Prenumerata 2021

dla Sfery Budżetowej
Serwis Budżetowy - HIT !

Gazeta Podatkowa - dziennik

od 147,75zł*

110 zł*

Gazeta Podatkowa on-line

Program DRUKI Gofin

od

84 zł**

92,25zł*

POLECAMY atrakcyjne Czasopisma ukazujące się co 10 (14) dni:

www.sklep.gofin.pl

tel. 95 720 85 40

Serwis Budżetowy - www.serwisbudzetowy.pl

Serwis Budżetowy
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2020 r., godz. 12:00
Wzory druków i umów

Przepisy prawne

Aplikacja GOFIN Serwis Budżetowy

Tarcza Antykryzysowa

Kalkulatory

Wskaźniki i stawki

• Klasyﬁkacja budżetowa

Sprawozdawczość:
• Sprawozdawczość budżetowa
• Sprawozdawczość ﬁnansowa

Podatki:

Formularz kontaktowy »

Orzecznictwo dla firm

Baza pytań

Przewodnik Kadrowego

WideoPomocniki

Indeks Księgowań BUDŻET

?

Szukaj »

Serwis Budżetowy

Serwis TARCZA
ANTYKRYZYSOWA

TEMAT DNIA
Przetwarzanie danych osobowych
w czasie zdalnej nauki

Rachunkowość jednostek
budżetu:
• Ewidencja księgowa

Terminy

Przewodnik Księgowego

Przewodnik VAT

wpisz szukane słowo lub frazę

PODZIAŁ TEMATYCZNY

Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40

Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 4.939

Interpretacje urzędowe

Aktualności Tarcza

Wybuch pandemii koronawirusa i zamknięcie szkół
w naszym kraju spowodowało, iż placówki oświatowe
musiały szybko opracować i wdrożyć nowe zasady
nauczania, a także komunikowania się z uczniami
oraz rodzicami. Dyrektorzy szkół oraz szkolni inspektorzy
ochrony danych stanęli przed trudnym zadaniem
zorganizowania nauki zdalnej z jednoczesnym
zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. UODO przygotował wskazówki, jak
korzystając z metod nauczania on-line, dbać o bezpieczne przetwarzanie danych.
więcej »

Wyjaśnienia resortowe
Podział tematyczny
Dodatki wielotematyczne
Przepisy prawne
Druki pomocnicze
więcej: tarcza.goﬁn.pl »
Nowa matryca stawek VAT

CN 2020

AKTUALNOŚCI BUDŻETOWE

PKWiU 2015

www.klasyﬁkacje.goﬁn.pl »

• Podatek VAT
• Podatki dochodowe
• Inne podatki i opłaty

Składki ZUS, świadczenia
i prawo pracy:
• Składki ZUS
• Świadczenia

PIT 2019 - DARMOWY
PROGRAM - wejdź i pobierz »

07.05.2020 (czwartek)
• Odpowiedzi MRPiPS na pytania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy
• Informator dla dyrektorów szkół i nauczycieli - działania MEN na rzecz cyfryzacji edukacji
06.05.2020 (środa)

Indeks Księgowań
Budżet »

•
•
•
•

GOFIN Serwis
Budżetowy
Aplikacja mobilna »

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
Samorządy chcą zwolnienia ze składek ZUS i odroczenia płatności podatków
Aktualizacja wytycznych GIS dla przedszkoli i żłobków
MF o przesunięciu terminów określonych w rozporządzeniu w sprawie rachunkowości budżetowej
więcej »

• Prawo pracy
Środki unijne
Zamówienia publiczne
Dyscyplina ﬁnansów
publicznych
Pozostałe zagadnienia

JEDNOSTKI SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH
Jednostki samorządu
terytorialnego
Jednostki oświatowe
Inne jednostki i zakłady
budżetowe

WYJAŚNIENIA RESORTOWE

Przewodniki:
Księgowego, Kadrowego,
VAT »
POMOCNIKI Księgowego
Serwisy internetowe »

• Rada rodziców - czy ma obowiązek sporządzania sprawozdania ﬁnansowego?
• Należności z tytułu opłaty przekształceniowej w sprawozdaniu Rb-27S - stanowisko MF
• Stanowisko Głównego Inspektora Pracy w sprawie badań proﬁlaktycznych i szkoleń BHP
więcej »

EWIDENCJA KSIĘGOWA

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA

• Okres przechowywania dokumentacji księgowej

• Klasyﬁkacja dochodów z tytułu opłat za wydanie
wielojęzycznego formularza

• Podział zysku netto w samodzielnym publicznym
zakładzie opieki zdrowotnej
• Ujawnienie w nocie podatkowej dotacji
otrzymanej przez instytucję kultury
• Wspólna obsługa a prowadzenie ewidencji
szczegółowej do kont 222 i 223 w księgach
budżetu gminy

więcej »

• Usługa dezynfekcji pomieszczeń w klasyﬁkacji
budżetowej
• Klasyﬁkacja budżetowa wydatków na zakup
środków do dezynfekcji
• Przeniesienie wydatków między działami
klasyﬁkacji budżetowej - uprawnienie organu
wykonawczego wynikające z tzw. tarczy
antykryzysowej
więcej »

Działy tematyczne Serwisu Budżetowego

ASYSTENT GOFIN
Pobierz darmową aplikację »
Program DRUKI GOFIN
- wersja komercyjna »

CO NOWEGO
W 2020 ROKU ?
• Obniżona stawka VAT dla towarów
związanych z ochroną zdrowia

• Zmiany zasad rozliczania VAT
zostaną przesunięte na lipiec
2020 r.
więcej »

(opis poszczególnych działów na stronach 4-5)

• Ewidencja księgowa

• Podatki dochodowe

• Środki unijne

• Jednostki oświatowe

• Klasyfikacja budżetowa

• Inne podatki i opłaty

• Zamówienia publiczne

• Inne jednostki

• Sprawozdawczość budżetowa

• Składki ZUS

• Dyscyplina finansów

• Sprawozdawczość finansowa

• Świadczenia

• Pozostałe zagadnienia

• Instytucje kultury

• Podatek VAT

• Prawo Pracy

• Jednostki samorządu

• Służba zdrowia

i zakłady budżetowe

terytorialnego
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sklep internetowy www.sklep.gofin.pl

e-mail: sklep@gofin.pl

formularz zamówienia na ostatniej stronie

Zalety Serwisu Budżetowego
i przywileje w abonamencie
Aktualności budżetowe – najnowsze wiadomości z zakresu rachunkowości,
podatków, ubezpieczeń, prawa pracy oraz innych zagadnień w tym zmiany
przepisów ważnych dla księgowych i kadrowych.
Dodatki tematyczne i z przepisami prawnymi – sekcja, w której prezentowane są wybrane dodatki tematyczne opracowane przez redakcje naszych
Czasopism oraz wybrane dodatki z przepisami prawnymi.
Pomocniki i Ściągi dla Księgowych – opracowania omawiające
aktualne zagadnienia związane z księgowością jednostek. Prezentowana
tematyka przedstawiana jest w sposób zwięzły i wyczerpujący.
Terminarz dla BUDŻETÓWKI – wykaz terminów ważnych dla jednostek
sfery budżetowej, w tym np. terminy składania sprawozdań budżetowych
czy wpłaty do ZUS.
Co nowego w danym roku ? – artykuły zawierające informacje
o bieżących i planowanych zmianach w przepisach.

