
* Ceny kwartalne

tel. 95 720 85 40www. .gofin.plsklep

Produkty internetowe

348,75 zł* od 90,00 zł* od 147,75 zł*

Już GOFIN pomaga Księgowym30 lat

92,25 zł*

Podatki Rachunkowość Prawo Pracy

Czasopisma i Gazeta

Prenumerata 2020

91,50 zł*

137,25 zł*

90,00 zł*

94,50 zł*

93,00 zł*

104,00 zł*

+ +eWYDAŃ (on-line, off-line) Aplikacji mobilnych !
z wersji internetowej POMOCNIKÓW Księgowego+ PREMIUM

Z prenumeratą wersji papierowej przywilej korzystania



Biuletyn Informacyjny dla Służb

Ekonomiczno-Finansowych

Serwis Podatkowyz dodatkiem

Ubezpieczenia i Prawo Pracy

Poradnik VAT

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Przegląd Podatku Dochodowego

Gazetę Podatkową

Zamów w prenumeracie na cały 2020 rok: Cena kompletu promocyjnego nr 1
po 22% rabacie

2441  zł 1898 zł
(1757,41 zł netto)

* Dane własne Wydawcy, czerwiec 2019 r. Liczba artykułów stale rośnie.
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W okresie prenumeraty kompletu promocyjnego przysługuje przywilej korzystania z dostępu do:nr 1

więcej przywilejów na stronie 3

Gazeta Podatkowa on-line jest elektronicznym odpowiednikiem wersji

drukowanej Gazety Podatkowej (wraz z archiwum wydań ).od 2004 r.

Zawiera ponad * z zakresu podatków, prawa pracy,188 000 artykułów

ubezpieczeń w ZUS, rachunkowości i prawa gospodarczego
(więcej na stronie 19).

Praktyczna pomoc dla każdej firmy i instytucji !

Gazety Podatkowej on-line - podatkowa.plgazeta

Ogromny,uporządkowany tematycznie zbiór porad i informacji z zakresu

podatków, rachunkowości i prawa pracy (obszerne sześcioletnie

archiwum). Serwis zbudowany jest z ponad *76 000 artykułów

w formie aktualności, informacji z Min. Fin., szerokich opracowań

i analiz, przykładów i odpowiedzi na pytania (więcej o serwisie na stronach 14 -15).

Idealny Serwis dla Księgowych !

Serwisu Głównego Księgowego - .gofin.plsgk

RABAT

22%
Komplet promocyjny nr 1

(wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa)

z jeszcze wyższym rabatem !

sklep internetowy www. .gofin.plsklep formularz zamówienia na ostatniej stroniee-mail: prenumerata@gofin.pl

(oszczędzasz 543 zł)

PREMIUMz wersji internetowej POMOCNIKÓW Księgowego+
++ Przewodnika Księgowego on-line Przewodnika Kadrowego on-line

+ +Przewodnika VAT on-line eWYDAŃ: on-line, off-line
+ + FIRMAAplikacji mobilnych Indeksu Księgowań

Przywilej korzystania

NOWOŚĆ !



3tel. 95 720 85 40 800 162 732infolinia egzemplarz bezpłatny poznaj gofinna www. produkty. .pl

Przewodników on-line:

• Przewodnika VAT on-line

• Przewodnika Księgowego on-line

• Przewodnika Kadrowego on-line
(więcej na stronie 20)

Serwisu Indeks Księgowań FIRMA

Bardzo obszernej bazy przykładów ewidencji

księgowej zdarzeń gospodarczych
(więcej na stronie 16)

Liczne dodatki merytoryczne i z przepisami

prawnymi, pomocniki, ściągi, płyty CD

Możliwość przesyłania pytań do redakcji

- odpowiedzi na łamach Czasopism i Gazety

Możliwość skorzystania z telefonicznych porad

ekspertów w ramach codziennych dyżurów

Możliwość nabycia Programu DRUKI Gofin

(więcej na stronach 22-23) i Serwisu Budżetowego

(więcej na stronie 21) po niższych cenach

eWYDAŃ wszystkich Czasopism(Nowa odsłona)

i Gazety Podatkowej z możliwością korzystania

z nich na trzy sposoby:

eWYDANIE

NOWOŚĆ !

• przeglądanie on-line

• przeglądanie off-line

• GOFIN SGK, GOFIN NEWSprzez Aplikacje mobilne:

oraz GOFIN Gazeta Podatkowa NOWOŚĆ !

Więcej o nagrodach (galerie zdjęć, opisy)
na www.sklep.gofin.pl/nagrody

+ DO WYBORU jedna z nagród:

Promocja dotyczy zamówień u Wydawcy i trwa do 31 marca 2020 r.

KUFEREK na biżuterię
firmy APART

PARASOL
firmy WITTCHEN

KOKTAJLER SMOOTHIE
firmy SENCOR - w zestawie

2 butelki o pojemności
0,6 L i 0,3 L

SEGREGATORY I BOKSY
do przechowywania

Czasopism i dodatków
Gofinu

2 KSIĄŻKI z cyklu
Biblioteka Podatnika 2020

(do wyboru 2 tytuły spośród 6)

Książki będą wysyłane w lutym 2020 r.

Duża TORBA PODRÓŻNA

firmy TRAVELITE
wymiary: 58 × 30 × 32 cm, pojemność: 50 L

ZESTAW WAG ELEKTRONICZNYCH
(łazienkowa + kuchenna)

firmy SENCOR

Torba na dokumenty i laptopa
firmy WITTCHEN

NOWOŚĆ

hit!

OPIEKACZ do kanapek
firmy SENCOR

NOWOŚĆ

hit!
PREMIUM

POMOCNIKÓW Księgowego

w wersji                              - dostęp do:pełny

• Interpretacji urzędowych

• Orzecznictwa dla firm

• Bazy pytań Czytelników

• WideoPOMOCNIKÓW

• Wzorów druków i umów

• Ujednoliconych przepisów prawnych

• Wskaźników i stawek

• Terminów

• Kalkulatorów

• Klasyfikacji
(więcej na stronie 17)

oraz:

Pozostałe przywileje w ramach prenumeraty:

Książka„Zbiór przepisów

podatkowych na 2020 rok”

Książka będzie wysyłana w drugiej
połowie stycznia 2020 r.

Kalendarz książkowy
podatnika i księgowego

z ważnymi terminami
oraz poradami

Kalendarz ścienny
- trójdzielny

butelka 0,3 L

butelka 0,6 L
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Zamawiając komplet promocyjny nr 1 z rabatem przysługuje22%
przywilej korzystania z  internetowej wersji Gazety Podatkowej (patrz strona 2).

PEŁNY PAKIET POMOCY I KORZYŚCI !

Uwaga !

* Dane własne Wydawcy, czerwiec 2019 r. Liczba artykułów stale rośnie. więcej przywilejów na stronie 5

Ogromny,uporządkowany tematycznie zbiór porad i informacji z zakresu

podatków, rachunkowości i prawa pracy (obszerne sześcioletnie

archiwum). Serwis zbudowany jest z ponad *76 000 artykułów

w formie aktualności, informacji z Min. Fin., szerokich opracowań

i analiz, przykładów i odpowiedzi na pytania (więcej o serwisie na stronach 14 -15).

Idealny Serwis dla Księgowych !

Serwisu Głównego Księgowego - .gofin.plsgk

Poradnik VAT

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Przegląd Podatku Dochodowego

(w tym komplecie nie ma Gazety Podatkowej)

Biuletyn Informacyjny dla Służb

Ekonomiczno-Finansowych

Serwis Podatkowyz dodatkiem

Ubezpieczenia i Prawo Pracy

Zamów w prenumeracie na cały 2020 rok: Cena kompletu promocyjnego nr 2
po 16% rabacie

2025  zł 1698 zł
(1572,22 zł netto)

RABAT Komplet promocyjny nr 2

(wszystkie Czasopisma)

z jeszcze wyższym rabatem !16%

W okresie prenumeraty kompletu promocyjnego przysługuje przywilej korzystania z dostępu do:nr 2

sklep internetowy www. .gofin.plsklep formularz zamówienia na ostatniej stroniee-mail: prenumerata@gofin.pl

(oszczędzasz 327 zł)

PREMIUMz wersji internetowej POMOCNIKÓW Księgowego+
++ Przewodnika Księgowego on-line Przewodnika Kadrowego on-line

+ +Przewodnika VAT on-line eWYDAŃ: on-line, off-line
+ + FIRMAAplikacji mobilnych Indeksu Księgowań

Przywilej korzystania



+ DO WYBORU jedna z nagród:

Promocja dotyczy zamówień u Wydawcy i trwa do 31 marca 2020 r.

KUFEREK na biżuterię
firmy APART

PARASOL
firmy WITTCHEN

KOKTAJLER SMOOTHIE
firmy SENCOR - w zestawie

2 butelki o pojemności
0,6 L i 0,3 L

SEGREGATORY I BOKSY
do przechowywania

Czasopism i dodatków
Gofinu

2 KSIĄŻKI z cyklu
Biblioteka Podatnika 2020

(do wyboru 2 tytuły spośród 6)

Książki będą wysyłane w lutym 2020 r.

Duża TORBA PODRÓŻNA

firmy TRAVELITE
wymiary: 58 × 30 × 32 cm, pojemność: 50 L

ZESTAW WAG ELEKTRONICZNYCH
(łazienkowa + kuchenna)

firmy SENCOR

Torba na dokumenty i laptopa
firmy WITTCHEN

NOWOŚĆ

hit!

OPIEKACZ do kanapek
firmy SENCOR

NOWOŚĆ

hit!

Pozostałe przywileje w ramach prenumeraty:

Więcej o nagrodach (galerie zdjęć, opisy)
na www.sklep.gofin.pl/nagrody
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• przeglądanie on-line

• przeglądanie off-line

• GOFIN SGK, GOFIN NEWSprzez Aplikacje mobilne:

eWYDAŃ wszystkich Czasopism(Nowa odsłona)
z możliwością korzystania z nich na trzy sposoby:

Możliwość przesyłania pytań do redakcji

- odpowiedzi na łamach Czasopism

Możliwość skorzystania z telefonicznych porad

ekspertów w ramach codziennych dyżurów

Możliwość nabycia Programu DRUKI Gofin

(więcej na stronach 22-23) i Serwisu Budżetowego

(więcej na stronie 21) po niższych cenach

oraz:

PREMIUM

POMOCNIKÓW Księgowego

w wersji                              - dostęp do:pełny

• Interpretacji urzędowych

• Orzecznictwa dla firm

• Bazy pytań Czytelników

• WideoPOMOCNIKÓW

• Wzorów druków i umów

• Ujednoliconych przepisów prawnych

• Wskaźników i stawek

• Terminów

• Kalkulatorów

• Klasyfikacji
(więcej na stronie 17)

Przewodników on-line:

• Przewodnika VAT on-line

• Przewodnika Księgowego on-line

• Przewodnika Kadrowego on-line
(więcej na stronie 20)

Serwisu Indeks Księgowań FIRMA

Bardzo obszernej bazy przykładów ewidencji

księgowej zdarzeń gospodarczych
(więcej na stronie 16)

Liczne dodatki merytoryczne i z przepisami

prawnymi, pomocniki, ściągi, płyty CD

tel. 95 720 85 40 800 162 732infolinia egzemplarz bezpłatny poznaj gofinna www. produkty. .pl

Książka„Zbiór przepisów

podatkowych na 2020 rok”

Książka będzie wysyłana w drugiej
połowie stycznia 2020 r.

