
PODATKI RACHUNKOWOŚĆ PRAWO PRACY

PRENUMERATA 2023IV-XII

sklep.gofin.pl tel. 95 720 85 40

internetowe dla Księgowych !
Czasopisma, Gazeta i Serwisy

Serwis PLAN KONT
z obszernym komentarzem i indeksem księgowań
plankont.gofin.pl

Serwis Schematy transakcji
łańcuchowych
schematy.gofin.pl

NOWE SERWISY !

z Serwisu Głównego Księgowego (kpl. 1 lub kpl. 2) lub wersji on-line

+ PREMIUM +Pomocników Księgowego eWydań: on-line i off-line

++ Serwisu POLSKI ŁAD Aplikacji mobilnych

Z prenumeratą wersji papierowej przywilej korzystania
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KOMPLET PROMOCYJNY nr 1
(wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa)

• Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych

z dodatkiem Serwis Podatkowy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy Poradnik VAT• •

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości•

Przegląd Podatku Dochodowego Gazetę Podatkową• •

Zamów w prenumeracie na roku łącznie:IV-XII 2023

1898,00 zł (1757,42 zł netto)

Cena kompletu promocyjnego nr 1

na IV-XII 2023 roku:

W okresie prenumeraty kompletu przysługuje przywilej korzystania m.in. z dostępu do:nr 1
• do końca 2023 r. –Serwisu Głównego Księgowego sgk.gofin.pl

do końca 2023 r. –Gazety Podatkowej on-line gazetapodatkowa.pl•

komplet nr 1 lub komplet nr 2 w sklepie internetowymZamów

+ JEDNA z nagród DO WYBORU nr 1 nr 2(dla Prenumeratorów kompletu lub )

Promocja dotyczy zamówień u Wydawcy i trwa do 30 czerwca 2023 r.

Waga kuchenna
marki SENCOR

Waga łazienkowa
marki SENCOR

BUTELKA FILTRUJĄCA
firmy BRITA

Kalkulator
marki CITIZEN

*Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

Książka„Zbiór przepisów podatkowych na 2023 rok”*•

Notes Gofinu•

Długopis Cosmo•

Pozostałe przywileje w ramach prenumeraty:

Przywilej korzystania

z wersji internetowej Czasopism i Gazety Pomocników Księgowego+ PREMIUM

+ + +Przewodnika Księgowego on-line Przewodnika Kadrowego on-line Przewodnika VAT on-line
+ eWydań: on-line i off-line + NOWOŚĆ ! Serwisu PLAN KONT z obszernym komentarzem
i indeksem księgowań Serwisu Schematy transakcji łańcuchowych+ NOWOŚĆ !

Serwisu POLSKI ŁAD Aplikacji mobilnych+ +
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- i od razusklep.gofin.pl wybierz nagrodę !

• do końca 2023 r. –Serwisu Głównego Księgowego sgk.gofin.pl

W okresie prenumeraty kompletu przysługuje przywilej korzystania m.in. z dostępu do:nr 2

• 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)

Zamów w prenumeracie na roku łącznie:IV-XII 2023

1598,00 zł (1479,63 zł netto)

Cena kompletu promocyjnego nr 2

na IV-XII 2023 roku:

KOMPLET PROMOCYJNY nr 2
(wszystkie Czasopisma)

Segregatory i boksy 2 Książki* z cyklu
Biblioteka Podatnika 2023

+ JEDNA z nagród DO WYBORU nr 1 nr 2(dla Prenumeratorów kompletu lub )

Promocja dotyczy zamówień u Wydawcy i trwa do 30 czerwca 2023 r.

Mysz optyczna
bezprzewodowa

marki HAMA
Kubek termiczny
marki LAMART

*Oferta ważna do wyczerpania zapasów. |  **Dostęp do artykułów w Serwisie w zakresie posiadanej prenumeraty.