Przywilej korzystania z:
1) wybranych POMOCNIKÓW
Księgowego PREMIUM :
•
•
•
•

Interpretacje urzędowe
Orzecznictwo dla firm
WideoPOMOCNIKI
Wzory druków

•
•
•
•

Przepisy prawne
Wskaźniki i stawki
Terminy • Kalkulatory
Klasyfikacje

(więcej o pomocnikach na stronie 6)

2) Aplikacji mobilnej GOFIN
Serwis Budżetowy
Codzienna porcja aktualności
dla pracowników jednostek
sektora finansów publicznych:
newsy, ważne komunikaty.

APLIKACJA

Serwis
Budżetowy

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

(więcej o aplikacji na stronie 7)

www.serwisbudzetowy.pl/aplikacja

Szybka i precyzyjna wyszukiwarka ułatwia dostęp do informacji.

3) Serwisu internetowego
TARCZA ANTYKRYZYSOWA

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

Opracowania dotyczące regulacji prawnych,
mających na celu ochronę przedsiębiorców
przed skutkami epidemii COVID-19.

PREMIUM
Wybrane POMOCNIKI Księgowego w wersji
– bogate serwisy internetowe (więcej o pomocnikach na stronie 6).

UWAGA: Abonenci Serwisu Budżetowego mają dostęp do
Serwisu TARCZA ANTYKRYZYSOWA w zakresie artykułów
zamieszczonych w bazie Serwisu Budżetowego.

Dostęp do serwisu Indeks Księgowań BUDŻET
– indeksksiegowan.gofin.pl/budzet

www.tarcza.gofin.pl

Zakładki użytkownika – możliwość tworzenia indywidualnej bazy linków
do interesujących użytkownika artykułów z własnymi notatkami.

4) Newslettera
Budżetowego

Budżetowy

Możliwość przesyłania pytań do redakcji.
Prezentujemy w nim aktualności budżetowe
oraz informujemy o ważnych interpretacjach
i terminach dotyczących sfery budżetowej.

Możliwość nabycia Programu DRUKI Gofin po niższych cenach
(więcej o programie na stronach 8-9).

Kalendarz oraz nagroda rzeczowa dla zamawiających abonament
do Serwisu Budżetowego na cały 2021 r.:

KALENDARZ
KSIĄŻKOWY
podatnika
i księgowego
z ważnymi
terminami
oraz poradami

www.newslettery.gofin.pl

+ DO WYBORU jedna z nagród m.in.:
MŁYNEK
ELEKTRYCZNY
firmy SENCOR

BUTELKA
FILTRUJĄCA
firmy BRITA

KSIĄŻKA * z cyklu Biblioteka Podatnika 2021:
(do wyboru 1 tytuł spośród 3)

• „VAT w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik na 2021 rok”
• „Wszystko o podatkach, rachunkowości i finansach w 2021 roku”
• „Wszystko o prawie pracy i BHP w 2021 roku”
* Książka będzie wysyłana w lutym 2021 r.

Indeks Księgowań BUDŻET
www.indeksksiegowan.gofin.pl/budzet

!

Przywilej TYLKO dla Abonentów SERWISU BUDŻETOWEGO

Indeks Księgowań BUDŻET to unikatowy Serwis dla księgowych budżetu !
Serwis indeksksiegowan.gofin.pl/budzet to nieoceniona w codziennej pracy księgowych sfery budżetowej, bardzo obszerna
baza przykładów ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych uwzględniająca specyfikę rachunkowości budżetowej.
Zawiera liczne odnośniki do przykładów liczbowych i artykułów, wyjaśniających problemy sfery budżetowej, ze wszystkich
Czasopism naszego Wydawnictwa oraz Gazety Podatkowej. Indeks Księgowań dla budżetu stale uzupełniamy i aktualizujemy.

tel. 95 720 85 40 infolinia 800 162 732

Poznaj za darmo nasze produkty na www.poznajprodukty.gofin.pl
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Niższe ceny dla Prenumeratorów* !

Serwis Budżetowy
www.serwisbudzetowy.pl

Niezastąpiona pomoc dla każdej instytucji
i jednostki sfery budżetowej !
Cena dostępu na cały 2021 r.

od 591 zł

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

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

Pamiętaj ! Jeśli posiadasz
prenumeratę wydawnictw Gofinu,
skorzystaj z niższych cen na
abonament Serwisu Budżetowego !

Serwis internetowy www.serwisbudzetowy.pl 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 samorządu terytorialnego,
jednostki oświatowe, inne jednostki i zakłady budżetowe, instytucje
kultury oraz jednostki służby zdrowia. W Serwisie zamieszczane są
ponadto wyjaśnienia izb obrachunkowych oraz orzeczenia z zakresu
dyscypliny finansów publicznych.

Działy tematyczne Serwisu:
Ewidencja księgowa – w dziale prezentowane są zagadnienia dotyczące
prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostek sektora finansów publicznych,
w tym państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury i samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej. Zagadnienia poparte są przykładami.
Klasyfikacja budżetowa – dział zawiera praktyczne wskazówki dotyczące
stosowania podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków,poparte
wyjaśnieniami Regionalnych Izb Obrachunkowych. Prezentowane są tu
również szczegółowe opisy zmian wprowadzanych do klasyfikacji budżetowej.

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

Zapoznaj się z filmem o Serwisie
na www.sklep.gofin.pl
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Sprawozdawczość budżetowa – dział poświęcony zasadom sporządzania
przez jednostki sektora finansów publicznych sprawozdań budżetowych oraz
sprawozdań w zakresie operacji finansowych. Znajdują się tu odpowiedzi na
pytania Czytelników dotyczące wykazywania danych w sprawozdaniach.
Sprawozdawczość finansowa – w dziale w jasny i przystępny sposób
omawiane są zasady sporządzania sprawozdań finansowych. Prezentowane
są w nim odpowiedzi na pytania związane z wykazywaniem wybranych operacji
gospodarczych w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego.
PodatekVAT – w dziale prezentowane są zagadnienia związane z rozliczaniem
VAT przez podmioty z sektora budżetowego. Rozstrzygają o właściwej stawce
VAT, jak o warunkach stosowania zwolnień. Wskazują istotne problemy
związane z odliczaniem VAT, w tym z odliczaniem proporcjonalnym, a także
omawiają zasady dokumentowania.
Podatki dochodowe – w dziale prezentowane są zagadnienia związane
z podatkiem dochodowym, istotne dla podmiotów z sektora budżetowego.
Wskazują na obowiązki tych podmiotów jako płatników oraz rozstrzygają
kwestie ich dotyczące jako podatników (np.zwolnienie od podatku CIT).