Kalendarz książkowy
podatnika i księgowego

z ważnymi terminami
oraz poradami

Kalendarz ścienny
- trójdzielny

eWYDANIE

butelka 0,3 L

butelka 0,6 L
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Promocja dotyczy zamówień u Wydawcy i trwa do 31 marca 2020 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych Serwis Podatkowyz dodatkiem

Gazetę Podatkową

Zamów w prenumeracie na cały 2020 rok:

Cena kompletu promocyjnego nr 3
po 7% rabacie

965  zł 897 zł
(830,56 zł netto)

Komplet promocyjny nr 3
(Biuletyn Informacyjny + Gazeta Podatkowa)

RABAT

7%

W okresie prenumeraty kompletu promocyjnego przysługuje przywilej korzystania z dostępu do:nr 3

sklep internetowy www. .gofin.plsklep formularz zamówienia na ostatniej stroniee-mail: prenumerata@gofin.pl

oraz:

Książka „Zbiór przepisów
podatkowych na 2020 rok”

Książka będzie wysyłana w drugiej
połowie stycznia 2020 r.

Kalendarz książkowy
podatnika i księgowego

z ważnymi terminami
oraz poradami

Pozostałe przywileje w ramach prenumeraty:

Możliwość nabycia Programu DRUKI Gofin

i(więcej na stronach 22-23) Serwisu Budżetowego
po niższych cenach(więcej na stronie 21)

Internetowej wersji

Biuletynu Informacyjnego

czasopismaksiegowych.pl/bi

gazetapodatkowa.pl

Internetowej wersji

Gazety Podatkowej

oraz GOFIN Gazeta Podatkowa NOWOŚĆ !

eWYDAŃ (Nowa odsłona)

Biuletynu Informacyjnego

i Gazety Podatkowej

z możliwością korzystania

z nich na trzy sposoby:

• przeglądanie on-line

przeglądanie• off-line

przez Aplikacje mobilne:• GOFIN NEWS

Wybranych POMOCNIKÓW Księgowego

w wersji (więcej na stronie 17)PREMIUM

Możliwość skorzystania z telefonicznych porad

ekspertów w ramach codziennych dyżurów

Możliwość przesyłania pytań do redakcji

- odpowiedzi na łamach Biuletynu

Informacyjnego i Gazety Podatkowej

Liczne dodatki merytoryczne i z przepisami

prawnymi, pomocniki, ściągi, płyty CD

(oszczędzasz 68 zł)

NOWOŚĆ !

eWYDANIE

NOWOŚĆ !
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Komplet promocyjny nr 1 (5 fachowych Czasopism + Gazeta Podatkowa)

PEŁNY PAKIET POMOCY I KORZYŚCI !

* Dane własne Wydawcy, czerwiec 2019 r.
** Badania gemiusTraffic. Liczba Użytkowników (cookies) dla Serwisów internetowych Wydawnictwa Podatkowego Gofin w okresie styczeń 2019 r. = 2 189 528, opracowanie Gofin sp. z o.o.

tel. 95 720 85 40 800 162 732infolinia egzemplarz bezpłatny poznaj gofinna www. produkty. .pl

• Możliwość przesyłania pytań do redakcji - odpowiedzi na łamach Czasopism i Gazety Podatkowej

• Możliwość skorzystania z telefonicznych w ramach codziennych dyżurówporad ekspertów

• DRUKI Gofin Serwisu BudżetowegoMożliwość nabycia Programu i(więcej na stronach 22-23) (więcej na stronie 21)

po niższych cenach

oraz:

• Interpretacje urzędowe - .gofin.plinterpretacje

orzecznictwo• Orzecznictwo dla firm - .gofin.pl

pytaniaczytelnikow• Baza pytań Czytelników - .gofin.pl

wideopomocniki• WideoPOMOCNIKI - .gofin.pl

• Wzory druków i umów - .gofin.pldruki

Klasyfikacje - .gofin.pl• klasyfikacje

• Terminy - .gofin.plterminy

• Kalkulatory - .gofin.plkalkulatory

• Ujednolicone przepisy prawne - .gofin.plprzepisy

• Wskaźniki i stawki - .gofin.plwskazniki

pomocniki .gofin.plksiegowego

POMOCNIKI Księgowego

PREMIUM

Przywilej korzystania z bogatych Serwisów
internetowych dla Księgowych:

Przywilej korzystania z dostępu do:

• Przewodnika VAT - wszystko o najtrudniejszym

podatku - podatku VAT

przewodnik .plvat

• Przewodnika Księgowego - wszystko
o rachunkowości z zagadnieniami podatkowymi

przewodnik .plksiegowego

• Przewodnika Kadrowego - wszystko na temat
zatrudniania pracowników

przewodnik .plkadrowego

Najpopularniejsze w Polsce Czasopisma i Gazeta,
kompleksową wiedzę dla Księgowychgwarantujące

Ponad prenumerat !100 000*

Przywilej dostępu do naszych najpopularniejszych
produktów internetowych dla Księgowych
Ponad Użytkowników !2 180 000**

Dodatki merytoryczne i z przepisami prawnymi,
pomocniki ściągi płyty CD, oraz

Przywilej korzystania z dostępu do eWYDAŃ (Nowa

odsłona) prenumerowanych tytułów: on-line, off-line

i w Aplikacjach mobilnych (więcej na .gofin.pl/opis).ewydanie

indeksksiegowan.gofin.pl/firma

Indeks Księgowań FIRMA

Obszerna baza przykładów ewidencji

księgowej zdarzeń gospodarczych.

Przywilej korzystania z  serwisu

Najwyższy !rabat

RABAT

22%

Pozostałe :przywileje Nagroda rzeczowa m.in.:

NOWOŚĆ !

NOWOŚĆ !



Cena dostępu do wersji internetowej na cały 2020 r.

„Biuletynudla nieposiadających prenumeraty

Informacyjnego” - (449,07 zł netto + 8% VAT).485 zł

Biuletyn
UKAZUJE SIĘ CO 10 DNI

1., 10. i 20. dnia miesiąca

www.czasopismaksiegowych.pl/bi

8

dla Służb Ekonomiczno-Finansowych

Główne działy tematyczne Biuletynu:

Rekomendowany przez tysiące Głównych Księgowych !

Cena prenumeraty na cały 2020 r.
(z  przywilejem dostępu do wersji on-line i eWYDANIA)

Cena prenumeraty na cały 2020 r.
(z  przywilejem dostępu do wersji on-line i eWYDANIA)

36 numerów 12 numerów Serwisu+36 numerów 12 numerów Serwisu+

Podatkowego 36 dodatków+Podatkowego 36 dodatków+

(łącznie około 6000 stron)

549 zł (508,33 zł netto + 8% VAT)549 zł (508,33 zł netto + 8% VAT)

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych to zdecydo-
wanie najpopularniejsze w Polsce Czasopismo wśród księgowych, wydawane
co 10 dni 76, kierowane do 23 450 firm i instytucji. W każdym numerze na
stronach odnosimy się do zagadnień z zakresu VAT, PIT, CIT, ZUS, prawa
pracy i prawa bilansowego. Podajemy interpretacje organów skarbowych
i orzecznictwo. Omawiamy problemy Czytelników poruszane w pytaniach.
Nieodłączną częścią Biuletynu są dodatki merytoryczne, Serwis Podatkowy,
Wskaźniki Ekonomiczno-Finansowe oraz Pomocniki i Ściągi dla Księgowych.

Koniecznie przeczytaj
W dziale tym publikujemy m.in. komunikaty i wyjaśnienia resortowe oraz
prezentujemy odpowiedzi Min. Fin. na pytania naszegoWydawnictwa.

Informacje o nowych przepisach
Informujemy o nowych/zmienionych przepisach prawa w zakresie m.in.
podatków, rachunkowości, prawa pracy i ZUS.

Zagadnienia opracowane kompleksowo
W opracowaniach kompleksowych przedstawiamy zasady rozliczania operacji
gospodarczych występujących w praktyce na bazie przepisów VAT, PIT, CIT, ZUS
i innych. Prezentujemy także ewidencję księgową takich operacji.

PodatekVAT
Omawiamy zasady rozliczania VAT w obrocie krajowym i zagranicznym, w tym
m.in. ustalanie obowiązku podatkowego, zasady odliczania i zwrotu VAT,
stosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia, split payment.

Podatek dochodowy od osób prawnych
W dziale tym wyjaśniamy m.in. zasady ustalania przychodów, kwalifikowania
wydatków do kosztów uzyskania, omawiamy zwolnienia przedmiotowe,
zasady ustalania podstawy opodatkowania i wysokości podatku.

Podatek dochodowy od osób fizycznych
Dział poświęcony opodatkowaniu dochodów/przychodów m.in. osób
prowadzących działalność, wykonujących umowy cywilnoprawne czy zatru-
dnionych na umowę o pracę. Wskazujemy obowiązki płatników, omawiamy
zwolnienia z podatku oraz warunki stosowania ulg i odliczeń.

Środki trwałe
W dziale tym prezentujemy zagadnienia związane z amortyzacją środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Tematyka rozpatrywana
jest w aspekcie podatkowym i bilansowym, wraz z ewidencją księgową.

Ubezpieczenia społeczne
Zagadnienia omawiane w tym dziale dotyczą m.in. zasad ustalania obowiązku
ubezpieczeń w ZUS, naliczania składek ZUS, ustalania podstawy wymiaru
zasiłków chorobowych, macierzyńskich, problematyki PPK itp.

Prawo pracy
W tym dziale piszemy m.in. o: urlopach pracowniczych, zasadach zatrudniania
i zwalniania pracowników, ustalaniu wynagrodzeń i ekwiwalentów. Poruszamy
także zagadnienia związane z ZFŚS.

Rachunkowość
W tym dziale wyjaśniamy zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,
prezentujemy ewidencję księgową operacji gospodarczych (w tym – na
praktycznych przykładach liczbowych), omawiamy zagadnienia dotyczące
sporządzania sprawozdań finansowych.

przywilej korzystania z:

(więcej na stronie 17)

2) wybranych POMOCNIKÓW
Księgowego :PREMIUM

• Interpretacje urzędowe

• Orzecznictwo dla firm

• WideoPOMOCNIKI

• Wzory druków
i umów • Klasyfikacje

• Ujednolicone
przepisy prawne

• Wskaźniki i stawki

• Terminy • Kalkulatory

1) wersji internetowej i eWYDANIA

sklep internetowy www. .gofin.plsklep formularz zamówienia na ostatniej stroniee-mail: prenumerata@gofin.pl

eWYDANIE
NOWA ODSŁONA



Tylko w ramach prenumeraty Biuletynu:

Serwis Podatkowy (68 stron)
Zawiera orzecznictwo sądowe i interpretacje indywidualne organów
podatkowych do poszczególnych przepisów prawa tj. ustawy o VAT, ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych.

