PRENUMERATA IV-XII 2019
P O DAT K I

RACHUNKOWOŚĆ

PRAWO PRAC Y

Czasopisma, Gazeta i Serwisy
internetowe dla Księgowych !

Z prenumeratą wersji papierowej:

wersja internetowa + POMOCNIKI Księgowego PREMIUM
+ eWYDANIE (on-line, off-line) + Aplikacja mobilna !

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN

KOMPLET PROMOCYJNY nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa)

z nagrodami

Nowa odsłona !
+ wersja internetowa + eWYDANIE: on-line, off-line
+ Przewodnik Księgowego on-line + Przewodnik Kadrowego on-line
PREMIUM - pełny dostęp
+ POMOCNIKI Księgowego
+ NOWOŚĆ ! Przewodnik VAT on-line
+ NOWOŚĆ ! Aplikacja mobilna GOFIN SGK + Indeks Księgowań FIRMA

NOWOŚĆ !
Zamów w prenumeracie
na IV-XII 2019 roku:

a dodatkowo otrzymasz

• Biuletyn Informacyjny dla Służb
Ekonomiczno-Finansowych
z dodatkiem Serwis Podatkowy
• Ubezpieczenia i Prawo Pracy
• Poradnik VAT
• Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
• Przegląd Podatku Dochodowego
• Gazetę Podatkową

•
•
•
•
•

1781,25 zł (1670,38 zł netto)
cena kompletu promocyjnego
na okres IV-XII 2019 roku

nagrody gwarantowane:
dostęp do Serwisu Głównego Księgowego
do końca 2019 roku – sgk.gofin.pl
dostęp do Serwisu Gazety Podatkowej on-line
do końca 2019 roku – gazetapodatkowa.pl
książkę „Zbiór przepisów podatkowych na 2019 rok”

• upominek – notatnik Gofinu + długopis

+ JEDNĄ Z NAGRÓD DO WYBORU:
• Kuferek na biżuterię firmy APART
• Parasol firmy WITTCHEN
• Zestaw wag elektronicznych
(łazienkowa + kuchenna) firmy SENCOR
• Duża torba podróżna firmy TRAVELITE
• Koktajler Smoothie firmy SENCOR
• Medyczny zestaw domowy (ciśnieniomierz + termometr)
• Elektryczna kawiarka Mokina włoskiej firmy ARIETE
• Segregatory i Boksy do przechowywania Czasopism
• i dodatków Gofinu na okres IV-XII 2019 r.
• 2 KSIĄŻKI z cyklu Biblioteka Podatnika 2019
Więcej o nagrodach i przywilejach na str. 7

!

Najkorzystniej w kompletach promocyjnych !
Zamów komplet nr 1 lub komplet nr 2 w sklepie internetowym - sklep.gofin.pl
i od razu wybierz nagrody !

Szczegóły dotyczące prenumeraty na 2019 rok oraz możliwość przesłania drogą elektroniczną Deklaracji Wyboru Nagród
na stronie sklep.gofin.pl
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Promocja dotyczy zamówień u Wydawcy i trwa do 30 czerwca 2019 r.

KOMPLET PROMOCYJNY nr 2 (wszystkie Czasopisma)

z nagrodami

Nowa odsłona !
+ wersja internetowa + eWYDANIE: on-line, off-line
+ Przewodnik Księgowego on-line + Przewodnik Kadrowego on-line
PREMIUM - pełny dostęp
+ POMOCNIKI Księgowego
+ NOWOŚĆ ! Przewodnik VAT on-line
+ NOWOŚĆ ! Aplikacja mobilna GOFIN SGK + Indeks Księgowań FIRMA

NOWOŚĆ !