Książka„Zbiór przepisów podatkowych na 2023 rok”*•

Notes Gofinu•

Długopis Cosmo•

Pozostałe przywileje w ramach prenumeraty:

Przywilej korzystania

z wersji internetowej Czasopism Pomocników Księgowego+ PREMIUM

+ + +Przewodnika Księgowego on-line Przewodnika Kadrowego on-line Przewodnika VAT on-line
+ eWydań: on-line i off-line + NOWOŚĆ ! Serwisu PLAN KONT z obszernym komentarzem
i indeksem księgowań Serwisu Schematy transakcji łańcuchowych+ NOWOŚĆ !

Serwisu POLSKI ŁAD Aplikacji mobilnych**+ +



44 Telefon: 95 720 85 40
Infolinia: 800 162 732

E-mail:

sklep@gofin.pl
Sklep internetowy:

sklep.gofin.pl

• internetowej wersji do końca 2023 r.–Biuletynu Informacyjnego czasopismaksiegowych.pl/bi

Gazety Podatkowej gazetapodatkowa.pl• internetowej wersji do końca 2023 r.–

W okresie prenumeraty kompletu przysługuje przywilej korzystania m.in. z dostępu do:nr 3

• Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych

z dodatkiem Serwis Podatkowy

Gazetę Podatkową•

Zamów w prenumeracie na roku łącznie:IV-XII 2023

869,00 zł (804,63 zł netto)

Cena kompletu promocyjnego nr 3

na IV-XII 2023 roku:

Promocja dotyczy zamówień u Wydawcy i trwa do 30 czerwca 2023 r.

KOMPLET PROMOCYJNY nr 3
(Biuletyn Informacyjny + Gazeta Podatkowa)

Przywilej dostępu do Serwisu PLAN KONT oraz Serwisu SCHEMATY TRANSAKCJI ŁAŃCUCHOWYCH przysługuje
TYLKO Prenumeratorom lub oraz Abonentom internetowegoKOMPLETU CZASOPISM nr 1 nr 2 Serwisu Głównego Księgowego.

Serwis PLAN KONTWydawnictwa Podatkowego GOFIN to narzędzie niezbędne w pracy każdego Księgowego.Serwis
obejmuje obszerny komentarz bilansowy do kont syntetycznych i analitycznych. Do każdego konta przypisana jest
ewidencja księgowa operacji gospodarczych oraz przykłady liczbowe i artykuły powiązane tematycznie.
Dodatkowym atutem tego serwisu są szerokie komentarze podatkowe do poszczególnych zagadnień.Ponadto część
opisów do kont księgowych została wzbogacona o regulacje Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
Serwis zawiera również nowoczesne rozwiązania techniczne ułatwiające wyszukiwanie,w tym interaktywne zakładki,
ruchome podręczne menu z wykazem numerów kont oraz alfabetyczny indeks haseł.

Serwis PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań
plankont.gofin.pl

PLAN
KONT

Serwis„Schematy transakcji łańcuchowych” zawiera aktywne narzędzie, które pomaga przyporządkować transport
w ramach transakcji wielostronnych, do konkretnej dostawy oraz określić miejsce i sposób opodatkowania
poszczególnych dostaw. W serwisie dostępne są także dodatki tematyczne, przepisy prawne, wideopomocniki,
linki pomocnicze i pomocniki księgowego, które przybliżają tematykę związaną z transakcjami łańcuchowymi
i zasadami ich opodatkowania.

Serwis SCHEMATY TRANSAKCJI ŁAŃCUCHOWYCH
schematy.gofin.pl

Polecamy NOWE SERWISY !

Książka„Zbiór przepisów podatkowych na 2023 rok”*•
Pozostałe przywileje w ramach prenumeraty:

*Oferta ważna do wyczerpania zapasów. |  **Dostęp do artykułów w Serwisie w zakresie posiadanej prenumeraty.