Wskaźniki Ekonomiczno-Finansowe (60 stron)
Dodatek zawiera wszystkie niezbędne wskaźniki przydatne służbom
ekonomiczno-finansowym, w tym m.in. stawki podatku, diety, ryczałty, odsetki,
kursy walut, dane do wpłat na ZUS, PFRON. Dodatek zawiera również terminy
płatności i składania dokumentów do US, ZUS, PFRON.

Dodatki merytoryczne i z przepisami prawnymi
Dodatki merytoryczne to bogate, kompleksowe opracowania dotyczące
wybranego zagadnienia, często wzbogacone wyjaśnieniami organów
podatkowych i orzecznictwem. Dodatki z przepisami prawnymi zawierają
aktualne i ujednolicone przepisy prawne.

Pomocniki Księgowego
Zawierają najważniejsze, niezbędne do stosowania w praktyce komentarze
i porady obejmujące wąski zakres zagadnień pomocnych podatnikom.

Ściągi
Zawierają najistotniejsze informacje dotyczące wybranego zagadnienia,
zaprezentowane w praktycznej i poręcznej formie.

23 450 Prenumeratorów !

z dodatkiem Serwis Podatkowy
Informacyjny

Stałe comiesięczne dodatki:

9

Pozostałe dodatki:

Przywileje i rabaty:

Kalendarz książkowy
podatnika i księgowego
W ramach rocznej prenumeraty co najmniej

jednego Czasopisma lub Gazety

(jeden kalendarz dla Prenumeratora).

Komplety promocyjne
z rabatami i nagrodami
Zamów Czasopismo w komplecie

promocyjnym – zyskasz najwięcej !
(patrz strony 2-6)

RABAT

16%
RABAT

22%
RABAT

7%

przywilej korzystania w okresie prenumeraty z:

• dostępu do wersji internetowej „Biuletynu Informacyjnego”
(oraz archiwum z ostatnich 6 lat) – ,czasopismaksiegowych.pl/bi

• eWYDANIA z możliwością„Biuletynu Informacyjnego” (Nowa odsłona)

korzystania na trzy sposoby: on-line off-lineprzeglądanie , przeglądanie ,

GOFIN NEWS,przez Aplikację mobilną

• wybranych POMOCNIKÓW Księgowego w wersji
– bogate serwisy internetowe (więcej o pomocnikach i zasadach dostępu na stronie 17),

PREMIUM

możliwość przesyłania ,pytań do redakcji

telefoniczne w ramach codziennych dyżurów,porady ekspertów

możliwość nabycia Programu DRUKI Gofin (więcej o programie na stronach 22-23)

oraz po niższych cenach.Serwisu Budżetowego (więcej o serwisie na stronie 21)

dodatki w formie ,płyt CD

tel. 95 720 85 40 800 162 732infolinia egzemplarz bezpłatny poznaj gofinna www. produkty. .pl



Cena dostępu do wersji internetowej na cały 2020 r.

„Ubezpieczeńdla nieposiadających prenumeraty

i Prawa Pracy” - (294,44 zł netto + 8% VAT).318 zł

19 200 Prenumeratorów !DWUTYGODNIK
1. i 10. dnia miesiąca

Fachowa pomoc dla firm i instytucji !
Ubezpieczenia i Prawo Pracy to profesjonalne czasopismo o tematyce

kadrowo-płacowej, poruszające zagadnienia z zakresu ubezpieczeń
społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeń z ZUS oraz prawa
pracy. Tematy prezentowane są w przystępny sposób, uwzględniają orzeczn-
ictwo oraz interpretacje organów resortowych. Zawierają wiele praktycznych
przykładów, wzorów wypełnionych druków oraz przydatnych pism.

W czasopiśmie publikowane są też artykuły o zmianach w prawie z komen-
tarzem redakcji, informujące o ważnych terminach oraz nowych wskaźnikach.

Czytelnicy na łamach tego czasopisma znajdą68 stronicowego
rozwiązania wielu problemów pojawiających się w trakcie bieżącej pracy,
a także odpowiedzi na kierowane do redakcji pytania.

Ubezpieczenia
i Prawo Pracy

www.czasopismaksiegowych.pl/uipp

• Dokumentacja kadrowa

• BHP

• Rozliczenia z PFRON

• Pracownicze plany

kapitałowe

• Vademecum kadrowca

• Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

• Świadczenia chorobowe

• Emerytury i renty

• Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę

• Czas pracy i Urlopy

• Wynagrodzenia

Główne działy tematyczne Ubezpieczeń i Prawa Pracy:

+ liczne dodatki merytoryczne i z przepisami prawnymi

- Wskaźniki i stawki+ stały kwartalny dodatek

Pomocniki Kadrowego, Ściągi, płyty CD+ pozostałe dodatki:

378 zł (350,00 zł netto + 8% VAT)

+24 numery 23 dodatki

(łącznie około 2700 stron)

378 zł (350,00 zł netto + 8% VAT)

+24 numery 23 dodatki

(łącznie około 2700 stron)

przywilej korzystania z:

(więcej na stronie 17)

2) wybranych POMOCNIKÓW
Księgowego :PREMIUM

• Interpretacje urzędowe

• Orzecznictwo dla firm

• WideoPOMOCNIKI

• Wzory druków
i umów • Klasyfikacje

• Ujednolicone
przepisy prawne

• Wskaźniki i stawki

• Terminy • Kalkulatory

1) wersji internetowej i eWYDANIA

Przywileje i rabaty:

Kalendarz książkowy
podatnika i księgowego
W ramach rocznej prenumeraty
co najmniej jednego Czasopisma
lub Gazety (jeden kalendarz
dla Prenumeratora).

Komplety promocyjne z rabatami
i nagrodami
Zamów Czasopismo w komplecie promocyjnym
- zyskasz najwięcej !

(patrz strony 2-5) RABAT

16%
RABAT

22%

Tylko w ramach prenumeraty:

telefoniczne w ramach codziennych dyżurów,porady ekspertów

możliwość nabycia Programu DRUKI Gofin (więcej o programie na stronach 22-23)

oraz po niższych cenach.Serwisu Budżetowego (więcej o serwisie na stronie 21)

możliwość przesyłania ,pytań do redakcji

przywilej korzystania w okresie prenumeraty z:

• dostępu do wersji internetowej „Ubezpieczeń i Prawa Pracy”
(oraz archiwum z ostatnich 6 lat) – ,czasopismaksiegowych.pl/uipp

• eWYDANIA z możliwością„Ubezpieczeń i Prawa Pracy” (Nowa odsłona)

korzystania na trzy sposoby: on-lineprzeglądanie , przeglądanie

off-line GOFIN NEWS,, przez Aplikację mobilną

• wybranych POMOCNIKÓW Księgowego w wersji
– bogate serwisy internetowe (więcej o pomocnikach i zasadach dostępu na stronie 17),

PREMIUM

Cena prenumeraty na cały 2020 r.
(z  przywilejem dostępu do wersji on-line i eWYDANIA)

Cena prenumeraty na cały 2020 r.
(z  przywilejem dostępu do wersji on-line i eWYDANIA)

sklep internetowy www. .gofin.plsklep formularz zamówienia na ostatniej stroniee-mail: prenumerata@gofin.pl10

eWYDANIE
NOWA ODSŁONA



Cena dostępu do wersji internetowej na cały 2020 r.

„Poradnika VAT”dla nieposiadających prenumeraty

- (294,44 zł netto + 8% VAT).318 zł

14 800 Prenumeratorów ! DWUTYGODNIK
10. i 20. dnia miesiąca

Rozwiązujemy problemy z zakresu podatku VAT !
Chcesz wiedzieć więcej na temat podatku VAT ? Idealnym czasopismem

jest Poradnik VAT – który ukazuje się już od 22 lat.dwutygodnik,
Na prezentujemy bieżące informacje na temat zmian68 stronach

w przepisach dotyczących VAT i akcyzy wraz z komentarzami o skutkach dla
podatników, omawiamy interpretacje organów podatkowych oraz orzeczni-
ctwo. Odpowiadamy na pytania Czytelników, wyjaśniamy i podpowiadamy,
jak w praktyce stosować skomplikowane przepisy w zakresie VAT.

Czytelnikami Poradnika VAT są służby finansowo-księgowe, doradcy
podatkowi, pracownicy organów podatkowych, jak i przedsiębiorcy.

W 2020 r. czekają nas kolejne zmiany w VAT – z naszym Czasopismem
zastosujesz je bezbłędnie. VAT to najtrudniejszy i najważniejszy podatek.

Poradnik VAT

11

www.czasopismaksiegowych.pl/pv

Główne działy tematyczne Poradnika VAT:

• 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

+ liczne dodatki merytoryczne i z przepisami prawnymi

Pomocniki Podatnika VAT, Ściągi, płyty CD+ pozostałe dodatki:

Przywileje i rabaty:

366 zł (338,89 zł netto + 8% VAT)

+24 numery 16 dodatków

(łącznie około 2300 stron)

366 zł (338,89 zł netto + 8% VAT)

+24 numery 16 dodatków

(łącznie około 2300 stron)

przywilej korzystania z:

(więcej na stronie 17)

2) wybranych POMOCNIKÓW
Księgowego :PREMIUM

• Interpretacje urzędowe

• Orzecznictwo dla firm

• WideoPOMOCNIKI

• Wzory druków
i umów • Klasyfikacje

• Ujednolicone
przepisy prawne

• Wskaźniki i stawki

• Terminy • Kalkulatory

1) wersji internetowej i eWYDANIA

Kalendarz
książkowy
podatnika
i księgowego

W ramach rocznej prenumeraty co najmniej
jednego Czasopisma lub Gazety (jeden
kalendarz dla Prenumeratora).