Zamów w prenumeracie
na IV-XII 2019 roku:

a dodatkowo otrzymasz

• Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno- Finansowych z dodatkiem Serwis Podatkowy
• Ubezpieczenia i Prawo Pracy
• Poradnik VAT
• Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
• Przegląd Podatku Dochodowego
(w tym komplecie nie ma Gazety Podatkowej)

• dostęp do Serwisu Głównego Księgowego
• do końca 2019 roku – sgk.gofin.pl
• książkę „Zbiór przepisów podatkowych na 2019 rok”

nagrody gwarantowane:

1482,75 zł (1393,99 zł netto)
cena kompletu promocyjnego
na okres IV-XII 2019 roku

• upominek – notatnik Gofinu + długopis

+ JEDNĄ Z NAGRÓD DO WYBORU:
• Kuferek na biżuterię firmy APART
• Parasol firmy WITTCHEN
• Zestaw wag elektronicznych
(łazienkowa + kuchenna) firmy SENCOR
• Duża torba podróżna firmy TRAVELITE
• Koktajler Smoothie firmy SENCOR
• Medyczny zestaw domowy (ciśnieniomierz + termometr)
• Elektryczna kawiarka Mokina włoskiej firmy ARIETE
• Segregatory i Boksy do przechowywania Czasopism
• i dodatków Gofinu na okres IV-XII 2019 r.
• 2 KSIĄŻKI z cyklu Biblioteka Podatnika 2019

KOMPLET PROMOCYJNY nr 3 (Biuletyn Informacyjny + Gazeta Podatkowa)

z nagrodami

Zamów w prenumeracie na IV-XII 2019 roku:
• Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno- Finansowych z dodatkiem Serwis Podatkowy
• Gazetę Podatkową

a dodatkowo otrzymasz

+ wersja internetowa
+ wybrane POMOCNIKI Księgowego
+ eWYDANIE: on-line, off-line
+ Aplikacja mobilna GOFIN NEWS

nagrody gwarantowane:
PREMIUM

710,25 zł (657,64 zł netto)
cena kompletu promocyjnego
na okres IV-XII 2019 roku

• dostęp do internetowej wersji Biuletynu
Informacyjnego do końca 2019 roku
- czasopismaksiegowych.pl/bi
• dostęp do internetowej wersji Gazety Podatkowej
do końca 2019 roku - gazetapodatkowa.pl
• książkę „Zbiór przepisów podatkowych na 2019 rok”
• upominek – notatnik Gofinu + długopis

Promocja dotyczy zamówień u Wydawcy i trwa do 30 czerwca 2019 r.
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CZASOPISMA

wersje drukowane

+ wersja internetowa + wybrane POMOCNIKI Księgowego

Ukazuje się co 10 dni

Dwutygodnik

Dwutygodnik

Główne działy
tematyczne Czasopisma:

Główne działy
tematyczne Czasopisma:

Główne działy
tematyczne Czasopisma:

• Koniecznie przeczytaj
• Nowe przepisy prawne
• Kompleksowe opracowania
• Podatek VAT
• Podatek dochodowy
od osób prawnych
• Podatek dochodowy
od osób fizycznych
• Środki trwałe
• Ubezpieczenia społeczne
• Prawo pracy
• Rachunkowość

• Ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne
• Świadczenia chorobowe
• Emerytury i renty
• Zawieranie i rozwiązywanie
umów o pracę
• Czas pracy
• Urlopy
• Wynagrodzenia
• BHP
• Rozliczenia z PFRON
• Vademecum kadrowca
• Nowości

• Obrót krajowy
• Kasy rejestrujące
• Obrót z zagranicą
• Porady i komentarze
• VAT od podstaw
• Wzory pism i formularzy
• Podatek akcyzowy
• VAT w pytaniach
i odpowiedziach
• Zmiany w przepisach

Cena prenumeraty na IV-XII 2019 r.
(z dostępem do wersji internetowej
i eWYDANIA)
.

Cena prenumeraty na IV-XII 2019 r.
(z dostępem do wersji internetowej
i eWYDANIA)

Cena prenumeraty na IV-XII 2019 r.
(z dostępem do wersji internetowej
i eWYDANIA)

274,50 zł

265,50 zł (252,86 zł netto)

411,75 zł

(381,25 zł netto)
27 numerów czasopisma
+ 9 numerów Serwisu Podatkowego
+ 26 dodatków oraz Pomocniki
Księgowego, Ściągi, Płyty CD

(254,17 zł netto)
18 numerów czasopisma
+ 17 dodatków
oraz Pomocniki Kadrowego,
Ściągi, Płyty CD

Cena dostępu do wersji internetowej
na IV-XII 2019 r. dla nieposiadających
prenumeraty „Biuletynu Informacyjnego”

Cena dostępu do wersji internetowej
na IV-XII 2019 r. dla nieposiadających
prenumeraty „Ubezpieczeń i Prawa Pracy”

364 zł
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PREMIUM + eWYDANIE + Aplikacja mobilna GOFIN NEWS !