Przywilej korzystania

z wersji internetowej wybranych Pomocników Księgowego+ PREMIUM
+ eWydań: on-line i off-line Serwisu POLSKI ŁAD Aplikacji mobilnych**+ +
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OZNACZA PAKIET POMOCY I KORZYŚCI !PEŁNY

Telefon: 95 720 85 40
Infolinia: 800 162 732

E-mail:

sklep@gofin.pl
Sklep internetowy:

sklep.gofin.pl

Komplet promocyjny nr 1 (5 specjalistycznych Czasopism + Gazeta Podatkowa)

Najpopularniejsze w Polsce , kompleksową wiedzę dla Księgowych.gwarantująceCzasopisma i Gazeta

• możliwość przesyłania pytań do redakcji – odpowiedzi na łamach Czasopism i Gazety Podatkowej
skorzystania z telefonicznych w ramach codziennych dyżurów• możliwość porad ekspertów

• możliwość DRUKI Gofin Serwisu Budżetowegonabycia Programu i w niższych cenach

oraz:

Przywilej korzystania z dostępu do:
• Przewodnika VAT przewodnik .pl– wszystko o najtrudniejszym podatku – podatku VAT – vat

– wszystko o rachunkowości z zagadnieniami podatkowymi –• Przewodnika Księgowego przewodnik .plksiegowego
• Przewodnika Kadrowego przewodnik .pl– wszystko na temat zatrudniania pracowników – kadrowego
• Serwisu POLSKI ŁAD .gofin.pl– Wszystko o skomplikowanych zapisach Polskiego Ładu – polskilad

• Interpretacje urzędowe – a w nim wyszukiwarka WIS
– wiążące informacje stawkowe – .gofin.plinterpretacje

• Orzecznictwo dla firm – wyroki sądowe
– .gofin.plorzecznictwo

• Baza pytań Czytelników z odpowiedziami
– .gofin.plpytaniaczytelnikow

• WideoPOMOCNIKI – porady, szkolenia i instruktaże
– .gofin.plwideopomocniki

Przywilej korzystania z bogatych Serwisów internetowych dla Księgowych:

– pomocniki .gofin.plksiegowegoPomocniki Księgowego PREMIUM

.gofin.pl• Wzory druków i umów – druki

• Ujednolicone przepisy prawne – .gofin.plprzepisy

• Wskaźniki i stawki – a w tym m.in. JPK_VAT
– kody GTU – .gofin.plwskazniki

• Terminy – .gofin.plterminy

.gofin.pl• Kalkulatory –– niezastąpiona pomoc kalkulatory

• Klasyfikacje – a w tym m.in. nowe matryce stawek
VAT: iCN 2023 PKWiU 2015 – .gofin.plklasyfikacje

Przywilej dostępu do naszych najpopularniejszych
produktów internetowych dla Księgowych

Przywilej korzystania z dostępu do prenumerowanych tytułów:eWydań
on-line, off-line i w Aplikacjach mobilnych (więcej na .gofin.pl/opis).ewydanie

Dodatki merytoryczne i z przepisami prawnymi,
pomocniki ściągi –, ponad 189 dodatków !

Przywilej korzystania z Serwisu PLAN KONT
z obszernym komentarzem i indeksem księgowań

NOWOŚĆ ! NOWOŚĆ !
Przywilej korzystania z Serwisu
Schematy transakcji łańcuchowych

A P L I K A C J A

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.



Poznaj nasze Czasopisma i produkty internetowe na .gofin.pl –poznaj ZA DARMO !

285 zł (263,89 zł netto + 8% VAT) 285 zł (263,89 zł netto + 8% VAT)

Cena dostępu do wersji internetowej
na IV-XII 2023 r. dla nieposiadających

prenumeraty „Biuletynu  Informacyjnego”

413 zł (382,41 zł netto + 8% VAT)

Cena dostępu do wersji internetowej
na 3 r.IV-XII 202 dla nieposiadających

prenumeraty „Poradnika VAT”

Cena dostępu do wersji internetowej
na r.IV-XII 2023 dla nieposiadających

prenumeraty „Ubezpieczeń i Prawa Pracy”

CZASOPISMA
wersje drukowane

6 *Dostęp do artykułów w Serwisie w zakresie posiadanej prenumeraty.