Komplety promocyjne
z rabatami i nagrodami
Zamów Czasopismo w komplecie
promocyjnym - zyskasz najwięcej !
(patrz strony 2-5)

RABAT

16%
RABAT

22%

Tylko w ramach prenumeraty:

telefoniczne w ramach codziennych dyżurów,porady ekspertów

możliwość nabycia Programu DRUKI Gofin (więcej o programie na stronach 22-23)

oraz po niższych cenach.Serwisu Budżetowego (więcej o serwisie na stronie 21)

możliwość przesyłania ,pytań do redakcji

• wybranych POMOCNIKÓW Księgowego w wersji
– bogate serwisy internetowe (więcej o pomocnikach i zasadach dostępu na stronie 17),

PREMIUM

przywilej korzystania w okresie prenumeraty z:

• dostępu do wersji internetowej „Poradnika VAT”
(oraz archiwum z ostatnich 6 lat) – ,czasopismaksiegowych.pl/pv

• eWYDANIA z możliwością korzystania„Poradnika VAT” (Nowa odsłona)
na trzy sposoby: on-line off-lineprzeglądanie , przeglądanie ,

GOFIN NEWS,przez Aplikację mobilną

Cena prenumeraty na cały 2020 r.
(z  przywilejem dostępu do wersji on-line i eWYDANIA)

Cena prenumeraty na cały 2020 r.
(z  przywilejem dostępu do wersji on-line i eWYDANIA)

tel. 95 720 85 40 800 162 732infolinia egzemplarz bezpłatny poznaj gofinna www. produkty. .pl

eWYDANIE
NOWA ODSŁONA



Cena dostępu do wersji internetowej na cały 2020 r.

dla nieposiadających prenumeraty

„Zeszytów Metodycznych Rachunkowości”

- (294,44 zł netto + 8% VAT).318 zł

12 550 Prenumeratorów !DWUTYGODNIK
1. i 20. dnia miesiąca

12

www.czasopismaksiegowych.pl/zmr

Zeszyty Metodyczne
Rachunkowości

Doskonałe Czasopismo dla prowadzących księgi rachunkowe !
szczegółowo wyjaśniający problemy związane ze stosowa-Dwutygodnik

niem ustawy o rachunkowości oraz Krajowych i Międzynarodowych Standar-
dów Rachunkowości.Prezentuje i omawia ewidencję zdarzeń gospodarczych,
wycenę aktywów i pasywów oraz zasady sporządzania sprawozdań
finansowych, w tym w jednostkach sektora finansów publicznych.

Każdy numer , na których publikowane są zarównozawiera 68 stron
odpowiedzi na pytania Czytelników, jak i szerokie opracowania tematyczne
z praktycznymi przykładami liczbowymi. Prezentowane rozwiązania ewiden-
cyjne wskazują różnice między prawem bilansowym i podatkowym.
Czasopismo zawiera komentarze do zmian przepisów oraz wyjaśnienia
resortowe mające wpływ na ewidencję księgową i sprawozdawczość.

• 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

Główne działy tematyczne Zeszytów:

+ liczne dodatki merytoryczne i z przepisami prawnymi

Pomocniki Rachunkowości, Ściągi, płyty CD+ pozostałe dodatki:

Przywileje i rabaty:

372 zł (344,44 zł netto + 8% VAT)

+24 numery 16 dodatków

(łącznie około 2700 stron)

372 zł (344,44 zł netto + 8% VAT)

+24 numery 16 dodatków

(łącznie około 2700 stron)

przywilej korzystania z:

(więcej na stronie 17)

2) wybranych POMOCNIKÓW
Księgowego :PREMIUM

• Interpretacje urzędowe

• Orzecznictwo dla firm

• WideoPOMOCNIKI

• Wzory druków
i umów • Klasyfikacje

• Ujednolicone
przepisy prawne

• Wskaźniki i stawki

• Terminy • Kalkulatory

1) wersji internetowej i eWYDANIA

Kalendarz
książkowy
podatnika
i księgowego

W ramach rocznej prenumeraty co najmniej
jednego Czasopisma lub Gazety (jeden
kalendarz dla Prenumeratora).

Komplety promocyjne
z rabatami i nagrodami
Zamów Czasopismo w komplecie
promocyjnym - zyskasz najwięcej !
(patrz strony 2-5)

RABAT

16%
RABAT

22%

Tylko w ramach prenumeraty:

• dostępu do wersji internetowej „Zeszytów Metodycznych Rachunko-

telefoniczne w ramach codziennych dyżurów,porady ekspertów

możliwość nabycia Programu DRUKI Gofin (więcej o programie na stronach 22-23)

oraz po niższych cenach.Serwisu Budżetowego (więcej o serwisie na stronie 21)

możliwość przesyłania ,pytań do redakcji

• eWYDANIA „Zeszytów Metodycznych Rachunkowości” (Nowa odsłona)

z możliwością korzystania na trzy sposoby: on-lineprzeglądanie ,

off-line GOFIN NEWS,przeglądanie , przez Aplikację mobilną

• wybranych POMOCNIKÓW Księgowego w wersji
– bogate serwisy internetowe (więcej o pomocnikach i zasadach dostępu na stronie 17),

PREMIUM

przywilej korzystania w okresie prenumeraty z:

wości” (oraz archiwum z ostatnich 6 lat) ,– czasopismaksiegowych.pl/zmr

Cena prenumeraty na cały 2020 r.
(z  przywilejem dostępu do wersji on-line i eWYDANIA)

Cena prenumeraty na cały 2020 r.
(z  przywilejem dostępu do wersji on-line i eWYDANIA)

sklep internetowy www. .gofin.plsklep formularz zamówienia na ostatniej stroniee-mail: prenumerata@gofin.pl

eWYDANIE
NOWA ODSŁONA



DWUTYGODNIK12 400 Prenumeratorów !
1. i 20. dnia miesiąca
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O podatku PIT i CIT – kompleksowo i przystępnie !
Przegląd Podatku Dochodowego to zajmujący się tematykądwutygodnik

podatku dochodowego (PIT i CIT ). W każdym numerze Czasopisma
znajdziesz mnóstwo porad dotyczących m.in. rozliczaniana 68 stronach

przychodów i kosztów, obowiązków płatnika, amortyzacji, opodatkowania
dochodów z zagranicy, stosowania ulg i zwolnień podatkowych.

Na bieżąco publikowane są informacje o zmianach w prawie, prezento-
wane jest aktualne orzecznictwo, interpretacje organów podatkowych oraz
wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, w tym na pytania naszego Wydawnictwa.

To niezwykle użyteczny dla każdego księgowego, przed-dwutygodnik
siębiorcy, doradcy podatkowego, podatnika.

Przegląd Podatku
Dochodowego

• Opodatkowanie dochodów

uzyskanych za granicą

• Inne zagadnienia podatkowe

• Czytelnicy pytają

• Terminarz podatnika

i płatnika

• Temat numeru

• Przychody i koszty w firmie

• Rozliczanie podatku przez płatnika

• Majątek trwały

• Vademecum przedsiębiorcy

• Ulgi, odliczenia, zwolnienia

podatkowe

Główne działy tematyczne Przeglądu:

+ liczne dodatki merytoryczne i z przepisami prawnymi
– Wskaźniki i stawki+ stały kwartalny dodatek

Pomocniki Podatnika, Ściągi, płyty CD+ pozostałe dodatki:

www.czasopismaksiegowych.pl/ppd

Przywileje i rabaty:

360 zł (333,33 zł netto + 8% VAT)

+24 numery 19 dodatków

(łącznie około 2500 stron)

360 zł (333,33 zł netto + 8% VAT)

+24 numery 19 dodatków

(łącznie około 2500 stron)

Cena dostępu do wersji internetowej na cały 2020 r.

„Przeglądudla nieposiadających prenumeraty

Podatku Dochodowego”- 318 zł (294,44 zł netto + 8% VAT).

przywilej korzystania z:

(więcej na stronie 17)

2) wybranych POMOCNIKÓW
Księgowego :PREMIUM

• Interpretacje urzędowe

• Orzecznictwo dla firm

• WideoPOMOCNIKI

• Wzory druków
i umów • Klasyfikacje

• Ujednolicone
przepisy prawne

• Wskaźniki i stawki

• Terminy • Kalkulatory

1) wersji internetowej i eWYDANIA

Kalendarz
książkowy
podatnika
i księgowego

W ramach rocznej prenumeraty co najmniej
jednego Czasopisma lub Gazety (jeden
kalendarz dla Prenumeratora).

Komplety promocyjne
z rabatami i nagrodami
Zamów Czasopismo w komplecie
promocyjnym - zyskasz najwięcej !
(patrz strony 2-5)

RABAT

16%
RABAT

22%

Tylko w ramach prenumeraty:

telefoniczne w ramach codziennych dyżurów,porady ekspertów

możliwość nabycia Programu DRUKI Gofin (więcej o programie na stronach 22-23)

oraz po niższych cenach.Serwisu Budżetowego (więcej o serwisie na stronie 21)

możliwość przesyłania ,pytań do redakcji

• dostępu do wersji internetowej „Przeglądu Podatku Dochodowego”
(oraz archiwum z ostatnich 6 lat) – ,czasopismaksiegowych.pl/ppd

• eWYDANIA „Przeglądu Podatku Dochodowego” (Nowa odsłona)

z możliwością korzystania na trzy sposoby: on-lineprzeglądanie ,

off-line GOFIN NEWS,przeglądanie , przez Aplikację mobilną

• wybranych POMOCNIKÓW Księgowego w wersji
– bogate serwisy internetowe (więcej o pomocnikach i zasadach dostępu na stronie 17),

PREMIUM

przywilej korzystania w okresie prenumeraty z:

Cena prenumeraty na cały 2020 r.
(z  przywilejem dostępu do wersji on-line i eWYDANIA)

Cena prenumeraty na cały 2020 r.
(z  przywilejem dostępu do wersji on-line i eWYDANIA)

tel. 95 720 85 40 800 162 732infolinia egzemplarz bezpłatny poznaj gofinna www. produkty. .pl

eWYDANIE
NOWA ODSŁONA



Serwis Głównego
Księgowego

www.sgk.gofin.pl
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Spośród wszystkich produktów internetowych Wydawnictwa Podatkowego
GOFIN, cieszynajwiększą popularnością wśród naszych Prenumeratorów
się, oferowany . Serwis zbudowanyod 19 lat, Serwis Głównego Księgowego
jest z ponad ** w formie aktualności, informacji z Min. Fin.,76 000 artykułów
szerokich opracowań i analiz, przykładów i odpowiedzi na pytania. Materiały
pochodzą z naszych pięciu czasopism specjalistycznych:Biuletyn Informacyjny,
Poradnik VAT, Przegląd Podatku Dochodowego, Ubezpieczenia i Prawo Pracy,
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości.

Przejrzysty układ tematyczny, intuicyjna nawigacja i precyzyjna wyszu-
kiwarka to główne zalety, pozwalające szybko dotrzeć do szukanego zagad-
nienia. Baza artykułów Serwisu wzbogacona jest o codziennie aktualizowane
działy AKTUALNOŚCI i WYJAŚNIENIA RESORTOWE.

W Serwisie są też wyjaśnienia regionalnych izb obrachunkowych,
orzecznictwo z zakresu dyscypliny finansów publicznych,informacje dotyczące
split payment oraz przepisy RODO.

Tysiące porad Miliony odsłon Wszystko w jednym Serwisie !
Ponad odsłon miesięcznie ! *3 073 500

1395 zł (1134,15 zł netto + 23% VAT)1395 zł (1134,15 zł netto + 23% VAT)

Cena dostępu na cały 2020 r.

UWAGA ! Niższe ceny na kolejne dostępy !
Zamów na www.sklep.gofin.pl
UWAGA ! Niższe ceny na kolejne dostępy !
Zamów na www.sklep.gofin.pl

* Dane: gemiusTraffic. Liczba odsłon, styczeń 2019 r. = 3 073 637. Opracowanie: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN.