e-mail: sklep@gofin.pl

formularz zamówienia na ostatniej stronie

Absolutny HIT dla sfery
budżetowej !
Inne podatki i opłaty – dział zawiera artykuły dotyczące podatków i opłat lokalnych, do których należą podatek od
nieruchomości, rolny, leśny, a także podatek od środków transportowych, opłata reklamowa, miejscowa i uzdrowiskowa,
stanowiące dochód budżetu właściwej gminy.
Składki ZUS – w dziale omawiane są zagadnienia dotyczące: zgłaszania do ubezpieczeń w ZUS, rozliczania i opłacania
składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz Fundusz Pracy.
Świadczenia – w dziale znajdują się tematy dotyczące problematyki, związanej z ustalaniem prawa do świadczeń
chorobowych z ubezpieczeń społecznych, z zasadami obliczania podstawy ich wymiaru, wyliczania wysokości oraz wypłatą.
Prawo pracy – w dziale znajdują się tematy z zakresu nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, czasu pracy,
wynagrodzeń za pracę, urlopów, w tym związanych z rodzicielstwem, oraz bhp.
Środki unijne – prezentowane są tu możliwości pozyskiwania funduszy unijnych na projekty związane z infrastrukturą
społeczną i kulturalną, wodno-ściekową oraz dotyczącą gospodarki odpadami, rekultywacji terenów, tworzenia zielonej
infrastruktury korytarzy ekologicznych,rewitalizacji i termomodernizacji oraz dotyczących inwestycji w kapitał ludzki.
Zamówienia publiczne – w dziale poruszane są tematy z zakresu zasad organizacji procedury udzielenia zamówienia
publicznego, wyboru wykonawcy i najkorzystniejszej oferty, zawarcia umów na realizację zamówienia, a także trybu
dochodzenia roszczeń w przypadku nieprawidłowej realizacji zamówienia.
Dyscyplina finansów publicznych – w dziale wyjaśniamy problemowe kwestie związane z dyscypliną finansów publicznych,
odpowiadamy na pytania Czytelników dotyczące odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Odpowiedzi ekspertów oparte są o orzeczenia Głównej Komisji Orzekającej.
Pozostałe zagadnienia – w dziale zamieszczane są m.in. opracowania dotyczące zasad gospodarki finansowej jednostek
sektora finansów publicznych, audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Znajdują się tu też wyjaśnienia dotyczące zasad
ochrony danych osobowych wymaganych przez unijne rozporządzenie RODO i przepisy o ochronie danych osobowych.
Jednostki samorządu terytorialnego – dział poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek
samorządu terytorialnego. Opisano tu problemy, z jakimi na co dzień spotykają się te jednostki. Prezentowane są tu
praktyczne porady związane z gospodarką finansową, z tematyką rozliczeń VAT po tzw.centralizacji i inne zagadnienia.
Jednostki oświatowe – dział poświęcony problemom występującym w jednostkach objętych przepisami ustawy o systemie
oświaty. Zamieszczane są w nim porady i praktyczne rozwiązania dla księgowych, kadrowych, kierowników i osób
zajmujących się na co dzień sprawami finansowymi szkół, przedszkoli i żłobków.
Inne jednostki i zakłady budżetowe – w dziale opisywane są problemy i wątpliwości mogące pojawić się w jednostkach
budżetowych innych niż jednostki oświatowe i zakładach budżetowych. W formie pytań i odpowiedzi prezentowane są tu
wybrane informacje z zakresu: finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości, podatków, zamówień
publicznych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,dostarczając gotowe rozwiązania oraz wskazówki.
Instytucje kultury – dział poświęcony problemom występującym w instytucjach kultury, w tym z zakresu gospodarki
finansowej, prowadzenia ewidencji księgowej, sprawozdawczości czy zamówień publicznych. Porady ekspertów
uwzględniają specyfikę instytucji kultury, którymi są biblioteki, domy i ośrodki kultury, muzea, opery, filharmonie czy teatry.
Służba zdrowia – w dziale prezentowane są wybrane zagadnienia dotyczące jednostek służby zdrowia (podmiotów

tel. 95 720 85 40 infolinia 800 162 732

Poznaj za darmo nasze produkty na www.poznajprodukty.gofin.pl
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UWAGA ! Przywilej TYLKO w ramach prenumeraty / abonamentu

PREMIUM

POMOCNIKI KSIĘGOWEGO

www.pomocnikiksiegowego.gofin.pl
POMOCNIKI Księgowego w wersji PREMIUM to jeden z głównych przywilejów dla Prenumeratorów. Bogate Serwisy internetowe
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 tylko dla Prenumeratorów/Abonentów udostępniamy następujące serwisy:

Interpretacje urzędowe

Orzecznictwo dla firm

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

Baza orzeczeń wydawanych przez sądy, trybunały
i inne organy. Wybrane wyroki zawierają odnośniki
do artykułów w publikacjach Gofinu.

Baza zawiera ponad 18 000 interpretacji*

Baza zawiera ponad 13 500 orzeczeń*

interpretacje.gofin.pl

orzecznictwo.gofin.pl

Baza pytań Czytelników

WideoPOMOCNIKI

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

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

Baza zawiera ponad 34 500 pytań i odpowiedzi*

pytaniaczytelnikow.gofin.pl

wideopomocniki.gofin.pl

Wzory druków i umów

Ujednolicone przepisy prawne

Wielka baza aktywnych druków, stale
aktualizowana. Do pracy z aktywnymi
drukami niezbędny jest Program DRUKI**.

Baza ujednoliconych przepisów prawnych
przygotowana dla potrzeb księgowych.
Zawiera ponad 5800 aktów prawnych*
– aktualizowanych na bieżąco.

Baza zawiera ponad 2100 wzorów druków i umów*

przepisy.gofin.pl

druki.gofin.pl

Klasyfikacje

Kalkulatory

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

Korzystaj z bazy 93* prostych w obsłudze
kalkulatorów ułatwiających pracę. Są to m.in.:
kalkulatory wynagrodzeń, odsetek, VAT, walutowy,
kredytowy, delegacji, różnic kursowych.

klasyfikacje.gofin.pl

kalkulatory.gofin.pl

Wskaźniki i stawki

Terminy

Serwis zawiera 190* bieżąco aktualizowanych
wskaźników i stawek pogrupowanych tematycznie,
niezbędnych w codziennej pracy działów
księgowych i kadrowych.

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

wskazniki.gofin.pl

terminy.gofin.pl

* Dane własne Wydawcy, maj 2020 r. Liczba materiałów stale rośnie.

** Uwaga ! Program DRUKI Gofin w wersji komercyjnej jest osobnym produktem, niepowiązanym z prenumeratą czy abonamentem.

Cena dla Prenumeratorów jest znacznie niższa (cennik na ostatniej stronie). Więcej na stronach 8-9.

!

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

Serwis Tarcza Antykryzysowa zawiera opracowania dotyczące regulacji
prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami
epidemii COVID-19.
tarcza.gofin.pl

!
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Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom
Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu.

sklep internetowy www.sklep.gofin.pl

e-mail: sklep@gofin.pl

formularz zamówienia na ostatniej stronie

Przywilej pełnego dostępu dla
Abonentów Serwisu Budżetowego !

GOFIN

Serwis
Budżetowy

Aplikacja
GOFIN Serwis Budżetowy
www.serwisbudzetowy.pl/aplikacja

Aktualności i sygnały BUDŻETOWE
04.06.2020 (Czwartek)

APLIKACJA

08:30 | Aktualności BUDŻETOWE

Audyt wewnętrzny w warunkach
pandemii - informacja MF
07:30 | Aktualności BUDŻETOWE

Organizacja roku szkolnego 2019/2020
do wakacji oraz letni wypoczynek
- informacja MEN
03.06.2020 (Środa)
16:00 | Aktualności BUDŻETOWE

Nowelizacja rozporządzenia
w sprawie specjalizacji lekarzy
i lekarzy dentystów

Serwis
Budżetowy

14:00 | Aktualności BUDŻETOWE

Dodatek za wykonywanie pracy
w porze nocnej w czerwcu 2020 r.