Główne działy
tematyczne Czasopisma:

Główne działy
tematyczne Czasopisma:
• Ubezpieczenia społeczne

i zdrowotne
• Świadczenia chorobowe
• Emerytury i renty
• Zawieranie i rozwiązywanie

umów o pracę
• Czas pracy i urlopy
• Wynagrodzenia
• Dokumentacja kadrowa
• BHP
• Rozliczenia z PFRON
• Pracownicze plany kapitałowe
• Vademecum kadrowca

Główne działy
tematyczne Czasopisma:
• Koniecznie przeczytaj
• 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

• Koniecznie przeczytaj
• Informacje o nowych przepisach
• Zagadnienia opracowane

kompleksowo
• Podatek VAT
• Podatek dochodowy od osób

prawnych
• Podatek dochodowy od osób

fizycznych
• Środki trwałe
• Ubezpieczenia społeczne
• Prawo pracy
• Rachunkowość

Dwutygodnik DwutygodnikUkazuje się co 10 dni

297 zł (275,00 zł netto)

18 numerów czasopisma
+ 17 dodatków
oraz Pomocniki Kadrowego,
Ściągi

Cena prenumeraty na 2023 r.IV-XII
(z przywilejem dostępu do wersji
internetowej i eWydania)

288 zł (266,67 zł netto)

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

Cena prenumeraty na 2023 r.IV-XII
(z przywilejem dostępu do wersji
internetowej i eWydania)

445,50 zł (412,50 zł netto)

27 numerów czasopisma
+ 9 numerów Serwisu Podatkowego
+ 25 dodatków
oraz Pomocniki Księgowego, Ściągi

Cena prenumeraty na 2023 r.IV-XII
(z przywilejem dostępu do wersji
internetowej i eWydania)

Przywilej korzystania z wersji internetowej wybranych Pomocników Księgowego+ PREMIUM

NOWA ODSŁONA !
Aplikacja

dla Księgowych !
Aplikacja

dla Księgowych !NOWA ODSŁONA !
Aplikacja

dla Księgowych !NOWA ODSŁONA !



GAZETA PODATKOWA
wersja drukowana
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Poznaj nasze Czasopisma i produkty internetowe na .gofin.pl –poznaj ZA DARMO !

372 zł (344,44 zł netto + 8% VAT)

Cena dostępu do wersji internetowej
na r.IV-XII 2023 dla nieposiadających

prenumeraty „Zeszytów Metodycznych
Rachunkowości”

Cena dostępu do wersji internetowej
na r.IV-XII 2023 dla nieposiadających

prenumeraty „Przeglądu Podatku
Dochodowego”

Cena dostępu do wersji internetowej
na r.IV-XII 2023 dla nieposiadających

prenumeraty „Gazety Podatkowej”

*Dostęp do artykułów w Serwisie w zakresie posiadanej prenumeraty.

285 zł (263,89 zł netto + 8% VAT)285 zł (263,89 zł netto + 8% VAT)

DziennikDwutygodnikDwutygodnik

Główne działy
tematyczne Czasopisma:
• Rachunkowość finansowa
• Rachunkowość podatkowa
• Rachunkowość w przykładach

liczbowych
• Środki trwałe oraz wartości

niematerialne i prawne
• Rachunkowość krok po kroku
• Rachunkowość budżetowa
• Krajowe i Międzynarodowe

Standardy Rachunkowości
• Odpowiadamy na pytania

Główne działy
tematyczne Czasopisma:
• Koniecznie przeczytaj
• Przychody i koszty w firmie
• Rozliczanie podatku przez płatnika
• Majątek trwały
• Vademecum przedsiębiorcy
• Ulgi, odliczenia, zwolnienia

podatkowe
• Opodatkowanie dochodów

uzyskanych za granicą
• Inne zagadnienia podatkowe
• Czytelnicy pytają
• Terminarz podatnika i płatnika

• 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/Firma dla początkujących
• Prawnik radzi • Wskaźniki i stawki

Główne działy
tematyczne Gazety:

429,00 zł (397,22 zł netto)
78 numerów Gazety + 134 dodatki

Cena prenumeraty na 2023 r.IV-XII
(z przywilejem dostępu do wersji
internetowej i eWydania)