(295,93 zł netto + 23% VAT)

225 zł

(182,93 zł netto + 23% VAT)

18 numerów czasopisma
+ 11 dodatków
oraz Pomocniki Podatnika VAT,
Ściągi, Płyty CD

Cena dostępu do wersji internetowej
na IV-XII 2019 r. dla nieposiadających
prenumeraty „Poradnika VAT”

225 zł

(182,93 zł netto + 23% VAT)

Poznaj nasze Czasopisma i Serwisy internetowe na www.poznaj.gofin.pl - ZA DARMO !

GAZETA PODATKOWA
wersja drukowana

+ wersja internetowa + wybrane POMOCNIKI Księgowego

Dwutygodnik

PREMIUM + eWYDANIE + Aplikacja mobilna GOFIN NEWS !

Dwutygodnik

Dziennik

Główne działy
tematyczne Czasopisma:

Główne działy
tematyczne Czasopisma:

Główne działy
tematyczne Gazety:

• Rachunkowość finansowa
• Rachunkowość w przykładach
liczbowych
• Środki trwałe oraz wartości
niematerialne i prawne
• Rachunkowość krok po kroku
• Rachunkowość budżetowa
• Rachunkowość podatkowa
• Krajowe i Międzynarodowe
Standardy Rachunkowości
• Odpowiadamy na pytania

• Temat numeru
• Przychody i koszty w firmie
• Rozliczanie podatku przez płatnika
• Majątek trwały
• Vademecum przedsiębiorcy
• Opodatkowanie dochodów
uzyskanych za granicą
• Ulgi, odliczenia, zwolnienia
podatkowe
• Inne zagadnienia podatkowe
• Czytelnicy pytają
• Terminarz podatnika i płatnika

Cena prenumeraty na IV-XII 2019 r.
(z dostępem do wersji internetowej
i eWYDANIA)
.

Cena prenumeraty na IV-XII 2019 r.
(z dostępem do wersji internetowej
i eWYDANIA)
.

• Aktualności i sygnały
• O czym Czytelnik wiedzieć powinien
• Rozliczamy podatek dochodowy
• VAT i akcyza • Prawo pracy w praktyce
• Składki ZUS
• Emerytury, renty, zasiłki
• Postępowanie przed fiskusem
• Poradnik podatkowo-kadrowy
• Rachunkowość dla każdego
• Przewodnik Gazety Podatkowej
• Orzecznictwo i interpretacje prawne
• Spółki i wspólnicy
• Wskazówki dla przedsiębiorcy
• Kompleksowe opracowania
• Druki – praktyczne wypełnianie
• Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
• Prawnik radzi • Wskaźniki i stawki

18 numerów czasopisma
+ 11 dodatków
oraz Pomocniki Rachunkowości,
Ściągi, Płyty CD

(248,57 zł netto)
18 numerów czasopisma
+ 12 dodatków
oraz Pomocniki Podatnika,
Ściągi, Płyty CD

270,00 zł (257,14 zł netto)

Cena dostępu do wersji internetowej
na IV-XII 2019 r. dla nieposiadających
prenumeraty „Zeszytów Metodycznych
Rachunkowości”

225 zł

(182,93 zł netto + 23% VAT)

261,00 zł

Cena dostępu do wersji internetowej
na IV-XII 2019 r. dla nieposiadających
prenumeraty „Przeglądu Podatku
Dochodowego”

225 zł

(182,93 zł netto + 23% VAT)

Cena prenumeraty na IV-XII 2019 r.
(z dostępem do wersji internetowej
i eWYDANIA)
.