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Szybki dostęp do profesjonalnej wiedzy dla sfery
budżetowej !
Aplikacja GOFIN Serwis Budżetowy to doskonały sposób na dostęp do
najaktualniejszej, profesjonalnej wiedzy z zakresu: rachunkowości
jednostek budżetu, sprawozdawczości, podatków, ubezpieczeń
społecznych i prawa pracy, środków unijnych, zamówień publicznych,
dyscypliny finansów publicznych.
Główną, niezwykle pomocną funkcją Aplikacji, jest bieżące dostarczanie na Twoje urządzenie mobilne:
aktualności budżetowych w postaci komunikatów,
informacji o zmianach we wskaźnikach i stawkach,
przypomnień o ważnych terminach,
sygnałów o zmianach w drukach i formularzach.

Pobierz bezpłatnie aplikację
na swój smartfon i/lub tablet !

Aplikacja to także szybki dostęp do pełnej bazy artykułów, kompleksowych opracowań, wyjaśnień, porad i orzeczeń, a także odpowiedzi
na pytania Użytkowników Serwisu Budżetowego w podziale tematycznym wraz z szybką i precyzyjną wyszukiwarką.
1. Zainstaluj na swoim smartfonie lub tablecie
Aplikację mobilną GOFIN Serwis Budżetowy
2. Zaloguj się danymi Twojego KONTA Gofin
i korzystaj z zasobów aplikacji !

www.serwisbudzetowy.pl/aplikacja

Dodatkowo, zawiera niezwykle przydatne Pomocniki i Ściągi dla
Księgowych – opracowania omawiające aktualne zagadnienia związane
z księgowością jednostek.
Przywilej dostępu do pełnej zawartości możliwy jest po zakupieniu
abonamentu Serwisu Budżetowego i wymaga zalogowania się do
Twojego KONTA Gofin w Aplikacji.

Dostęp do zasobów
Abonenci posiadający aktywny dostęp do internetowego Serwisu Budżetowego, po zalogowaniu się do aplikacji GOFIN Serwis
Budżetowy danymi Twojego KONTA Gofin, mają pełny dostęp do Aktualności i sygnałów oraz wszystkich artykułów.
Aktualności i sygnały

Użytkownicy zalogowani
z aktywnym dostępem do Serwisu Budżetowego

Artykuły z poszczególnych działów tematycznych
Aktualności BUDŻETOWE
Terminy BUDŻETOWE
Wskaźniki i stawki
Wzory druków i umów
Temat dnia
Co nowego w danym roku ?
Interpretacje urzędowe
Orzecznictwo dla firm
WideoPOMOCNIKI

tel. 95 720 85 40 infolinia 800 162 732

Poznaj za darmo nasze produkty na www.poznajprodukty.gofin.pl
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Niższe ceny dla Prenumeratorów* !

PROGRAM

Ponad

Gofin

171 000 000 pobrań !

DRUKI Gofin niezbędne w każdej firmie i instytucji !
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 druków jest stale uzupełniana i aktualizowana.
Cena licencji na cały 2021 r.

od 168 zł

(136,59 zł netto + 23% VAT)

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

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

Podstawowe działy tematyczne druków:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podatki dochodowe
Podatek VAT
Podatek akcyzowy
Podatki i opłaty lokalne
Inne podatki
Ordynacja podatkowa
Zgłoszenia identyfikacyjne NIP
Rachunkowość (w tym BILANS
w formacie XML)
Rachunkowość budżetowa
Prawo pracy
Zasiłki i świadczenia
Składki ZUS
COVID-19
TARCZA ANTYKRYZYSOWA

• PFRON
• Druki KRS dla spółek i innych
podmiotów
• CEiDG
• Wpisy do rejestru zastawów
• RODO - Ochrona danych
osobowych
• Ochrona środowiska
• Umowy i pisma
• Koordynacja systemów
zabezpieczenia społecznego
• Sprawozdawczość GUS
• Egzekucja administracyjna
• Pomoc publiczna i de minimis
• Inne druki

Działy inne:
•
•
•
•
•
•
•

Newsletter DRUKI Gofin
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.

www.newslettery.gofin.pl
* 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.

•
•
•
•

CMR
Czynności kontrolne
Deklaracja DRA-1
Dodatki mieszkaniowe
Dowody osobiste
Druki pocztowe
Formularz odstąpienia od
umowy zawartej na odległość
lub poza lokalem przedsiębiorstwa
Koncesje i zezwolenia
Obowiązek meldunkowy
Opłata paliwowa
Oświadczenia majątkowe

• Pełnomocnictwo ZUS PEL
• Polecenie przelewu/wpłata
gotówkowa
• Postępowanie przed sądem
• Postępowanie przed sądem admin.
• Postępowanie upadłościowe
• Proces budowlany
• Rejestracja w systemie EORI
• Staże
• Świadczenia opieki zdrowotnej
• Użytkowanie pojazdu
• Weksle • Windykacja
• Wpis do ksiąg wieczystych
• Zarząd sukcesyjny

UWAGA ! Jedną z niezwykle przydatnych funkcjonalności DRUKÓW Gofin
jest możliwość sporządzania i wysyłki e-sprawozdań. Odnotowaliśmy już
ponad 380 000 pobrań e-sprawozdań !

Najważniejsze funkcje i możliwości Programu DRUKI
w wersji komercyjnej:
możliwość wykorzystywania Programu do współpracy z kontrahentami
- obsługa nieograniczonej ilości podmiotów,
korzystanie z pełnej bazy ponad 2100 druków (liczba druków rośnie
- dodano nowe druki, dotyczące TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ),
HIT ! Przygotowanie i wysyłka e-SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH (BILANS
w formacie XML) z wieloma dodatkowymi funkcjami,
przesyłanie wybranych druków do systemu e-Deklaracje,
przygotowanie i wysyłka pliku JPK_VAT na podstawie Ewidencji zakupów
i sprzedaży VAT,
przygotowanie i wysyłka plików: JPK_FA, JPK_PKPiR, JPK_EWP,
ciąg dalszy na następnej stronie
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sklep internetowy www.sklep.gofin.pl

e-mail: sklep@gofin.pl

formularz zamówienia na ostatniej stronie

wysyłka JPK_VAT przy użyciu danych autoryzujących, za pomocą e-bramki Min. Fin.,
wysyłka deklaracji: JPK_VAT, PIT-WZ, PIT-OP,
zapisywanie DRUKÓW Gofin w chmurze - Google Drive,
tworzenie i obsługa lokalnej lub możliwość użytkowania wspólnej sieciowej bazy podmiotów,
pobieranie danych kontrahentów z bazy Głównego Urzędu Statystycznego (GUS),
Biała lista - możliwość sprawdzenia statusu podmiotu w VAT,
Biała lista - weryfikacja rachunków bankowych zapisanych w bazie podmiotów w Programie, w oparciu o plik płaski
udostępniony przez Ministerstwo Finansów,
newsletter DRUKI Gofin, ważne informacje i najnowsze zmiany w drukach i w Programie DRUKI Gofin,

funkcja eksportu wypełnionego druku do formatu PDF wraz z opcją wysyłania plików za pomocą e-mail,
automatyczne obliczenia w drukach, zapisywanie plików w komputerze,
strona startowa Programu zawiera podział tematyczny druków, linki do nowych lub ostatnio aktualizowanych druków
oraz linki do ostatnio otwieranych druków, co ułatwia szybki dostęp do nich,
podstawowe i zaawansowane opcje drukowania (bieżąca strona, wszystkie strony, skalowanie, wyrównanie i przesuwanie
wydruku, strony parzyste i nieparzyste, wybrane strony),
dostęp do przykładów wypełnienia wybranych druków,
szybka i precyzyjna wyszukiwarka druków.