283,50 zł (262,50 zł netto)
18 numerów czasopisma
+ 12 dodatków
oraz Pomocniki Podatnika,
Ściągi

Cena prenumeraty na 2023 r.IV-XII
(z przywilejem dostępu do wersji
internetowej i eWydania)

292,50 zł (270,83 zł netto)

18 numerów czasopisma
+ 11 dodatków
oraz Pomocniki Rachunkowości,
Ściągi

Cena prenumeraty na 2023 r.IV-XII
(z przywilejem dostępu do wersji
internetowej i eWydania)

+ + +eWydań: serwisu POLSKI ŁAD Aplikacji mobilnej GOFIN NEWS !on-line i off-line *

Aplikacja

dla Księgowych !NOWA ODSŁONA ! NOWA ODSŁONA !
Aplikacja

dla Księgowych !

A P L I K A C J A

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.



Produkty internetowe korzystaj codziennie !dla Księgowych –

czasopismaksiegowych.plsgk.gofin.pl

1087,00 zł (883,74 zł netto + 23% VAT)

Cena dostępu do Serwisu Głównego Księgowego na IV-XII 2023 r.

od 285 zł (263,89 zł netto + 8% VAT)

Cena dostępu do pojedynczego modułu na IV-XII 2023 r.

Serwis Głównego Księgowego Czasopisma Księgowych on-line

W skład Serwisu Głównego Księgowego wchodzi

5 serwisów tematycznych:

• Podatek Dochodowy

• Podatek VAT

• Rachunkowość

• Ubezpieczenia i Prawo Pracy

• Biuletyn Informacyjny

Doskonałe narzędzie dla Księgowych ! Bogaty, uporząd-

kowany tematycznie zbiór informacji z zakresu podatków,

rachunkowości i prawa pracy (obszerne archiwum

obejmujące wydania Czasopism z ostatnich 6 lat).

Przejrzysty układ tematyczny, intuicyjna nawigacja i pre-

cyzyjna wyszukiwarka to główne zalety, pozwalające

szybko dotrzeć do zagadnienia. Baza artykułów Serwisu

wzbogacona jest o codziennie aktualizowane działy

AKTUALNOŚCI i WYJAŚNIENIA RESORTOWE.
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Aplikacji mobilnej GOFIN NEWS

Aplikacja

dla Księgowych !

Aplikacja GOFIN NEWS to codzienna porcja
aktualności i pomocy dla Księgowych, a dla
Prenumeratorów GOFINU także dostęp
do mobilnych eWydań prenumerowanych
tytułów  (aktualne  numery, dodatki,
archiwum).

news.gofin.pl

Aplikacji mobilnej GOFIN SGK

Atrakcyjna Aplikacja dla Księgowych

Idealny sposób na dostęp do wiedzy w każdym
miejscu. Dostęp do 5 czasopism Gofinu
i do prenumerowanej Gazety Podatkowej.

sgk aplikacja.gofin.pl/

Czasopisma Księgowych on-line to doskonałe, kom-

pleksowo opracowane, specjalistyczne porady nie-

odzowne w codziennej pracy każdego Księgowego

z mnóstwem praktycznych POMOCNIKÓW. Jest to zbiór

pięciu niezależnych modułów on-line, zachowujących

układ Czasopism Wydawnictwa Podatkowego GOFIN,

wydawanych w wersji papierowej:

• Biuletyn Informacyjny
– czasopismaksiegowych.pl/bi

• Poradnik VAT
– czasopismaksiegowych.pl/pv

• Przegląd Podatku Dochodowego
– czasopismaksiegowych.pl/ppd

• Ubezpieczenia i Prawo Pracy
– czasopismaksiegowych.pl/uipp

• Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
– czasopismaksiegowych.pl/zmr

Aplikacja

dla Księgowych !

Szczegóły dotyczące oferty na .gofin.plsklep
*Dostęp do artykułów w Serwisie w zakresie posiadanego abonamentu.

Aplikacja

dla Księgowych !

Pomocników Księgowego – pełny dostępPREMIUM

Serwisu PLAN KONT – .gofin.plplankontNOWOŚĆ !