298,50 zł

(276,39 zł netto)
79 numerów Gazety + 139 dodatków

Cena dostępu do wersji internetowej
na IV-XII 2019 r. dla nieposiadających
prenumeraty „Gazety Podatkowej”

261 zł

(212,20 zł netto + 23% VAT)

Poznaj nasze Czasopisma i Serwisy internetowe na www.poznaj.gofin.pl - ZA DARMO !
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Serwisy internetowe dla Księgowych – korzystaj codziennie !

sgk.gofin.pl

czasopismaksiegowych.pl

gazetapodatkowa.pl

Internetowy Serwis
Głównego Księgowego

Czasopisma
Księgowych on-line

Gazeta Podatkowa
on-line

Doskonałe narzędzie dla Księgowych !
Bogaty, uporządkowany tematycznie
zbiór informacji z zakresu podatków,
rachunkowości i prawa pracy (obszerne
archiwum obejmujące wydania
Czasopism z ostatnich 6 lat).

Każde Czasopismo* w wersji drukowanej
posiada odpowiednik w wersji
internetowej, który odwzorowuje układ
Czasopisma, dzięki czemu zawartość
merytoryczną można przeglądać
poprzez spisy treści. Serwis internetowy
posiada również szybką i dokładną
wyszukiwarkę,która pomaga przeszukać
bogatą bazę materiałów - archiwum
zawiera artykuły z ostatnich 6 lat.

Gazeta Podatkowa on-line jest
elektroniczną wersją dziennika Gazeta
Podatkowa. Szeroka tematyka serwisu,
w której szczególny nacisk położony
jest na aspekty podatkowe, prawa pracy,
rachunkowości, ubezpieczeń w ZUS
oraz prawa podatkowego, skierowana
jest do firm.
Materiał prezentowany jest w postaci:

W skład Serwisu Głównego Księgowego
wchodzi 5 serwisów tematycznych:
• Podatek Dochodowy • Podatek VAT
• Rachunkowość • Ubezpieczenia
i Prawo Pracy • Biuletyn Informacyjny

Cena dostępu na IV-XII 2019 r.

Cena dostępu na IV-XII 2019 r.

1046,25 zł (850,61 zł netto)

od 225,00 zł (182,93 zł netto)

• bieżącego wydania (w każdy
poniedziałek i czwartek),
• archiwum Gazety wraz z dodatkami
od 2004 r. – w bazie serwisu już ponad
184 600 artykułów,
• Gazety w wersji eWYDANIA i PDF.
Cena dostępu na IV-XII 2019 r.

261,00 zł (212,20 zł netto)

Serwis internetowy dla sfery budżetowej – korzystaj codziennie !
NOWOŚĆ !

Serwis Budżetowy
Użytkownicy Serwisu Budżetowego znajdą w nim mnóstwo porad,liczne przykłady
i odpowiedzi na najciekawsze i najaktualniejsze problemy zgłaszane przez
jednostki oświatowe, inne jednostki i zakłady budżetowe, instytucje kultury oraz
jednostki służby zdrowia. W Serwisie zamieszczane są ponadto wyjaśnienia izb
obrachunkowych oraz orzeczenia z zakresu dyscypliny finansów publicznych.
Działy tematyczne Serwisu:

www.serwisbudzetowy.pl
Cena dostępu na IV-XII 2019 r.

od 443,25 zł (360,37 zł netto)
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• Ewidencja księgowa
• Klasyfikacja budżetowa
• Sprawozdawczość budżetowa
• Sprawozdawczość finansowa
• Podatek VAT
• Podatki dochodowe
• Inne podatki i opłaty
• Składki ZUS
• Świadczenia

• Prawo Pracy
• Środki unijne
• Zamówienia publiczne
• Dyscyplina finansów publicznych
• Pozostałe zagadnienia
• Jednostki samorządu terytorialnego
• Jednostki oświatowe
• Inne jednostki i zakłady budżetowe
• Instytucje kultury
• Służba zdrowia

* Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych, Ubezpieczenia i Prawo Pracy, Poradnik VAT,
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości oraz Przegląd Podatku Dochodowego

PRZYWILEJE I KORZYŚCI z prenumeraty
Sprawdź, jakie nagrody otrzymasz na sklep.gofin.pl i pamiętaj, że najwięcej
zyskujesz zamawiając komplety promocyjne z nagrodami !
Nagrody gwarantowane