Program DRUKI Gofin to czytelna nawigacja, prosta obsługa, gwarancja aktualności druków !
zapisywanie DRUKÓW Gofin w chmurze - Google Drive
precyzyjna wyszukiwarka
przesyłanie wybranych druków do systemu e-Deklaracje
filmy instruktażowe - stanowią pomoc w obsłudze wybranych funkcji

obsługa bazy podmiotów
ostatnio otwierane druki
przykłady wypełnienia druku

podział tematyczny druków - wybierz
interesujący Cię dział
ostatnie zmiany w drukach

aktywne pola
- po kliknięciu pole
staje się edytowalne

Na stronie www.druki.gofin.pl przeszukaj wybrany dział
lub skorzystaj z precyzyjnej wyszukiwarki

podział tematyczny
druków - wybierz
interesujący Cię dział

Na stronie pomoc.gofin.pl zapoznaj się z:
tel. 95 720 85 40 infolinia 800 162 732

przycisk do pobrania wybranego
druku w formacie GOFIN

filmami instruktażowymi

?

pomocą techniczną

Poznaj za darmo nasze produkty na www.poznajprodukty.gofin.pl
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Gazeta Podatkowa
DZIENNIK (ukazuje się w poniedziałki i czwartki)

Idealna pomoc dla każdej firmy i instytucji !
Gazeta Podatkowa to ŚWIETNE źródło informacji niezbędnych dla księgowych, kadrowców, przedsiębiorców, podatników i płatników. Zdecydowanie
dominują w niej zagadnienia z zakresu podatków (szczególnie VAT i podatku
dochodowego), prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i świadczeń ZUS oraz
rachunkowości. Omawia 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 wyjaśnień i przykładów.

Działy tematyczne Gazety:
Cena prenumeraty na cały 2021 r.
(z przywilejem dostępu do wersji on-line i eWYDANIA)

440 zł (407,41zł netto + 8% VAT)

Aktualności i sygnały
• nowe przepisy dla pracodawcy i pracownika • bieżące stanowiska organów
podatkowych i sądów • informacje o pracach parlamentu • ważne terminy
rozliczeń z fiskusem, ZUS itp. • krótkie informacje podatkowe i gospodarcze
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
• rozstrzygnięcia bieżących, istotnych problemów • podatki • prawo pracy
• składki ZUS • zasiłki • emerytury • renty • rachunkowość

104 numery + 180 dodatków
(łącznie ponad 3200 stron)

przywilej korzystania z:
1) wersji internetowej +

WYDANIA

Rozliczamy podatek dochodowy
• o zmianach w ustawach podatkowych • rozwiązania pozwalające
zoptymalizować podatek • jak prawidłowo ustalić podatek dochodowy • jak
korzystać z ulg i odliczeń podatkowych
VAT i akcyza
• problemy dotyczące stosowania przepisów o VAT • kiedy odliczyć i jak
otrzymać zwrot VAT • faktury, ewidencje, deklaracje • korekty rozliczeń i ich
skutki • stawki podatkowe
Prawo pracy w praktyce
• uprawnienia i obowiązki pracownicze • rozliczanie czasu pracy • zasady
zawierania i rozwiązywania umów o pracę • wszystko o urlopach • regulacje
dotyczące rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn
niedotyczących pracowników

2) wybranych POMOCNIKÓW
Księgowego PREMIUM :
•
•
•
•
•

Interpretacje urzędowe
Orzecznictwo dla firm
WideoPOMOCNIKI
Wzory druków i umów
Ujednolicone przepisy
prawne

•
•
•
•

Wskaźniki i stawki
Terminy
Kalkulatory
Klasyfikacje

3) Serwisu internetowego
TARCZA ANTYKRYZYSOWA
Cena dostępu do wersji internetowej na cały 2021 r.
dla nieposiadających prenumeraty „Gazety
Podatkowej” - 369 zł (341,67 zł netto + 8% VAT).
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sklep internetowy www.sklep.gofin.pl

Składki ZUS
• przychody, od których nie płacimy składek ZUS • ubezpieczenia w trakcie
pobierania zasiłku macierzyńskiego i przebywania na urlopie wychowawczym • obowiązki w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia
zdrowotnego osób prowadzących działalność gospodarczą • dokumentacja
przekazywana do ZUS
Emerytury,renty,zasiłki
• zawieszanie lub zmniejszanie świadczeń • zasady ustalania emerytur, rent
i zasiłków • jakie składniki wynagrodzenia wlicza się do podstawy wymiaru
zasiłków • jakie świadczenia przysługują w razie choroby • finansowe
konsekwencje naruszania przepisów o ubezpieczeniu społecznym • zasady
nabywania świadczenia przedemerytalnego • kapitał początkowy
Postępowanie przed fiskusem
• prawa podatnika w kontakcie z organami podatkowymi • jak zakwestionować
decyzję podatkową • jak odzyskać nadpłatę podatku • korygowanie deklaracji
podatkowych • czego urząd skarbowy ma prawo żądać od podatnika
• odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

www.gazetapodatkowa.pl
e-mail: sklep@gofin.pl

formularz zamówienia na ostatniej stronie

Tylko o podatkach, rachunkowości i prawie
pracy, bez polityki, minimum reklam !
Poradnik podatkowo-kadrowy
• rozwiązania problemów najczęściej występujących w firmach • podatki • rachunkowość • prawo pracy • składki ZUS
Rachunkowość dla każdego
• możliwości uproszczeń w ewidencji księgowej • dokumentowanie operacji gospodarczych, zasady funkcjonowania kont
księgowych • jak sporządzić i rozumieć bilans • zasady rozliczania kosztów • jak ujmować przychody i wydatki w podatkowej
księdze przychodów i rozchodów
Przewodnik Gazety Podatkowej
• szerokie, przekrojowe opracowania ważnych zagadnień z zakresu podatków, ubezpieczeń i świadczeń z ZUS, obowiązków
pracodawców • omówienia nowości w przepisach prawnych istotnych dla firm
Orzecznictwo i interpretacje prawne
• prezentacja i komentarze do najciekawszych wyroków sądów i interpretacji organów podatkowych
Spółki i wspólnicy
• tworzenie i rozwiązywanie spółek różnego typu • wnoszenie udziałów i dopłat do spółek • prawa i obowiązki wspólników
• korzyści z bycia wspólnikiem • stosunki majątkowe w spółkach • funkcjonowanie spółek osobowych i kapitałowych
Wskazówki dla przedsiębiorcy
• rozpoczęcie działalności gospodarczej • kontrola w firmie • problematyka zamówień publicznych • prawo działalności
gospodarczej • obowiązki przedsiębiorców wynikające z przepisów o ochronie środowiska
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
• całościowe rozwiązania problemów przedsiębiorców i kadrowych – w jednym miejscu kompletna odpowiedź • podatki
• rachunkowość • ubezpieczenia i świadczenia z ZUS • problemy pracownicze
Druki - praktyczne wypełnianie
• druki w rozliczeniach z organami podatkowymi • formularze dla celów ZUS • dokumenty kadrowe • druki w postępowaniach
sądowych • wzory umów
Firma dla początkujących
• obowiązki rejestracyjne i zgłoszeniowe • rozliczenia z organami podatkowymi i ZUS • ewidencja księgowa • zakładanie
i prowadzenie dokumentacji pracowniczej • kontakty z kontrahentami
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
• odpowiedzi na wybrane pytania zadawane na forum internetowym naszego Wydawnictwa
Prawnik radzi
• prawo rodzinne i opiekuńcze • małżeńskie ustroje majątkowe • prawo spadkowe, opodatkowanie spadków • księgi wieczyste
i hipoteka • prawo budowlane • prawo karne i prawo wykroczeń • sprawy obywatelskie
Wskaźniki i stawki
• diety i inne należności z tytułu podróży służbowej • odsetki ustawowe i od zaległości podatkowych • wysokość zasiłków
i świadczeń • wysokość składek ZUS • wskaźnik wzrostu cen • stawki podatkowe • tabela kursów średnich NBP.