NOWA ODSŁONA !

W ramach prenumeraty dostęp do:

Serwisu Schematy transakcji
łańcuchowych – .gofin.plschematy

NOWOŚĆ !

Serwisu POLSKI ŁAD* – .gofin.plpolskilad

Serwisu POLSKI ŁAD* – .gofin.plpolskilad

wybranych Pomocników Księgowego PREMIUM

W ramach prenumeraty dostęp do:



Serwis internetowy
dla sfery budżetowej

od 447,75 zł (364,02 zł netto + 23% VAT)

Cena dostępu do Serwisu Budżetowego na IV-XII 2023 r.

dla posiadających prenumeratę

Cena dostępu do Gazety Podatkowej on-line na IV-XII 2023 r.

372 zł (344,44 zł netto + 8% VAT)

Gazeta Podatkowa on-line

Materiał prezentowany jest w postaci:

• bieżącego wydania (w każdy poniedziałek i czwartek)

• bogatego archiwum (od 2004 roku)

Gazety w wersji eWYDANIA i PDF•
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Aplikacji mobilnej GOFIN
Serwis Budżetowy

serwisbudzetowy aplikacja.gofin.pl/

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

A P L I K A C J A

Serwis

Budżetowy

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Aplikacji mobilnej GOFIN
Gazeta Podatkowa

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

gazetapodatkowa aplikacja.gofin.pl/

A P L I K A C J A

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Serwis Budżetowy

• 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:

Serwis internetowy Wydawnictwaserwisbudzetowy.pl

Podatkowego GOFIN stanowi niezbędne źródło wiedzy

dla Głównych księgowych, księgowych, kadrowych,

skarbników i kierowników jednostek sektora finansów

publicznych.

Gazeta Podatkowa on-line jest elektroniczną wersją

dziennika Gazeta Podatkowa o obszernej tematyce,

w której szczególny nacisk położony jest na aspekty

podatkowe, prawa pracy, rachunkowości, ubezpieczeń

w ZUS oraz prawa gospodarczego.

Podział tematyczny nawiązujący do wersji drukowanej

Gazety Podatkowej m.in.: Rozliczamy podatek docho-

dowy, VAT i akcyza, Prawo pracy w praktyce, Składki ZUS,

Rachunkowość dla każdego i wiele innych.

Gazeta Podatkowa to ŚWIETNE źródło informacji nie-

zbędnych dla księgowych, kadrowców, przedsiębiorców,

podatników i płatników.

Szczegóły dotyczące oferty na .gofin.plsklep

gazetapodatkowa.pl serwisbudzetowy.pl

Serwisu Indeks Księgowań BUDŻET

indeksksiegowan budzet.gofin.pl/

Obszerna baza przykładów ewidencji
księgowej operacji gospodarczych sfery
budżetowej.

Aplikacja

dla Księgowych !

*Dostęp do artykułów w Serwisie w zakresie posiadanego abonamentu.

A P L I K A C J A

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

A P L I K A C J A

Serwis

Budżetowy

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

W ramach prenumeraty dostęp do:

Serwisu POLSKI ŁAD* – .gofin.plpolskilad

wybranych Pomocników Księgowego PREMIUM

W ramach prenumeraty dostęp do:

Serwisu POLSKI ŁAD* – .gofin.plpolskilad

wybranych Pomocników Księgowego PREMIUM



PROGRAM DLA KSIĘGOWYCH

10 Program DRUKI Gofin jest osobnym produktem niepowiązanym z prenumeratą czy abonamentem.

PROGRAM

DRUKI Gofin

Uwaga ! Niższe ceny dla Prenumeratorów !

Program DRUKI Gofin to program komputerowy Wydawnictwa Podatkowego Gofin. Bogata baza
aktywnych druków dostępna jest za pośrednictwem serwisu druki.gofin.pl wraz z precyzyjną, bardzo
pomocną wyszukiwarką. Baza jest stale uzupełniana oraz aktualizowana.