+ Przewodniki on-line
+ POMOCNIKI Księgowego

+ POMOCNIKI Księgowego

+ POMOCNIKI Księgowego

PREMIUM

PREMIUM

Serwis Głównego Księgowego
sgk.gofin.pl

PREMIUM

Czasopisma Księgowych on-line
czasopismaksiegowych.pl

Gazeta Podatkowa on-line
gazetapodatkowa.pl
Dodatki merytoryczne
i z przepisami prawnymi,
płyty CD
Telefoniczne porady
ekspertów w ramach
codziennych dyżurów

Książka„Zbiór przepisów
podatkowych na 2019 rok”

Odpowiedzi na pytania
Czytelników na łamach
Czasopism i dziennika

Upominek – notatnik Gofinu + długopis

NAGRODA DO WYBORU (dla Prenumeratorów kompletu nr 1 lub nr 2)

NOWOŚĆ

hit !
NOWOŚĆ

hit !

NOWOŚĆ

hit !

KUFEREK na biżuterię
firmy APART

PARASOL
firmy WITTCHEN

ZESTAW WAG ELEKTRONICZNYCH
(łazienkowa + kuchenna)
firmy SENCOR

Duża TORBA PODRÓŻNA
firmy TRAVELITE
wymiary: 58 x 30 x 32 cm, pojemność: 50 L

butelka 0,6 L

butelka 0,3 L

KOKTAJLER SMOOTHIE
firmy SENCOR - w zestawie
2 butelki o pojemności
0,6 L i 0,3 L

MEDYCZNY ZESTAW
DOMOWY
• ciśnieniomierz automatyczny
• termometr elektroniczny

ELEKTRYCZNA
KAWIARKA Mokina
włoskiej firmy ARIETE

SEGREGATORY I BOKSY
do przechowywania
Czasopism i dodatków
Gofinu

2 KSIĄŻKI z cyklu
Biblioteka Podatnika 2019

Promocja dotyczy zamówień u Wydawcy i trwa do 30 czerwca 2019 r.
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Faks: 95 720 85 60

Formularz zamówienia - wypełnij i wyślij
Telefon: 95 720 85 40
Infolinia: 800 162 732

Sklep internetowy:

E-mail:

Adres: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN

www.sklep.gofin.pl

prenumerata@gofin.pl

ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

W celu realizacji zamówienia prosimy dokonać wpłaty na konto: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
BH w Warszawie S.A. nr: 14 1030 1133 0000 0000 3533 0000.
Promocje

1.

2

Numer
kompletu

KOMPLET nr 1

Komplety promocyjne z nagrodami IV-XII 2019 r.
Komplet Czasopism (tab. 2 poz. 6) + Gazeta Podatkowa (tab. 3)

2. KOMPLET nr 2

Komplet Czasopism (tab. 2 poz. 6)

Patrz str. 3

3. KOMPLET nr 3

Biuletyn Informacyjny (tab. 2 poz. 1) + Gazeta Podatkowa (tab. 3)

Patrz str. 3

Lp.

Cykl
wydawniczy

Czasopisma w wersji papierowej

1.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych

Wydania papierowe

z comiesięcznym dodatkiem Serwis Podatkowy

Wydania internetowe

II kwartał
cena (brutto)

411,75 zł

274,50 zł

137,25 zł

Ubezpieczenia i Prawo Pracy

+ on-line

dwutygodnik

274,50 zł

183,00 zł

91,50 zł

3.

Poradnik VAT

+ on-line

dwutygodnik

265,50 zł

177,00 zł

88,50 zł

4.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

+ on-line

dwutygodnik

270,00 zł

180,00 zł

90,00 zł

5.

Przegląd Podatku Dochodowego

+ on-line

dwutygodnik

261,00 zł

174,00 zł

87,00 zł

6.

KOMPLET CZASOPISM (poz. 1-5) - promocja (tab. 1 poz. 2)

+ Serwis Głównego
Księgowego

patrz poz. 1-5

1482,75 zł

988,50 zł

494,25 zł

7.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych

+ on-line

co 10 dni

344,25 zł

229,50 zł

114,75 zł

Lp.

Cykl
wydawniczy

Gazeta w wersji papierowej

1.

Gazeta Podatkowa

Lp.