Tylko w ramach prenumeraty:
przywilej korzystania w okresie prenumeraty z:
• dostępu do wersji internetowej „Gazety Podatkowej” (oraz archiwum od 2004 roku) – gazetapodatkowa.pl,
• eWYDANIA „Gazety Podatkowej” z możliwością korzystania na trzy sposoby: przeglądanie on-line, przeglądanie
off-line, przez Aplikacje mobilne: GOFIN Gazeta Podatkowa lub GOFIN NEWS,
PREMIUM – bogate serwisy internetowe
• wybranych POMOCNIKÓW Księgowego w wersji
(więcej o pomocnikach i zasadach dostępu na stronie 6),

• serwisu internetowego
TARCZA ANTYKRYZYSOWA - www.tarcza.gofin.pl - dostęp do artykułów zamieszczonych
w Gazecie Podatkowej + WYJAŚNIENIA RESORTOWE
możliwość przesyłania pytań do redakcji,
telefoniczne porady ekspertów w ramach codziennych dyżurów,
możliwość nabycia Programu DRUKI Gofin (więcej o programie na stronach 8-9) oraz Serwisu Budżetowego (więcej o serwisie na stronach 2-5)
po niższych cenach.

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

tel. 95 720 85 40 infolinia 800 162 732

RABAT

%

23

RABAT

8%

Komplety promocyjne z rabatami
i nagrodami
Zamów Gazetę w komplecie promocyjnym
- zyskasz najwięcej ! (patrz www.sklep.gofin.pl)

Poznaj za darmo nasze produkty na www.poznajprodukty.gofin.pl
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Gazeta Podatkowa
w wersji on-line
www.gazetapodatkowa.pl
Ponad 827 100 odsłon miesięcznie ! *
Cena dostępu na cały 2021 r.
zł netto + 8% VAT)
369 zł (341,67
dla nieposiadających prenumeraty
UWAGA ! Niższe ceny na kolejne dostępy !
Zamów na www.sklep.gofin.pl

przywilej korzystania z:
1) Aplikacji mobilnej GOFIN
Gazeta Podatkowa

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 198 000 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 wyszukiwarki.
Gazeta Podatkowa jest wszechstronnym narzędziem niezbędnym dla
przedsiębiorców, księgowych, kadrowców.

Zawartość i przywileje w ramach abonamentu:
podział tematyczny nawiązujący do podziału stosowanego w drukowanej
wersji Gazety Podatkowej zapewnia przejrzysty i użyteczny układ informacji,

APLIKACJA

strona główna Gazety Podatkowej on-line, na której wyeksponowane
są ważne tematy, informacje, wyjaśnienia i aktualności,
szybka i precyzyjna wyszukiwarka ułatwia dostęp do informacji,
zróżnicowana forma omawiania zagadnień - kompleksowe opracowania,
odpowiedzi na pytania Czytelników, przykłady, orzecznictwo i interpretacje
urzędowe, krótkie porady ekspertów,
wygodne odnośniki do podstawy prawnej w treści opracowań,
powiązania pomiędzy artykułami o tej samej tematyce - ułatwiające
poszerzenie wiedzy z określonego zakresu,

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

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

www.gazetapodatkowa.gofin.pl/aplikacja

2) wybranych POMOCNIKÓW
Księgowego PREMIUM :
•
•
•
•
•

Interpretacje urzędowe
Orzecznictwo dla firm
WideoPOMOCNIKI
Wzory druków i umów
Ujednolicone przepisy
prawne

•
•
•
•

Wskaźniki i stawki
Terminy
Kalkulatory
Klasyfikacje

średnio dwa dodatki tematyczne do każdego numeru Gazety, omawiające
najciekawsze zagadnienia, zapowiadane z wyprzedzeniem,
bogate archiwum (od 2004 roku),
przywilej korzystania z dostępu do:
• eWYDANIA „Gazety Podatkowej” z możliwością
użytkowania na trzy sposoby: przeglądanie on-line , przeglądanie
off-line, przez Aplikacje mobilne: GOFIN Gazeta Podatkowa
lub GOFIN NEWS,
• Gazety Podatkowej w wersji PDF,
przywilej dostępu do wybranych POMOCNIKÓW Księgowego
w wersji
PREMIUM – bogate serwisy internetowe
(więcej o pomocnikach i zasadach dostępu na stronie 6),

serwisu internetowego
TARCZA ANTYKRYZYSOWA - www.tarcza.gofin.pl - dostęp
do artykułów zamieszczonych w Gazecie Podatkowej + WYJAŚNIENIA RESORTOWE

3) Serwisu internetowego
TARCZA ANTYKRYZYSOWA
Opracowania dotyczące regulacji prawnych
mających na celu ochronę przedsiębiorców
przed skutkami epidemii COVID-19.

możliwość przesyłania pytań do redakcji,
telefoniczne porady ekspertów w ramach codziennych dyżurów,
możliwość nabycia Programu DRUKI Gofin (więcej o programie na stronach 8-9)
oraz Serwisu Budżetowego (więcej o serwisie na stronach 2-5) po niższych cenach.

(więcej na stronie 6)
* Dane: gemiusPrism. Liczba odsłon, styczeń 2020 r. = 827 171. Opracowanie: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN.
** Dane własne Wydawcy, maj 2020 r. Liczba artykułów stale rośnie.
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sklep internetowy www.sklep.gofin.pl

e-mail: sklep@gofin.pl

formularz zamówienia na ostatniej stronie

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

PEŁNY PAKIET POMOCY I KORZYŚCI !
(Szczegółowy opis na sklep.gofin.pl)
Najpopularniejsze w Polsce Czasopisma i Gazeta, gwarantujące kompleksową wiedzę dla Księgowych.

Przywilej dostępu do naszych najpopularniejszych
produktów internetowych dla Księgowych
Ponad 2 150 000* Użytkowników !

POMOCNIKI Księgowego

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

Dodatki merytoryczne i z przepisami prawnymi,
pomocniki, ściągi.