Warunki licencji wersji komercyjnej Programu DRUKI Gofin umożliwiają wykorzystywanie Programu do
współpracy z kontrahentami oraz wykorzystywanie Programu do celów usługowych i zarobkowych
(komercyjnych).

DRUKI Gofin niezbędne w każdej firmie !

Korzystaj z pełnej bazy

aktywnych druków !

W Programie ponad 2740

w formacie GOFIN !druków

druki.gofin.pl

Możliwość bezpłatnego sporządzania i wysyłki elektronicznej
rozliczenia podatku dochodowego.

Jedną z wielu niezwykle przydatnych funkcjonalności Programu DRUKI
Gofin jest możliwość sporządzania i wysyłki sprawozdań finansowych.
Odnotowaliśmy ponad 1 175 000 pobrań sprawozdań !

BILANS
XML

PIT
G O F I N



Zapoznaj się z filmami instruktażowymi ! drukiWięcej na .gofin.pl

Główne funkcje i możliwości programu DRUKI Gofin w wersji komercyjnej:
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Korzystanie z pełnej (liczba stale rośnie)bazy ponad 2740 druków

Przygotowanie i wysyłka z wieloma dodatkowymi(BILANS XML) funkcjamisprawozdań

PIT GOFIN - możliwość rozliczenia podatku dochodowegosporządzania i wysyłki elektronicznej

Przesyłanie wybranych druków do systemu e-Deklaracje

Przygotowanie i wysyłka nowych druków JPK_V7K, JPK_V7M

Przygotowanie i wysyłka plików: JPK_FA, JPK_PKPiR, JPK_EWP

Wysyłka deklaracji: JPK_VAT, PIT-WZ, PIT-OP

Możliwość wysłanej deklaracjiskopiowania do schowka numeru referencyjnego

Zapisywanie DRUKÓW Gofin w chmurze – Google Drive

Możliwość użytkowania wspólnej sieciowej bazy podmiotów

Tworzenie i obsługa lokalnej bazy podmiotów

Biała lista – możliwość sprawdzenia statusu podmiotu w VAT

Możliwość wykorzystywania Programu w celach komercyjnych (zarobkowych)

Funkcja eksportu wypełnionego druku do wraz z opcjąformatu PDF wysyłania plików za pomocą e-mail

Możliwość wykorzystywania Programu na i na rzecz własnych pracownikówcele wewnętrzne firmy

Dostęp do wybranych drukówprzykładów wypełnienia

Newsletter DRUKI Gofin - ważne informacje i najnowsze zmiany w drukach i w Programie DRUKI

Możliwość wykorzystywania Programu z kontrahentami –do współpracy obsługa nieograniczonej
ilości podmiotów bez limitu NIP

Przygotowanie i wysyłka pliku na podstawie Ewidencji zakupów i sprzedaży VAT za pomocąJPK_VAT
e-bramki Min. Fin.

Możliwość , bezpośrednio w Programiepodpisania deklaracji JPK za pomocą danych autoryzujących
DRUKI Gofin

Możliwość w druku JPK_VAT, bez blokowania możliwości wysłania deklaracjiweryfikacji pola NIP
do Min. Fin.

Pobieranie danych kontrahentów z bazy Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) do bazy podmiotów
Programu DRUKI Gofin

Plik płaski – możliwość weryfikacji rachunków bankowych, zapisanych w bazie podmiotów, w oparciu
o plik płaski udostępniony przez Min. Fin.

Możliwość instalowania Programu na wielu stanowiskach komputerowych
(zgodnie z ilością wykupionych licencji)



Telefon: 95 720 85 40
Infolinia: 800 162 732

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

E-mail:

sklep@gofin.pl
Sklep internetowy:

sklep.gofin.pl

Prenumerata 2023 – cennik Zamów na sklep.gofin.pl

tel. , faks ,95 720 85 40 gofin.pl95 720 85 60 sklep.
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.

eOferta

Komplety promocyjne z przywilejami IV-XII 2023 r.Numer
kompletu

Komplet Czasopism Gazeta Podatkowa(tab.2 poz.6) (tab.3)+ Patrz str.2KOMPLET nr 11.

