesprzeć tego typu instytucję, przekazując jej 1% należnego
podatku.
Do autoryzacji podatnika wysyłającego zeznanie przez Internet, potrzebne jest także zeznanie za rok 2017 lub kwota
przychodu wykazana w zeznaniu podatkowym za rok 2017.
Galeria Focus Mall zachęca do skorzystania z bezpłatnej możliwości rozliczenia PIT-u, w piątek, 5 kwietnia 2019 roku,
w godz.12.00-20.00. Konsultacje będą udzielane na poziomie 1 galerii, w lokalu naprzeciwko salonu House.

O obiekcie:
Focus Mall to nowoczesne centrum handlowo – usługowe w centrum Zielonej Góry, wybudowane w 2008 roku,
na pofabrycznych terenach dawnej Fabryki Wełny. Obiekt dostarcza szeroką ofertę handlowo-usługową, rozmieszczoną na 29 tys.
m. kw. GLA. Oprócz 110 sklepów i butików dla odwiedzających dostępne jest 9-salowe kino. Na terenie galerii mieści się Muzeum
dawnego Zakładu Przemysłu Włókienniczego „Polska Wełna”, które podkreśla charakter obiektu. Właścicielem obiektu jest firma
NEPI Rockcastle. Za zarządzanie centrum handlowym odpowiada firma Apsys Polska.

Więcej informacji:
http://focusmall-zielonagora.pl, https://www.facebook.com/Focus-Mall-Zielona-G%C3%B3ra-315851900972/
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