PREMIUM
pomocnikiksiegowego.gofin.pl
Przywilej korzystania z bogatych Serwisów
internetowych dla Księgowych:
• Interpretacje urzędowe – interpretacje.gofin.pl
• Orzecznictwo dla firm – orzecznictwo.gofin.pl
• Baza pytań Czytelników – pytaniaczytelnikow.gofin.pl
• WideoPOMOCNIKI – wideopomocniki.gofin.pl
• Wzory druków i umów – druki.gofin.pl
• Ujednolicone przepisy prawne – przepisy.gofin.pl
• Wskaźniki i stawki – wskazniki.gofin.pl
• Terminy – terminy.gofin.pl
• Kalkulatory – kalkulatory.gofin.pl
• Klasyfikacje – klasyfikacje.gofin.pl

Przywilej korzystania z Serwisu

Tarcza Antykryzysowa
tarcza.gofin.pl
Przywilej korzystania z Serwisu

Indeks Księgowań FIRMA
indeksksiegowan.gofin.pl/firma

Przywilej korzystania z dostępu do:
• Przewodnika VAT – wszystko o najtrudniejszym podatku - podatku VAT - przewodnikvat.pl
• Przewodnika Księgowego – wszystko o rachunkowości z zagadnieniami podatkowymi - przewodnikksiegowego.pl
• Przewodnika Kadrowego – wszystko na temat zatrudniania pracowników - przewodnikkadrowego.pl
Najwyższy rabat !

Pozostałe przywileje:

Nagroda rzeczowa m.in.:

RABAT

23%
oraz:
• Możliwość przesyłania pytań do redakcji - odpowiedzi na łamach Czasopism i Gazety Podatkowej
• Możliwość skorzystania z telefonicznych porad ekspertów w ramach codziennych dyżurów
• Możliwość nabycia Programu DRUKI Gofin (więcej na stronach 8-9) i Serwisu Budżetowego (więcej na stronie 2-5)
po niższych cenach
* Badania Google Analytics. Liczba Użytkowników (cookies) dla Serwisów internetowych Wydawnictwa Podatkowego Gofin w okresie styczeń 2020 r. = 1 200 224, opracowanie Gofin sp. z o.o.

tel. 95 720 85 40 infolinia 800 162 732

Poznaj za darmo nasze produkty na www.poznajprodukty.gofin.pl
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CZASOPISMA wersje drukowane

+ Przywilej korzystania z wersji internetowej + wybranych POMOCNIKÓW Księgowego
+ eWYDANIA + Aplikacji mobilnej GOFIN NEWS + Serwisu internetowego

Ukazuje się co 10 dni

Dwutygodnik

PREMIUM

TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Dwutygodnik

Główne działy
tematyczne Czasopisma:

Główne działy
tematyczne Czasopisma:

Główne działy
tematyczne Czasopisma:

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

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

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

Cena prenumeraty na cały 2021 r.
Cena prenumeraty na cały 2021 r.
(z przywilejem dostępu do wersji on-line i eWYDANIA) (z przywilejem dostępu do wersji on-line i eWYDANIA)

Cena prenumeraty na cały 2021 r.
(z przywilejem dostępu do wersji on-line i eWYDANIA)

549 zł (508,33 zł netto)

378 zł (350,00 zł netto)

366 zł (338,89 zł netto)

36 numerów czasopisma
+ 12 numerów Serwisu Podatkowego
+ 36 dodatków oraz Pomocniki
Księgowego, Ściągi

24 numery czasopisma
+ 23 dodatki
oraz Pomocniki Kadrowego, Ściągi

24 numery czasopisma
+ 16 dodatków
oraz Pomocniki Podatnika VAT, Ściągi

Cena dostępu do wersji internetowej
na cały 2021 r. dla nieposiadających
prenumeraty „Ubezpieczeń i Prawa Pracy”

Cena dostępu do wersji internetowej
na cały 2021 r. dla nieposiadających
prenumeraty „Poradnika VAT”

Cena dostępu do wersji internetowej
na cały 2021 r. dla nieposiadających
prenumeraty „Biuletynu Informacyjnego”

485 zł

(449,07 zł netto + 8% VAT)

318 zł

(294,44 zł netto + 8% VAT)

318 zł

(294,44 zł netto + 8% VAT)

Poznaj nasze Czasopisma i produkty internetowe na poznaj.gofin.pl - ZA DARMO !
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sklep internetowy www.sklep.gofin.pl

e-mail: sklep@gofin.pl

formularz zamówienia na ostatniej stronie

CZASOPISMA wersje drukowane

+ Przywilej korzystania z wersji internetowej + wybranych POMOCNIKÓW
Księgowego

PREMIUM + eWYDANIA + Aplikacji mobilnej GOFIN NEWS

+ Serwisu internetowego

TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Dwutygodnik

1) wersji internetowej

2) wybranych POMOCNIKÓW
Księgowego PREMIUM
(więcej o pomocnikach na stronie 6)

Dwutygodnik

Główne działy
tematyczne Czasopisma:

Główne działy
tematyczne Czasopisma:

• 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

• 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

Cena prenumeraty na cały 2021 r.
(z przywilejem dostępu do wersji on-line i eWYDANIA)

Przywilej korzystania z:

Cena prenumeraty na cały 2021 r.
(z przywilejem dostępu do wersji on-line i eWYDANIA)

372 zł (344,44 zł netto)

360 zł (333,33 zł netto)

24 numery czasopisma
+ 16 dodatków
oraz Pomocniki Rachunkowości,
Ściągi

24 numery czasopisma
+ 19 dodatków
oraz Pomocniki Podatnika,
Ściągi

3) Serwisu internetowego
TARCZA ANTYKRYZYSOWA
Opracowania dotyczące regulacji
prawnych mających na celu ochronę
przedsiębiorców przed skutkami
epidemii COVID-19.

www.tarcza.gofin.pl

4) eWYDANIA

WYDANIE
Z eWYDAŃ można korzystać
na trzy sposoby:
• przeglądanie on-line za pomocą
przeglądarki internetowej,
• za pomocą programu off-line (po
pobraniu wydawnictw z internetu),
• w Aplikacji mobilnej GOFIN NEWS.

5) Aplikacji mobilnej GOFIN
NEWS
Biuletyn
Informacyjny
Wzory druków i umów
Klasyfikacje

Poradnik VAT
Przepisy prawne

WideoPomocniki

Przegląd
Przegląd
Podatku
Podatku
Dochodowego
Dochodowego

Interpretacje urzędowe

Gofin podpowiada

Kalkulatory

Baza pytań Czytelników

wpisz szukane słowo lub frazę

Ubezpieczenia
i Prawo Pracy

Wszystkie tytuły czasopism

Wyłudzone pieniądze można
zaliczyć do kosztów uzyskania
przychodów - interpretacja
indywidualna organu podatkowego

Zeszyty Metodyczne
Rachunkowości
Terminy

Orzecznictwo dla firm

Przewodnik Księgowego

Przewodnik Kadrowego

Wskaźniki i stawki

eWYDANIE

WYDANIE on-line

Organ podatkowy wyjaśnił, że straty w środkach
obrotowych mogą być kosztem uzyskania
przychodów, jeżeli powstały w trakcie normalnego,
racjonalnego działania podatnika, ze szczególnym
uwzględnieniem dochowania należytej staranności
w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej.
Każdy przypadek straty w środkach obrotowych,
należy rozpatrywać indywidualnie, z uwzględnieniem
okoliczności faktycznych towarzyszących sprawie
i oceniać pod kątem całokształtu działalności
prowadzonej przez podatnika. (...) Czytaj więcej »

Szukaj

POMOCNIKI
Księgowego
BOGATE SERWISY INTERNETOWE
DLA KSIĘGOWYCH

PREMIUM
Dla Prenumeratorów dostęp
do wersji PREMIUM - jeszcze
więcej pomocy i narzędzi

ASYSTENT
Pobierz darmową aplikację

Obowiązki spółki wypłacającej
dywidendę
Jak wynika z art. 30a ust. 1 pkt 4 i ust. 6 updof, od
przychodów z dywidend pobiera się 19% zryczałtowany
podatek dochodowy, bez pomniejszania przychodu o koszty
uzyskania. Także na gruncie ustawy o CIT podatek
dochodowy od przychodów z dywidend wynosi 19%
uzyskanego przychodu (art. 22 ust. 1 updop). (...)