Serwis internetowy www.sgk.gofin.pl

+ on-line

w każdy pn. i czw.

Prenumerata 2019
I półrocze

IV-XII
ilość

298,50 zł

cena (brutto)

1.

Serwis Głównego Księgowego (zawiera 5 podserwisów)

Lp.

Czasopisma on-line www.czasopismaksiegowych.pl

ilość

199,00 zł

Abonament na
IV - XII 2019 r.
ilość

1046,25 zł

ilość

930,00 zł

ilość

II kwartał
cena (brutto)

Abonament na
II kwartał 2019 r.
cena (brutto)

ilość

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych on-line

364,00 zł

324,00 zł

139,00 zł

2.

Ubezpieczenia i Prawo Pracy on-line

225,00 zł

199,00 zł

89,00 zł

3.

Poradnik VAT on-line

225,00 zł

199,00 zł

89,00 zł

4.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości on-line

225,00 zł

199,00 zł

89,00 zł

5.

Przegląd Podatku Dochodowego on-line

225,00 zł

199,00 zł

89,00 zł

6.

KOMPLET CZASOPISM on-line (poz. 1-5) - promocja

1046,25 zł

930,00 zł

348,75 zł

Lp.

Gazeta on-line www.gazetapodatkowa.pl

Abonament na
IV - XII 2019 r.
ilość

261,00 zł

1.

Gazeta Podatkowa on-line

Lp.

Serwis Budżetowy www.serwisbudzetowy.pl

NOWOŚĆ !

Abonament na
V - XII 2019 r.
cena (brutto)

ilość

232,00 zł

Abonament na
IV - XII 2019 r.
cena (brutto)

ilość

Abonament na
II kwartał 2019 r.
cena (brutto)

ilość

Abonament dla posiadających prenumeratę

443,25 zł

394,00 zł

147,75 zł

2.

Abonament dla nieposiadających prenumeraty

517,50 zł

460,00 zł

172,50 zł

Status Klienta

Firma

Osoba prywatna

ilość

Abonament na
II kwartał 2019 r.
cena (brutto)

1.

PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

ilość

87,00 zł

Abonament na
V - XII 2019 r.
cena (brutto)

ilość

Abonament na
II kwartał 2019 r.
cena (brutto)

1.

cena (brutto)

ilość

348,75 zł

Abonament na
V - XII 2019 r.
cena (brutto)

ilość

99,50 zł

Abonament na
V - XII 2019 r.
cena (brutto)

Abonament na
IV - XII 2019 r.
cena (brutto)

7

ilość

co 10 dni

cena (brutto)

6

cena (brutto)

+ on-line

cena (brutto)

5

ilość

Ilość

2.

bez dodatku Serwis Podatkowy

4

Prenumerata 2019
I półrocze

IV-XII
cena (brutto)

3

Cena (brutto)

1781,25 zł
1482,75 zł
710,25 zł

Patrz str. 2

ilość

Numer abonenta

DANE DO FAKTURY

Nazwa firmy lub imię i nazwisko:
NIP:

Kraj:

Ulica:

Numer domu:

Numer lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Adres e-mail:
czytelny podpis osoby zamawiającej

Dane osobowe przekazane sprzedawcy w ramach papierowego formularza zamówienia produktów i usług przetwarzane są w celu realizacji umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia,
w tym do wystawienia i przesłania nabywcy faktury dokumentującej zakup produktów i usług oraz przesłania oferty kontynuacji kończącej się prenumeraty (abonamentu) produktów
i/lub usług zgodnie z Polityką Prywatności i plików cookies dostępną na stronie internetowej pod adresem: https://gofin.pl/polityka-prywatnosci. Administratorem danych osobowych
jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

Kwotę zamówienia
zł wpłacono dnia
w Gorzowie Wlkp.: BH w Warszawie S.A. nr: 14 1030 1133 0000 0000 3533 0000.

na konto: Wydawnictwa Podatkowego GOFIN

eOferta IV-XII 2019

tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60, www.sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 52107, NIP 599-26-85-818, REGON 211070371, kapitał zakładowy: 10 000 000 zł.

Ceny zawierają podatek VAT. Koszty wysyłki pokrywa Wydawnictwo.

1 Lp.