** Dane własne Wydawcy, czerwiec 2019 r. Liczba artykułów stale rośnie.

Działy tematyczne Serwisu:

Serwis Podatek Dochodowy
Zagadnienia z czasopism: Przegląd Podatku Dochodowego oraz Biuletyn
Informacyjny uporządkowane tematycznie: przychody i koszty w firmie,
rozliczanie podatku, opodatkowanie dochodów zagranicznych, ulgi i od-
liczenia, majątek trwały, podatkowa księga (PKPiR), pytania Czytelników.

Serwis Podatek VAT
Zagadnienia z czasopism: Poradnik VAT oraz Biuletyn Informacyjny
uporządkowane tematycznie: obrót krajowy, kasy rejestrujące, obrót
z zagranicą, pytania Czytelników, podatek akcyzowy, VAT od materiałów
budowlanych, wyjaśnienia, orzecznictwo, komentarze i porady, wzory
druków.

Serwis Rachunkowość
Zagadnienia z czasopism: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości oraz
Biuletyn Informacyjny uporządkowane tematycznie: rachunkowość
finansowa, sporządzamy bilans, przykłady liczbowe, środki trwałe oraz
wartości niematerialne, rachunkowość krok po kroku, rachunkowość
budżetowa, KSR i MSR, pytania Czytelników.

Serwis Ubezpieczenia i Prawo Pracy
Zagadnienia z czasopism: Ubezpieczenia i Prawo Pracy oraz Biuletyn
Informacyjny uporządkowane tematycznie: ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne, świadczenia chorobowe i wypadkowe, emerytury, renty,
umowy o pracę, czas pracy, urlopy, wynagrodzenia, BHP, dokumentacja
kadrowa, wyjaśnienia dotyczące różnych zagadnień, rozliczenia z PFRON,
zagadnienia opracowane kompleksowo, vademecum kadrowca.

Serwis Biuletyn Informacyjny
Zagadnienia z czasopisma Biuletyn Informacyjny: aktualności, zagadnienia
opracowane kompleksowo, VAT, podatek dochodowy od osób prawnych
i od osób fizycznych, inne podatki i opłaty, środki trwałe, porady dla
przedsiębiorcy, ubezpieczenia społeczne , prawo pracy, rachunkowość.

przywilej korzystania z:

1) Aplikacji mobilnej Gofin SGK

Idealny sposób na dostęp do wiedzy w każdym
miejscu. Aktualności dostarczane na bieżąco
Księgowym w sposób przejrzysty i czytelny.
Dostęp do 5 Czasopism Gofinu i do
prenumerowanej Gazety Podatkowej.
Precyzyjna wyszukiwarka oraz podział tematyczny,
ułatwiają przeglądanie zagadnień.

Ekskluzywna Aplikacja dla Księgowych
- kompleksowa wiedza w jednym miejscu !

www. .gofin.pl/sgk aplikacja

2) pełnego dostępu do POMOCNIKÓW
Księgowego :PREMIUM

(więcej na stronie 17)

• Interpretacje urzędowe

• Orzecznictwo dla firm

• WideoPOMOCNIKI

• Wzory druków
i umów • Klasyfikacje

• Ujednolicone
przepisy prawne

• Wskaźniki i stawki

• Terminy

• Kalkulatory

• Baza pytań Czytelników

sklep internetowy www. .gofin.plsklep formularz zamówienia na ostatniej stroniee-mail: prenumerata@gofin.pl

eWYDANIE
NOWA ODSŁONA
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Zalety Serwisu Głównego Księgowego
i przywileje w ramach abonamentu:

Więcej o nagrodach (galerie zdjęć, opisy)
na www.sklep.gofin.pl/nagrody

Promocja dotyczy zamówień u Wydawcy i trwa do 31 marca 2020 r.

• „VAT w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik na 2020 rok”*

• „Podatek dochodowy od osób prawnych w 2020 roku”*

• „Wszystko o podatkach, rachunkowości

i finansach w 2020 roku”*

• „Obowiązki zakładów pracy wobec ZUS w 2020 roku”*

• „Wszystko o prawie pracy i BHP w 2020 roku”*

KSIĄŻKA* z cyklu Biblioteka Podatnika 2020:
(do wyboru 1 tytuł spośród 5)

* Książka będzie wysyłana w lutym 2020 r.

Kalendarz książkowy podatnika
i księgowego z ważnymi
terminami oraz poradami

Książka„Zbiór przepisów

podatkowych na 2020 rok”

Książka będzie wysyłana w drugiej
połowie stycznia 2020 r.

KALKULATOR
firmy CITIZEN

NOWOŚĆ

hit!

KUBEK TERMICZNY
firmy LAMART

NOWOŚĆ

hit!
WYCISKARKA do cytrusów

firmy SENCOR

NOWOŚĆ

hit!

CZAJNIK ELEKTRYCZNY
firmy SENCOR

LUNCHBOX pojemnik na żywność
trzykomorowy (silikonowy)

firmy CAMRY

PREMIUM

+ DO WYBORU jedna z nagród:

Pozostałe przywileje w ramach abonamentu

Serwisu Głównego Księgowego :na cały 2020 r.

Informacje na czasie w dziale – newsyAktualności
o ważnych zmianach przepisów są sygnalizowane
na bieżąco, niezależnie od cyklu wydawniczego

Spis numerów Czasopism i ich treści – błyskawiczne
dotarcie do treści wybranego artykułu

Szybkie wyszukiwanie informacji w bogatym
archiwum (6 lat) – zawiera wszystkie artykuły
z pięciu tytułów Czasopism z dodatkami

Zróżnicowana forma omawiania zagadnień
– odpowiedzikompleksowe opracowania, na pytania
Czytelników, przykłady, orzecznictwo  i  interpretacje

Pomocniki i Ściągi dla Księgowych – dodatki
z najważniejszymi i niezbędnymi informacjami

Powiązania pomiędzy artykułami o tej samej tematyce
– ułatwiające poszerzenie wiedzy z określonego zakresu

Bezpośrednie linki w treści Czasopism do przepisów
prawnych, orzecznictwa oraz interpretacji urzęd.

• przeglądanie on-line

• przeglądanie off-line

• GOFIN SGK, GOFIN NEWSprzez Aplikacje mobilne:

Przywilej korzystania z dostępu do eWYDAŃ (Nowa
odsłona) pięciu Czasopism z użytkowaniem ich na
trzy sposoby:

eWYDANIE

Przywilej dostępu do POMOCNIKÓWpełnego

Księgowego w wersji :

• Interpretacje urzędowe

• Orzecznictwo dla firm

• Baza pytań Czytelników

• WideoPOMOCNIKI

• Wzory druków i umów

• Ujednolicone przepisy prawne

• Wskaźniki i stawki

• Terminy

• Kalkulatory

• Klasyfikacje
(więcej o pomocnikach na stronie 17)

• Przewodnika VAT on-line

• Przewodnika Księgowego on-line

• Przewodnika Kadrowego on-line
(więcej na stronie 20)

Przywilej dostępu do Przewodników on-line:

Telefoniczne w ramach codziennychporady ekspertów
dyżurów

Możliwość nabycia Programu DRUKI Gofin (więcej

o programie na stronach 22-23) oraz Serwisu Budżetowego
po niższych cenach(więcej o serwisie na stronie 21)

Możliwość przesyłania pytań do redakcji

tel. 95 720 85 40 800 162 732infolinia egzemplarz bezpłatny poznaj gofinna www. produkty. .pl



Czasopisma
Księgowych on-line
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Indeks Księgowań FIRMA
Serwis internetowy Wydawnictwaindeksksiegowan.gofin.pl/firma

Podatkowego GOFIN to nieoceniona w codziennej pracy, bardzo obszerna

baza przykładów ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych.

Dodatkowym wielkim atutem jest to, że księgowania operacji gospodarczych

zawierają odnośniki do przykładów liczbowych i artykułów ze wszystkich

Czasopism naszego Wydawnictwa oraz Gazety Podatkowej. Indeks Księg-

owań dla Firm stale uzupełniamy i aktualizujemy. Szybki dostęp do sposobu

księgowania danego zdarzenia można uzyskać za pomocą wyszukiwarki

bądź korzystając z wykazu kont.

www.czasopismaksiegowych.pl

UWAGA ! Niższe ceny na kolejne dostępy !
Zamów na www.sklep.gofin.pl
UWAGA ! Niższe ceny na kolejne dostępy !
Zamów na www.sklep.gofin.pl

Szczegółowy cennik na ostatniej stronie
niniejszej oferty
Szczegółowy cennik na ostatniej stronie
niniejszej oferty

Cena dostępu na cały 2020 r.

od 318 zł (294,44 zł netto + 8% VAT)od 318 zł (294,44 zł netto + 8% VAT)

Indeks Księgowań BUDŻET
Serwis Wydawnictwa Podatkowegoindeksksiegowan.gofin.pl/budzet

GOFIN to nieoceniona w codziennej pracy księgowych sfery budżetowej,

bardzo obszerna zdarzeń gospo-baza przykładów ewidencji księgowej

darczych uwzględniająca specyfikę rachunkowości budżetowej.

Zawiera liczne odnośniki do przykładów liczbowych i artykułów,wyjaśnia-

jących problemy sfery budżetowej, ze wszystkich Czasopism naszego

Wydawnictwa oraz Gazety Podatkowej. Indeks Księgowań dla Budżetu stale

uzupełniamy i aktualizujemy. Szybki dostęp do sposobu ewidencji zdarzeń

można uzyskać za bądź korzystając zpomocą wyszukiwarki wykazu kont.

!
Przywilej DOSTĘPU dla Prenumeratorów

KOMPLETU CZASOPISM nr 1 lub nr 2
(patrz strony 2-5).

Przywilej DOSTĘPU TYLKO dla

Abonentów SERWISU BUDŻETOWEGO
(patrz strona 21).!

Uwaga ! Prenumeratorzy Czasopism w wersji
papierowej otrzymują w ramach prenumeraty
przywilej korzystania z dostępu do wersji
internetowej !