Patrz str.3Komplet Czasopism (tab.2 poz.6)KOMPLET nr 22.

Patrz str.4Biuletyn Informacyjny Gazeta Podatkowa(tab.2 poz.1) (tab.3)+KOMPLET nr 33.

Lp.1

P
ro

m
o

cj
e

Cena (brutto)

1898,00 zł
1598,00 zł

869,00 zł

Gazeta Podatkowa

Gazeta w wersji papierowej

1.

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

Cykl
wydawniczy

co 10 dni

co 10 dni

dwutygodnik

dwutygodnik

dwutygodnik

dwutygodnik

patrz poz. 1-5

1.

7.

2.

3.

4.

5.

6.

Lp. Czasopisma w wersji papierowej

3

2

Cykl
wydawniczy

w każdy pn. i czw.

W
yd

an
ia

p
ap

ie
ro

w
e

Serwis Głównego Księgowego (zawiera 5 podserwisów)

Serwis internetowy sgk.gofin.pl

1.

Lp.

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) – promocja

2.

1.

3.

4.

5.

6.

Lp. Czasopisma on-line czasopismaksiegowych.pl

4

5

Gazeta Podatkowa on-line1.

Gazeta on-line gazetapodatkowa.plLp.
6

Abonament dla posiadających prenumeratę1.

Serwis Budżetowy serwisbudzetowy.plLp.
7

Abonament dla nieposiadających prenumeraty2.

W
yd

an
ia

in
te

rn
et

o
w

e

Abonament na
IV-XII 2023 r.

Abonament na
V-XII 2023 r.

Abonament na
II kwartał 2023 r.

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

Abonament na
IV-XII 2023 r.

Abonament na
V-XII 2023 r.

Abonament na
II kwartał 2023 r.

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

Abonament na
IV-XII 2023 r.

Abonament na
V-XII 2023 r.

Abonament na
II kwartał 2023 r.

cena (brutto) cena (brutto) cena (brutto)
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2.

1.

3.

4.

Lp.

Licencja na stanowiskoKOLEJNE dla posiadających prenumeratę

Licencja na stanowiskoKOLEJNE dla nieposiadających prenumeraty

Licencja na stanowiskoPIERWSZE dla posiadających prenumeratę

Licencja na stanowiskoPIERWSZE dla nieposiadających prenumeraty

Licencja na
IV-XII 2023 r.

cena (brutto)

Licencja na
V-XII 2023 r.

cena (brutto)
Program DRUKI Gofin – Aktywne wzory druków i umów

Pr
o

g
ra

m

DR
UK

IG
of

in

Abonament na
IV-XII 2023 r.

Abonament na
V-XII 2023 r.

Abonament na
II kwartał 2023 r.

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

IV-XII I półrocze II kwartał
cena (brutto) cena (brutto) cena (brutto)

Prenumerata 2023

IV-XII I półrocze II kwartał
cena (brutto) cena (brutto) cena (brutto)

Prenumerata 2023

148,50 zł

99,00 zł

96,00 zł

97,50 zł

94,50 zł

535,50 zł

126,00 zł

119,00 zł

152,00 zł

99,00 zł

133,00 zł

143,00 zł

362,00 zł

362,00 zł

297,00 zł

288,00 zł

292,50 zł

283,50 zł

1598,00 zł

378,00 zł

429,00 zł

413,00 zł

285,00 zł

285,00 zł

285,00 zł

285,00 zł

367,00 zł

253,00 zł

253,00 zł

253,00 zł

253,00 zł

156,00 zł

103,00 zł

103,00 zł

103,00 zł

103,00 zł

286,00 zł

966,00 zł

966,00 zł

1087,00 zł

1087,00 zł

134,00 zł

171,00 zł

112,00 zł

149,00 zł

447,75 zł

372,00 zł

524,25 zł

398,00 zł

330,00 zł

466,00 zł

149,25 zł

123,75 zł

174,75 zł

445,50 zł 297,00 zł

198,00 zł

192,00 zł

195,00 zł

189,00 zł

1071,00 zł

252,00 zł