Cena dostępu do wersji internetowej
na cały 2021 r. dla nieposiadających
prenumeraty „Zeszytów Metodycznych
Rachunkowości”

318 zł

(294,44 zł netto + 8% VAT)

I

I

Kłopotliwa definicja samochodu
osobowego w ustawach o PIT i CIT
Składka z tytułu ubezpieczenia
utraty wartości pojazdu jest
kosztem limitowanym - wyjaśnienie
Ministerstwa Finansów

Aplikacja
dla Księgowych !

Cena dostępu do wersji internetowej
na cały 2021 r. dla nieposiadających
prenumeraty „Przeglądu Podatku
Dochodowego”

318 zł

(294,44 zł netto + 8% VAT)

Poznaj nasze Czasopisma i produkty internetowe
na poznaj.gofin.pl - ZA DARMO !
tel. 95 720 85 40 infolinia 800 162 732

Aplikacja
dla Księgowych !

Z dostępem
do prenumerowanych
tytułów Czasopism
i Gazety wraz z codzienną
porcją aktualności i porad
dla Księgowych.
Nie przeoczysz żadnej
informacji !

Aplikacja dedykowana Prenumeratorom
wybranych tytułów Czasopism
i/lub Gazety Podatkowej

www.news.gofin.pl

Poznaj za darmo nasze produkty na www.poznajprodukty.gofin.pl
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E-mail:

Formularz zamówienia - wypełnij, zeskanuj i wyślij

Lp.

Promocje

1

1.

2

Numer kompletu

Sklep internetowy:

Faks: 95 720 85 60

www.sklep.gofin.pl

Komplety promocyjne na 2021 r.

KOMPLET nr 1 Komplet czasopism (tab. 2 poz. 6) + Gazeta Podatkowa (tab. 3)
Komplet czasopism (tab. 2 poz. 6)

3. KOMPLET nr 3

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

Czasopisma w wersji papierowej

1.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych

Wydania papierowe
Wydania internetowe

7

Program

2465 zł

23%
16%
8%

1898 zł

cena (brutto)

910 zł

Prenumerata na
I półrocze 2021 r.

Prenumerata na
cały 2021 r.
ilość

Prenumerata na
I kwartał 2021 r.

ilość

cena (brutto)

cena (brutto)

co 10 dni

549,00 zł

274,50 zł

137,25 zł

dwutygodnik

378,00 zł

189,00 zł

94,50 zł

3.

Poradnik VAT

dwutygodnik

366,00 zł

183,00 zł

91,50 zł

4.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

dwutygodnik

372,00 zł

186,00 zł

93,00 zł

5.

Przegląd Podatku Dochodowego

dwutygodnik

360,00 zł

180,00 zł

90,00 zł

6.

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

patrz poz. 1-5

1698,00 zł

1012,50 zł

506,25 zł

7.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych

459,00 zł

229,50 zł

114,75 zł

co 10 dni

Cykl
wydawniczy

Lp.

Gazeta w wersji papierowej

1.

Gazeta Podatkowa

Lp.

Serwis internetowy www.sgk.gofin.pl

1.

Serwis Głównego Księgowego (zawiera 5 podserwisów)

Lp.

Czasopisma on-line www.czasopismaksiegowych.pl

w każdy pn. i czw.

Prenumerata na
I półrocze 2021 r.

Prenumerata na
cały 2021 r.
cena (brutto)

ilość

220,00 zł

Abonament na
cały 2021 r.
cena (brutto)

- PROMOCJA

ilość

cena (brutto)

1.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych on-line

2.

Ubezpieczenia i Prawo Pracy on-line

3.

Poradnik VAT on-line

4.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości on-line

5.

Przegląd Podatku Dochodowego on-line

6.

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

Lp.

Gazeta on-line www.gazetapodatkowa.pl

1.

Gazeta Podatkowa on-line

Lp.

Serwis Budżetowy www.serwisbudzetowy.pl

1.

Abonament dla posiadających prenumeratę

2.

Abonament dla nieposiadających prenumeraty

Lp.

Program DRUKI Gofin – Aktywne wzory druków i umów

ilość

485,00 zł
318,00 zł
318,00 zł
318,00 zł
318,00 zł
1395,00 zł

ilość

369,00 zł

cena (brutto)

ilość

1.

Licencja na PIERWSZE stanowisko dla posiadających prenumeratę

2.

Licencja na KOLEJNE stanowisko dla posiadających prenumeratę

3.

Licencja na PIERWSZE stanowisko dla nieposiadających prenumeraty

4.

Licencja na KOLEJNE stanowisko dla nieposiadających prenumeraty

ilość

Abonament na
I kwartał 2021 r.
cena (brutto)

ilość

ilość

139,00 zł
90,00 zł
90,00 zł
90,00 zł
90,00 zł
348,75 zł

Abonament na
I półrocze 2021 r.

Abonament na
I kwartał 2021 r.

cena (brutto)

cena (brutto)

ilość

cena (brutto)

Licencja na cały 2021 r.

ilość

92,25 zł
Abonament na
I kwartał 2021 r.

ilość

295,50 zł
345,00 zł

cena (brutto)

cena (brutto)

Abonament na
I półrocze 2021 r.

Abonament na
I półrocze 2021 r.

591,00 zł
690,00 zł

Abonament na
I kwartał 2021 r.

cena (brutto)

184,50 zł

Abonament na
cały 2021 r.

ilość

348,75 zł

243,00 zł
160,00 zł
160,00 zł
160,00 zł
160,00 zł
697,50 zł

Abonament na
cały 2021 r.
cena (brutto)

ilość

697,50 zł

Abonament na
cały 2021 r.
cena (brutto)

cena (brutto)

110,00 zł

Abonament na
I półrocze 2021 r.

1395,00 zł

ilość

Prenumerata na
I kwartał 2021 r.

ilość

cena (brutto)

440,00 zł

Ilość

1698 zł

Ubezpieczenia i Prawo Pracy

8

DRUKI Gofin

Cena promocyjna
(brutto)

2.

5

6

RABAT

989 zł

Cykl
wydawniczy

Lp.

bez dodatku Serwis Podatkowy

4

Cena podstawowa
(brutto)

2025 zł

2. KOMPLET nr 2

z comiesięcznym dodatkiem Serwis Podatkowy

3

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

cena (brutto)

ilość

147,75 zł
172,50 zł

Licencja na I półrocze 2021 r.
ilość

168,00 zł
108,00 zł
196,00 zł
139,00 zł

cena (brutto)

ilość

84,00 zł
54,00 zł
98,00 zł
69,50 zł

Dane do zamówień

DANE DO FAKTURY

PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Status Klienta

Firma

Osoba prywatna

Numer abonenta

Nazwa firmy lub imię i nazwisko:
NIP:

Kraj:

Ulica:

Numer domu:

Numer lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Adres e-mail:
czytelny podpis osoby zamawiającej

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

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

na konto: Wydawnictwa Podatkowego GOFIN

eOferta

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

Ceny zawierają podatek VAT. Koszty wysyłki pokrywa Wydawnictwo.

Telefon: 95 720 85 40
Infolinia: 800 162 732

sklep@gofin.pl