Indeks Księgowań to unikatowy Serwis dla księgowych firm !FIRMA

Indeks Księgowań to unikatowy Serwis dla księgowych budżetu !BUDŻET

sklep internetowy www. .gofin.plsklep formularz zamówienia na ostatniej stroniee-mail: prenumerata@gofin.pl

Czasopisma Księgowych on-line to doskonale, kompleksowo opracowane,
specjalistyczne porady nieodzowne w codziennej pracy każdego Księgo-
wego z mnóstwem praktycznych POMOCNIKÓW. Jest to zbiór pięciu niezale-
żnych modułów on-line, zachowujących układ Czasopism Wydawnictwa
Podatkowego GOFIN, wydawanych w wersji papierowej:

Czasopisma Księgowych on-line zachowują układ Czasopism w wersji
drukowanej. Ogromną zaletą jest szybka wyszukiwarka oraz odnośniki
do przepisów, interpretacji i orzecznictwa.
Baza obejmuje wydania bieżące i archiwum z ostatnich .6 lat

Biuletyn Informacyjny – www.czasopismaksiegowych.pl/bi
Poradnik VAT – www.czasopismaksiegowych.pl/pv
Przegląd Podatku Dochodowego – www.czasopismaksiegowych.pl/ppd
Ubezpieczenia i Prawo Pracy – www.czasopismaksiegowych.pl/uipp
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości – www.czasopismaksiegowych.pl/zmr

Jeśli chcesz korzystać z wersji on-line wszystkich Czasopism, zamów
zdecydowanie najpopularniejszy wśród Księgowych Serwis Głównego
Księgowego . Jeśli chcesz korzystać z jednego bądź kilku(strony 14-15)

Czasopism on-line wybierz prezentowane tu poszczególne(ale nie kompletu),

moduły Czasopism Księgowych on-line.

eWYDANIE
NOWA ODSŁONA



POMOCNIKI  KSIĘGOWEGO PREMIUM
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www.pomocnikiksiegowego.gofin.pl

POMOCNIKI Księgowego w wersji PREMIUM Bogate Serwisy internetoweto jeden z głównych przywilejów dla Prenumeratorów.

optymalnie dostosowane do potrzeb Księgowych, z gwarancją dostępu do centrum najlepszych porad i pomocy z zakresu podatku

VAT, podatku dochodowego (PIT i CIT), rachunkowości i prawa pracy. POMOCNIKI Księgowego w wersji PREMIUM posiadają również

wiele dodatkowych opcji, do których prawo dostępu mają tylko użytkownicy zalogowani.

W ramach wersji PREMIUM udostępniamy następujące serwisy:tylko dla Prenumeratorów/Abonentów

UWAGA ! Przywilej dostępu tylko w ramach prenumeraty/abonamentu

Przywilej PEŁNEGO dostępu do POMOCNIKÓW Księgowego PREMIUM przysługuje Prenumeratorom
KOMPLETU CZASOPISM nr 1 lub nr 2 oraz Abonentom internetowego Serwisu Głównego Księgowego
(patrz strony 2-5, 14-15). O możliwościach dostępu dla pozostałych Prenumeratorów czytaj na www.pomocnikiksiegowego.gofin.pl

!

tel. 95 720 85 40 800 162 732infolinia egzemplarz bezpłatny poznaj gofinna www. produkty. .pl

Baza interpretacji podatkowych, ZUS i innych,
udostępnianych na stronach urzędów i izb
skarbowych oraz Min. Fin., ZUS, a także innych
organów państwa.

Interpretacje urzędowe

Baza zawiera ponad interpretacji*15 600

interpretacje.gofin.pl

Orzecznictwo dla firm

Baza zawiera ponad orzeczeń*12 300

orzecznictwo.gofin.pl

Stale aktualizowana baza orzeczeń wydawanych
przez sądy,trybunały i inne organy państwa.Wybrane
wyroki zawierają odnośniki do artykułów
w publikacjach Gofinu.

Baza zawiera ponad pytań i odpowiedzi*31 800

pytaniaczytelnikow.gofin.pl

Wielka baza pytań z odpowiedziami ekspertów
Gofinu, pogrupowana tematycznie.
Zbiór problemów z gotowymi rozwiązaniami
dla Księgowych.

Baza pytań Czytelników

wideopomocniki.gofin.pl

Platforma wideo dla Księgowych – zawiera porady,
szkolenia oraz instruktaże z zakresu m.in.:podatku
VAT, rachunkowości, podatku dochodowego, prawa
pracy oraz ubezpieczeń.

WideoPOMOCNIKI

przepisy.gofin.pl

Ujednolicone przepisy prawne
Baza ujednoliconych przepisów prawnych
przygotowana dla potrzeb księgowych.
Zawiera ponad *5300 aktów prawnych
– aktualizowanych na bieżąco.

Klasyfikacje

klasyfikacje.gofin.pl

Korzystaj z pełnego dostępu do aktualnych
klasyfikacji: PKWiU, KŚT, PKD, KZiS, PKOB
oraz precyzyjnej wyszukiwarki (wystarczy wpisać
numer lub nazwę).

kalkulatory.gofin.pl

Kalkulatory
Korzystaj z * prostych w obsłudzebazy 85
kalkulatorów ułatwiających pracę. Są to m.in.:
kalkulatory wynagrodzeń, odsetek, VAT, walutowy,
kredytowy, delegacji, różnic kursowych.

wskazniki.gofin.pl

Wskaźniki i stawki
Serwis * bieżąco aktualizowanychzawiera 182
wskaźników i stawek pogrupowanych tematycznie,
niezbędnych w codziennej pracy działów
księgowych i kadrowych.

terminy.gofin.pl

Terminy
Serwis dzięki któremuWażne terminy,
nie przeoczysz ważnych terminów podatkowych,
księgowych i innych, ponadto będziesz na bieżąco
ze zmianami w przepisach prawnych.

druki.gofin.pl

Wzory druków i umów
Wielka baza  aktywnych druków, stale
aktualizowana w oparciu o najnowsze
przepisy i interpretacje. Do pracy z aktywnymi
drukami **.niezbędny jest Program DRUKI

Baza zawiera ponad wzorów druków i umów*1950

** Program DRUKI Gofin w wersji komercyjnej jest niepowiązanym z prenumeratą czy abonamentem.osobnym produktemUwaga !
Cena dla Prenumeratorów jest znacznie niższa (cennik na ostatniej stronie). Więcej na stronach 22-23.

*  Dane własne Wydawcy, czerwiec 2019 r. Liczba materiałów stale rośnie.



www.gazetapodatkowa.pl

Gazeta Podatkowa

Tylko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy,
bez polityki, minimum reklam !

Gazeta Podatkowa to ŚWIETNE źródło informacji niezbędnych dla księgo-
wych, kadrowców, przedsiębiorców, podatników i płatników. Zdecydowanie
dominują w niej zagadnienia z zakresu podatków (szczególnie podatku VAT
i podatku dochodowego), prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i świadczeń
ZUS oraz rachunkowości. Omawia również problematykę postępowania
przed organami podatkowymi, prawa gospodarczego i rodzinnego.

Na łamach Gazety opisywane są bieżące informacje, w tym zmiany
przepisów prawnych. Prezentowane są stanowiska organów podatkowych
oraz wyroki sądów. Publikowane teksty rozstrzygają problemy zgłaszane przez
Czytelników, zawierają dużo praktycznych wyjaśnień i przykładów.

Idealna pomoc dla każdej firmy i instytucji !

DZIENNIK (ukazuje się w poniedziałki i czwartki)

Główne działy tematyczne Gazety:
• 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

podatkowo - księgwe
• Druki – praktyczne wypełnianie/Firma

dla początkujących
• Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
• Prawnik radzi
• Wskaźniki i stawki

+ liczne dodatki merytoryczne i z przepisami prawnymi, płyty CD
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Cena dostępu do wersji internetowej na cały 2020 r.

„Gazetydla nieposiadających prenumeraty

Podatkowej” - (341,67 zł netto + 8% VAT).369 zł

416 zł (385,19 zł netto + 8% VAT)

+105 numerów 180 dodatków

(łącznie ponad 3200 stron)

416 zł (385,19 zł netto + 8% VAT)

+105 numerów 180 dodatków

(łącznie ponad 3200 stron)

Cena prenumeraty na cały 2020 r.

(z przywilejem dostępu do wersji on-line i eWYDANIA)

Cena prenumeraty na cały 2020 r.

(z przywilejem dostępu do wersji on-line i eWYDANIA)

Przywileje i rabaty:

Kalendarz
książkowy
podatnika
i księgowego

W ramach rocznej prenumeraty co najmniej
jednego Czasopisma lub Gazety (jeden
kalendarz dla Prenumeratora).

Komplety promocyjne
z rabatami i nagrodami
Zamów Gazetę w komplecie
promocyjnym - zyskasz najwięcej !
(patrz strony 2-3 i 6)

RABAT

22%
RABAT

7%

2) wybranych POMOCNIKÓW
Księgowego :PREMIUM

(więcej na stronie 17)

• Interpretacje urzędowe

• Orzecznictwo dla firm

• WideoPOMOCNIKI

• Wzory druków i umów

• Ujednolicone przepisy
prawne

• Klasyfikacje

• Wskaźniki i stawki

• Terminy

• Kalkulatory

przywilej korzystania z:
1) wersji internetowej i eWYDANIA

Tylko w ramach prenumeraty:

możliwość przesyłania ,pytań do redakcji

telefoniczne w ramach codziennych dyżurów,porady ekspertów

możliwość nabycia Programu DRUKI Gofin (więcej o programie na stronach 22-23)

oraz po niższych cenach.Serwisu Budżetowego (więcej o serwisie na stronie 21)

przywilej korzystania w okresie prenumeraty z:

• wybranych POMOCNIKÓW Księgowego w wersji
bogate serwisy internetowe (więcej o pomocnikach i zasadach dostępu na stronie 17),-

PREMIUM

• dostępu do wersji internetowej „Gazety Podatkowej”
(oraz archiwum od 2004 roku) – gazetapodatkowa.pl,

GOFIN Gazeta Podatkowa NOWOŚĆ !

• eWYDANIA „Gazety Podatkowej” z możliwością korzystania(Nowa odsłona)

na trzy sposoby: przeglądanie , przeglądanie , przez Aplikacjeon-line off-line

GOFIN NEWS,mobilne:

sklep internetowy www. .gofin.plsklep formularz zamówienia na ostatniej stroniee-mail: prenumerata@gofin.pl

eWYDANIE

NOWOŚĆ !
NOWA ODSŁONA



Gazeta Podatkowa
on-linew wersji

www.gazetapodatkowa.pl

Ponad odsłon miesięcznie !*946 300
Gazeta Podatkowa on-line to na bieżąco aktualizowana wersja internetowa

o bardzo obszernej tematyce z zakresu podatków, prawa pracy, ubezpieczeń
w ZUS, rachunkowości i prawa gospodarczego. Gazeta Podatkowa on-line jest
elektronicznym odpowiednikiem wersji drukowanej Gazety Podatkowej,
w którym oferujemy Użytkownikom wiele funkcji ułatwiających korzystanie
z bogatych zasobów (ponad **).188 000 artykułów

Na głównej stronie wyeksponowany jest bieżący numer Gazety Podatkowej,
który możemy przejrzeć poprzez szczegółowy spis treści, spis działów,
e-wydanie lub wersję PDF. Możemy także przejrzeć archiwum wszystkich wydań
Gazety Podatkowej lub skorzystać z szybkiej i przyjaznej wyszukiwarki.

Gazeta Podatkowa jest wszechstronnym narzędziem niezbędnym dla
przedsiębiorców, księgowych, kadrowców. Jest również pomocna w życiu
prywatnym.

Zawartość i przywileje w ramach abonamentu:
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369 zł (341,67 zł netto + 8% VAT)
dla nieposiadających prenumeraty
(341,67 zł netto + 8% VAT)
dla nieposiadających prenumeraty

Cena dostępu na cały 2020 r.

UWAGA ! Niższe ceny na kolejne dostępy !
Zamów na www.sklep.gofin.pl
UWAGA ! Niższe ceny na kolejne dostępy !
Zamów na www.sklep.gofin.pl

* Dane: gemiusTraffic. Liczba odsłon, styczeń 2019 r. = 946 383. Opracowanie: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN.
** Dane własne Wydawcy, czerwiec 2019 r. Liczba artykułów stale rośnie.

PREMIUM

przywilej dostępu do wybranych POMOCNIKÓW Księgowego
w wersji – bogate serwisy internetowe
(więcej o pomocnikach i zasadach dostępu na stronie 17),

możliwość nabycia Programu DRUKI Gofin (więcej o programie na stronach 22-23)

oraz po niższych cenach.Serwisu Budżetowego (więcej o serwisie na stronie 21)

telefoniczne w ramach codziennych dyżurów,porady ekspertów

możliwość przesyłania ,pytań do redakcji

średnio dwa dodatki tematyczne do każdego numeru Gazety, omawiające
najciekawsze zagadnienia, zapowiadane z wyprzedzeniem,

bogate archiwum (od 2004 roku),

powiązania pomiędzy artykułami o tej samej tematyce - ułatwiające
poszerzenie wiedzy z określonego zakresu,

wygodne odnośniki do podstawy prawnej w treści opracowań,

zróżnicowana forma omawiania zagadnień - kompleksowe opracowania,
odpowiedzi na pytania Czytelników, przykłady, orzecznictwo i interpretacje
urzędowe, krótkie porady ekspertów,

szybka i precyzyjna ułatwia dostęp do informacji,wyszukiwarka

strona główna Gazety Podatkowej on-line, na której wyeksponowane
są ważne tematy, ,informacje, wyjaśnienia i aktualności

podział tematyczny nawiązujący do podziału stosowanego w drukowanej
wersji Gazety Podatkowej zapewnia przejrzysty i użyteczny układ informacji,

przywilej korzystania z:
1) Aplikacji mobilnej GOFIN

Gazeta Podatkowa

tel. 95 720 85 40 800 162 732infolinia egzemplarz bezpłatny poznaj gofinna www. produkty. .pl

www. .gofin.pl/gazetapodatkowa aplikacja

Aplikacja umożliwia błyskawiczny dostęp
do aktualności oraz bieżących i archiwalnych
wydań Gazety Podatkowej, a także
dołączanych do niej dodatków.

Gazeta Podatkowa to ŚWIETNE źródło informacji
niezbędnych dla księgowych,kadrowców,
przedsiębiorców,podatników i płatników.

2) wybranych POMOCNIKÓW
Księgowego :PREMIUM

(więcej na stronie 17)

NOWOŚĆ !

• Interpretacje urzędowe

• Orzecznictwo dla firm

• WideoPOMOCNIKI

• Wzory druków i umów

• Ujednolicone przepisy
prawne

• Klasyfikacje

• Wskaźniki i stawki

• Terminy

• Kalkulatory

przywilej korzystania z dostępu do:

• eWYDANIA z możliwościąGazety Podatkowej (Nowa odsłona)
użytkowania na trzy sposoby: on-lineprzeglądanie , przeglądanie

, przez Aplikacje mobilne:off-line
lub ,GOFIN NEWS

PDFGazety Podatkowej w wersji ,•

GOFIN Gazeta Podatkowa NOWOŚĆ !

eWYDANIE

NOWOŚĆ !

NOWA ODSŁONA



Przewodniki on-line

Więcej na temat korzyści z prenumeraty na www.sklep.gofin.pl
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Elektroniczny przewodnik zawierający bogate zasoby opracowań
prezentujących ze szczegółami wszystko na temat rachunkowości oraz
zagadnienia z zakresu podatków (VAT, PIT, CIT). Przeznaczony zarówno
dla osób,które jak i dla księgowych,stawiają pierwsze kroki w księgowości
którzy chcą . Zawiera niezbędneugruntować i poszerzyć swoją wiedzę
informacje, które powinna posiadać każda osoba prowadząca księgi
rachunkowe, przedstawione w sposób przejrzysty i usystematyzowany
z wieloma przykładami liczbowymi. na dwa blokiSerwis podzielono
tematyczne obejmujące podstawy rachunkowości oraz wybrane
zagadnienia z prawa podatkowego.

Przewodnik Księgowego

www.przewodnikksiegowego.pl

Elektroniczny przewodnik zawierający kompleksowe opracowania
prezentujące ze szczegółami wszystko na temat prawa pracy
i ubezpieczeń w ZUS. specjalistomPrzewodnik polecamy zarówno oraz
doświadczonym pracownikom działów płacowych i kadrowych, jak
i osobom w zawodzie oraz właścicielom firm.rozpoczynającym karierę
Omówiono w nim krok po kroku wszystkie aspekty związane z zatrud-
nieniem pracownika, począwszy od zawarcia umowy do jej rozwiązania
(dokumentacja kadrowo-płacowa, czas pracy, wynagrodzenia, urlopy,
składki ZUS, świadczenia z FUS, zaliczka na podatek dochodowy).

Przewodnik Kadrowego

Elektroniczny przewodnik VAT to największa baza porad na temat VAT.
Przewodnik zawiera kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień
dotyczących podatku od towarów i usług, usystematyzowanych
w przystępny sposób w 30 działach. Przewodnik VAT jest źródłem
informacji nie tylko dla podatników, którzy mają problemy z rozliczaniem
podatku VAT, ale również dla podmiotów rozpoczynających działalność
gospodarczą. Korzystaj bieżąco z wielkich zasobów informacji
i opracowań na temat najtrudniejszego podatku - podatku VAT !

Przewodnik VAT

www.przewodnikvat.pl

UWAGA ! Przywilej dostępu tylko w ramach prenumeraty/abonamentu

!
Przywilej dostępu dla Prenumeratorów KOMPLETU CZASOPISMTYLKO (komplet nr 1 lub nr 2

– patrz strony 2-5) (patrz strony 14-15).oraz Abonentów internetowego Serwisu Głównego Księgowego

www.przewodnikkadrowego.pl

sklep internetowy www. .gofin.plsklep formularz zamówienia na ostatniej stroniee-mail: prenumerata@gofin.pl



Serwis Budżetowy
www.serwisbudzetowy.pl

21

od 591 zł (480,49 zł netto + 23% VAT)
dla posiadających prenumeratę
(480,49 zł netto + 23% VAT)
dla posiadających prenumeratę

UWAGA ! Niższe ceny na kolejne dostępy !
Zamów na www.sklep.gofin.pl
UWAGA ! Niższe ceny na kolejne dostępy !
Zamów na www.sklep.gofin.pl

Cena dostępu na cały 2020 r.

Zawartość Serwisu i przywileje w ramach abonamentu:

Serwisbudzetowy.pl to niezastąpiona pomoc
dla każdej instytucji i jednostki sfery budżetowej !

Kalendarz książkowy
podatnika i księgowego

z ważnymi
terminami oraz poradami

+ DO WYBORU jedna z nagród m.in.:

Absolutny HIT dla sfery budżetowej !
Serwis Budżetowy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN stanowi niezbędne

źródło wiedzy dla Głównych Księgowych, księgowych, kadrowych, skarbników
i kierowników jednostek sektora finansów  publicznych.

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 dyscypliny finansów publicznych.

Niższe ceny dla Prenumeratorów!

• 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

Działy tematyczne Serwisu:

KALKULATOR
firmy CITIZEN

Więcej o nagrodach (galerie zdjęć, opisy)
na www.sklep.gofin.pl/nagrody

* Książka będzie wysyłana w lutym 2020 r.

• „VAT w pytaniach i odpowiedziach.

Poradnik na 2020 rok”*

• „Wszystko o podatkach,

rachunkowości i finansach

w 2020 roku”*

• „Wszystko o prawie pracy i BHP

w 2020 roku”*

KSIĄŻKA* z cyklu Biblioteka Podatnika 2020:
(do wyboru 1 tytuł spośród 3)

kalendarz nagrodaoraz rzeczowa dla zamawiających
abonament do Serwisu Budżetowego :na cały 2020 r.

możliwość nabycia Programu po niższych cenachDRUKI Gofin
(więcej o programie na stronach 22-23),

dostęp do serwisu Indeks Księgowań BUDŻET

- indeksksiegowan.gofin.pl/ (więcej o serwisie na stronie 16),budzet

wybrane POMOCNIKI Księgowego w wersji
- bogate serwisy internetowe (więcej o pomocnikach i zasadach dostępu na stronie 17),

PREMIUM

zróżnicowana forma omawiania zagadnień - kompleksowe opracowania,
odpowiedzi na pytania Czytelników, przykłady, orzecznictwo z zakresu
dyscypliny finansów publicznych, krótkie porady ekspertów,

szybka i precyzyjna ułatwia dostęp do informacji,wyszukiwarka

NOWOŚĆ

hit!

przywilej korzystania z:

1) Aplikacji mobilnej Gofin
Serwis Budżetowy

Codzienna porcja aktualności
dla pracowników jednostek
sektora finansów publicznych:
newsy, ważne komunikaty,
zmiany w przepisach.

2) Indeksu Księgowań BUDŻET

Obszerna baza
przykładów ewidencji
księgowej operacji
gospodarczych sfery
budżetowej.

3) wybranych POMOCNIKÓW
Księgowego :PREMIUM

(więcej na stronie 17)

4) Newslettera Budżetowego

Prezentujemy w nim aktualności budżetowe

oraz informujemy o ważnych interpretacjach

i terminach dotyczących sfery budżetowej.

Budżetowy

tel. 95 720 85 40 800 162 732infolinia egzemplarz bezpłatny poznaj gofinna www. produkty. .pl

• Interpretacje urzędowe

• Orzecznictwo dla firm

• WideoPOMOCNIKI

• Wzory druków i umów

• Ujednolicone przepisy
prawne

• Klasyfikacje

• Wskaźniki i stawki

• Terminy

• Kalkulatory



Najważniejsze funkcje i możliwości Programu DRUKI
w wersji komercyjnej:

Jedną z niezwykle przydatnych funkcjonalności DRUKÓW GofinUWAGA !

jest . W okresie I półroczamożliwość sporządzania i wysyłki e-sprawozdań

2019 r. odnotowaliśmy ponad pobrań e-sprawozdań !600 000

Program DRUKI Gofin to Program komputerowy Wydawnictwa
Podatkowego Gofin. Bogata baza aktywnych druków dostępna jest za pośre-
dnictwem serwisu wraz z precyzyjną, bardzo pomocnądruki.gofin.pl
wyszukiwarką. Baza druków jest stale uzupełniana i aktualizowana.

DRUKI Gofin niezbędne w każdej firmie !

• Podatki dochodowe
• Podatek VAT
• Podatek akcyzowy
• Inne podatki
• Ordynacja podatkowa
• Zgłoszenia identyfikacyjne NIP
• Rachunkowość (w tym BILANS

w formacie XML i PDF)
• Rachunkowość budżetowa
• Prawo pracy
• Zasiłki i świadczenia
• Składki ZUS

• BHP
• PFRON
• Druki KRS
• CEiDG
• Wpisy do rejestru zastawów
• RODO
• Ochrona środowiska
• Umowy
• Systemy zabezpieczenia

społecznego
• Sprawozdawczość GUS
• Egzekucja administracyjna

Podstawowe działy tematyczne druków:

Program stanowi doskonałe wsparcie dla każdej
firmy i instytucji !

• CMR
Czynności kontrolne•
Dodatki mieszkaniowe•
Dowody osobiste•
Druki pocztowe•
Koncesje i zezwolenia•
Obowiązek meldunkowy•
Opłata paliwowa•
Pełnomocnictwo ZUS PEL•
Polecenie przelewu / gotówka•
Pomoc publiczna i de minimis•

• Postępowanie przed sądem
Postępowanie przed sądem admin.•
Postępowanie upadłościowe•
Proces budowlany•
Rejestracja w systemie EORI•
Świadczenia opieki zdrowotnej•
Umowy i pisma dla spółek•
Użytkowanie pojazdu•
Weksle•
Windykacja•
Wpis do ksiąg wieczystych•

Działy inne:
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od 159 zł (129,27 zł netto + 23% VAT)od 159 zł (129,27 zł netto + 23% VAT)

Cena licencji na cały 2020 r.

UWAGA ! Niższe ceny na kolejne stanowiska !
Zamów na www.sklep.gofin.pl
UWAGA ! Niższe ceny na kolejne stanowiska !
Zamów na www.sklep.gofin.pl

PROGRAM

Gofin

Blisko pobrań !150 000 000

Niższe ceny dla Prenumeratorów !*

Newsletter DRUKI Gofin

Newsletter skierowany jest do użytkowników
Programu DRUKI Gofin. Sygnalizujemy w nim
ważne zmiany w obszarze druków i formularzy.
Informujemy także o nowych funkcjach oraz
udogodnieniach w Programie DRUKI Gofin.

Zapisz się na .gofin.plnewslettery

DRUKI Gofin

Pamiętaj ! Jeśli posiadasz
prenumeratę wydawnictw Gofinu,
skorzystaj z na licencjęniższych cen
Programu DRUKI Gofin !

ciąg dalszy na następnej stronie

* Prenumeratorzy to Klienci, którzy w momencie kupowania
licencji posiadają prenumeratę wydawnictw Gofinu (w wersji
papierowej lub internetowej): Biuletyn Informacyjny dla Służb
Ekonomiczno-Finansowych, Ubezpieczenia i Prawo Pracy,
Poradnik VAT, Przegląd Podatku Dochodowego, Zeszyty
Metodyczne Rachunkowości, Gazeta Podatkowa, a także Klienci
posiadający dostęp do Serwisu Głównego Księgowego
lub Serwisu Budżetowego.

sklep internetowy www. .gofin.plsklep formularz zamówienia na ostatniej stroniee-mail: prenumerata@gofin.pl

możliwość korzystania z (liczba druków rośnie),bazy ponad 1800 druków

możliwość przesyłania wybranych druków do systemu ,e-Deklaracje

duża ilość druków dostępna ,wyłącznie w wersji komercyjnej

możliwość przygotowania i wysyłki e-sprawozdań (BILANS w formacie

XML i PDF) – HIT !



NOWOŚĆ 2020 ! możliwość sprawdzenia statusu podmiotu w VAT,

23tel. 95 720 85 40 800 162 732infolinia egzemplarz bezpłatny poznaj gofinna www. produkty. .pl

dostęp do wybranych druków.przykładów wypełnienia

Zapoznaj się z filmami instruktażowymi na http://www.druki.gofin.pl/filmy-instruktazowe

Program DRUKI Gofin to czytelna nawigacja, prosta obsługa, gwarancja aktualności druków !

podział tematyczny druków - wybierz

interesujący Cię dział

ostatnio otwierane druki

ostatnie zmiany w drukach aktywne pola

- po kliknięciu pole

staje się edytowalne

przycisk do pobrania wybranego druku w formacie GOFIN

zapisywanie DRUKÓW Gofin w chmurze - Google Drive

obsługa bazy podmiotów

przesyłanie wybranych druków do systemu e-Deklaracje

filmy instruktażowe - stanowią pomoc w obsłudze wybranych funkcji

przykłady wypełnienia

druku

Na stronie www. .gofin.pl przeszukaj wybranydruki

dział lub skorzystaj z precyzyjnej wyszukiwarki

precyzyjna

wyszukiwarka

automatyczne w drukach, w komputerze,obliczenia zapisywanie plików

podział tematyczny

druków - wybierz

interesujący Cię dział

funkcja eksportu wypełnionego druku do wraz z opcją ,formatu PDF wysyłania plików e-mailem

możliwość zapisywania DRUKÓW Gofin ,w chmurze - Google Drive

tworzenie i obsługa ,lokalnej lub wspólnej sieciowej bazy podmiotów

możliwość wysyłki deklaracji: ,JPK_VAT, PIT-WZ, PIT-OP

możliwość przygotowania i wysyłki pliku ,JPK_FA, JPK_PKPiR, JPK_EWP

możliwość przygotowania i wysyłki pliku na podstawie Ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,JPK_VAT



Telefon: 95 720 85 40
Infolinia: 800 162 732

Adres: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

Sklep internetowy:

www.sklep.gofin.pl Faks: 95 720 85 60

Formularz zamówienia - wypełnij, zeskanuj i wyślij
E-mail:

prenumerata@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.
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Gazeta Podatkowa

Gazeta w wersji papierowej

416,00 zł 208,00 zł 104 0, 0 zł

Prenumerata na
cały 2020 r.

Prenumerata na
I półrocze 2020 r.

Prenumerata na
I kwartał 2020 r.

cena (brutto) cena (brutto) cena (brutto)ilość ilość ilość

1.

Lp.

Cykl
wydawniczy

cena (brutto) cena (brutto) cena (brutto)ilość ilość ilość

Lp.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
z comiesięcznym dodatkiem Serwis Podatkowy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
bez dodatku Serwis Podatkowy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy

Poradnik VAT

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Przegląd Podatku Dochodowego

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

co 10 dni

co 10 dni

dwutygodnik

dwutygodnik

dwutygodnik

dwutygodnik

patrz poz. 1-5

549,00 zł

459,00 zł

378,00 zł

366,00 zł

372,00 zł

360,00 zł

1698,00 zł

274,50 zł

229,50 zł

189,00 zł

183,00 zł

186,00 zł

180,00 zł

1012,50 zł

137,25 zł

114,75 zł

94,50 zł

91,50 zł

93,00 zł

90,00 zł

506,25 zł

1.

7.

2.

3.

4.

5.

6.

Czasopisma w wersji papierowej

3

2

1
Komplety promocyjne na 2020 r. Cena podstawowa

(brutto) RABAT Cena promocyjna
(brutto)

IlośćNumer kompletuLp.

Cykl
wydawniczy

w każdy pn. i czw.

Abonament na
cały 2020 r.

Abonament na
I półrocze 2020 r.

Abonament na
I kwartał 2020 r.

Ubezpieczenia i Prawo Pracy on-line

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych on-line

Poradnik VAT on-line

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości on-line

Przegląd Podatku Dochodowego on-line

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

318,00 zł

485,00 zł

318,00 zł

318,00 zł

318,00 zł

1395,00 zł

160,00 zł

243,00 zł

160,00 zł

160,00 zł

160,00 zł

697,50 zł

90,00 zł

139,00 zł

90,00 zł

90,00 zł

90,00 zł

348,75 zł

2.

1.

3.

4.

5.

6.

Lp. Czasopisma on-line www.czasopismaksiegowych.pl
cena (brutto) cena (brutto) cena (brutto)ilość ilość ilość

5

Serwis Głównego Księgowego (zawiera 5 podserwisów) - PROMOCJA

Serwis internetowy www.sgk.gofin.pl

1395,00 zł 697,50 zł 348,75 zł

Abonament na
cały 2020 r.

Abonament na
I półrocze 2020r.

Abonament na
I kwartał 2020 r.

cena (brutto)

1.

Lp.
4

cena (brutto) cena (brutto)ilość ilość ilość

Gazeta Podatkowa on-line 369,00 zł 184,50 zł 92,25 zł1.

Gazeta on-line www.gazetapodatkowa.pl

Abonament na
cały 2020 r.

cena (brutto) cena (brutto) cena (brutto)ilość ilość ilość

Lp.

Abonament na
I półrocze 2020 r.

Abonament na
I kwartał 2020 r.

6

2441 zł 1898 złPatrz str.2Komplet czasopism Gazeta Podatkowa(tab.2 poz.6) (tab.3)+KOMPLET nr 11. 22%
2025 zł 1698 złPatrz str.4Komplet czasopism (tab.2 poz.6)KOMPLET nr 22. 16%

965 zł 897 złPatrz str.6Biuletyn Informacyjny Gazeta Podatkowa(tab.2 poz.1) (tab.3)+KOMPLET nr 33. 7%

Prenumerata na
cały 2020 r.

Prenumerata na
I półrocze 2020 r.

Prenumerata na
I kwartał 2020 r.

Numer abonenta
Status Klienta Firma Osoba prywatnaPROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

eOferta 2020

czytelny podpis osoby zamawiającej

NIP:

Kwotę zamówienia

w Gorzowie Wlkp.:  BH w Warszawie S.A. nr: 14 1030 1133 0000 0000 3533 0000.

zł wpłacono dnia na konto: Wydawnictwa Podatkowego GOFIN

Adres e-mail:

Numer domu:

Nazwa firmy imię i nazwisko:lub

Miejscowość: Kod pocztowy:

D
A

N
E

 D
O

 F
A

K
T

U
R

Y

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.

Kraj:

Numer lokalu:Ulica:

Poczta:

Abonament dla posiadających prenumeratę

Abonament dla nieposiadających prenumeraty

591,00 zł

690,00 zł

295,50 zł

345,00 zł

147,75 zł

172 5, 0 zł

1.

2.

Serwis Budżetowy www.serwisbudzetowy.pl

Abonament na
cały 2020 r.

cena (brutto) cena (brutto) cena (brutto)ilość ilość ilość

Lp.

Abonament na
I półrocze 2020 r.

Abonament na
I kwartał 2020 r.

7

Licencja na cały 2020 r. Licencja na I półrocze 2020 r.

2.

1.

3.

4.

Lp.

cena (brutto) cena (brutto)ilość ilość

8

Licencja na stanowiskoKOLEJNE dla posiadających prenumeratę 96,00 zł 48,00 zł

Licencja na stanowiskoKOLEJNE dla nieposiadających prenumeraty 139,00 zł 69,50 zł

Licencja na stanowiskoPIERWSZE dla posiadających prenumeratę 159,00 zł 79,50 zł

Licencja na stanowiskoPIERWSZE dla nieposiadających prenumeraty 196,00 zł 98,00 zł

Program DRUKI Gofin – Aktywne wzory druków i umów

Pr
o

g
ra

m

DR
UK

IG
of

in

Dane do zamówień

Pr
om

oc
je

W
y

d
a

n
ia

p
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ie

ro
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e
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y
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a
n
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in

te
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e


