PRENUMERATA II półrocze 2018
P O DAT K I

RACHUNKOWOŚĆ

PRAWO PRAC Y

Czasopisma, Gazeta i Serwisy
internetowe dla Księgowych !

Z prenumeratą wersji papierowej:

wersja internetowa + POMOCNIKI Księgowego PREMIUM
eWYDANIE (on-line, off-line) = Aplikacja mobilna NOWOŚĆ
Serwis Indeks Księgowań NOWOŚĆ

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN

KOMPLET PROMOCYJNY nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa)

z nagrodami

+ nagrody gwarantowane
PREMIUM
+ POMOCNIKI Księgowego
+ Przewodniki on-line (Przewodnik Księgowego i Kadrowego)
+ eWYDANIE (on-line, off-line) Aplikacja mobilna NOWOŚĆ
+ Serwis Indeks Księgowań NOWOŚĆ

+
Aplikacja
dla Księgowych !

NOWOŚĆ !

Zamów w prenumeracie
na II półrocze 2018 roku łącznie:
• Biuletyn Informacyjny dla Służb
Ekonomiczno-Finansowych
z dodatkiem Serwis Podatkowy
• Ubezpieczenia i Prawo Pracy
• Poradnik VAT
• Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
• Przegląd Podatku Dochodowego
• Gazetę Podatkową

Cena kompletu promocyjnego nr 1
na II półrocze 2018 roku:

1187,50 zł (1113,58 zł netto)

W ramach kompletu otrzymasz:
• dostęp do Serwisu Głównego Księgowego
do końca 2018 roku – sgk.gofin.pl
• dostęp do Serwisu Gazety Podatkowej on-line
do końca 2018 roku – gazetapodatkowa.pl
• książkę „Zbiór przepisów podatkowych na 2018 rok”

+ JEDNĄ Z NAGRÓD DO WYBORU:
•
•
•
•
•

ODTWARZACZ MP3 z funkcją dyktafonu
MYSZ BEZPRZEWODOWA z etui firmy NATEC MANGO
PENDRIVE 8 GB - PHILIPS USB flash drive
SŁOWNIK ORTOGRAFICZNY PWN z wymową
SEGREGATORY I BOKSY do przechowywania Czasopism
i dodatków Gofinu na II półrocze 2018 roku
• 2 KSIĄŻKI z cyklu Biblioteka Podatnika 2018
(do wyboru spośród 3 tytułów):

•
•
•
•

- "Wszystko o podatkach, rachunkowości i finansach
- w 2018 roku"
- "Obowiązki zakładów pracy wobec ZUS w 2018 roku"
- "Wszystko o prawie pracy i BHP w 2018 roku"

Więcej o nagrodach i przywilejach na str. 5

!

Najkorzystniej w kompletach promocyjnych !

Zamów komplet nr 1 lub komplet nr 2 w sklepie internetowym - sklep.gofin.pl i od razu wybierz nagrody !
Szczegóły dotyczące prenumeraty na 2018 rok oraz możliwość przesłania drogą elektroniczną Deklaracji Wyboru Nagród –
na stronie sklep.gofin.pl
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Promocja dotyczy zamówień u Wydawcy i trwa do 30 września 2018 r.

KOMPLET PROMOCYJNY nr 2 (wszystkie Czasopisma)

z nagrodami

+ nagrody gwarantowane POMOCNIKI Księgowego
+ Przewodniki on-line (Przewodnik Księgowego i Kadrowego)
+ eWYDANIE (on-line, off-line) Aplikacja mobilna NOWOŚĆ
+ Serwis Indeks Księgowań NOWOŚĆ

PREMIUM
+
Aplikacja
dla Księgowych !

NOWOŚĆ !

Zamów w prenumeracie
na II półrocze 2018 roku łącznie:
• 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)

Cena kompletu promocyjnego nr 2
na II półrocze 2018 roku:

988,50 zł (929,32 zł netto)

W ramach kompletu otrzymasz:
• dostęp do Serwisu Głównego Księgowego
do końca 2018 roku – sgk.gofin.pl
• książkę „Zbiór przepisów podatkowych na 2018 rok”

+ JEDNĄ Z NAGRÓD DO WYBORU:

•
•
•
•
•

ODTWARZACZ MP3 z funkcją dyktafonu
MYSZ BEZPRZEWODOWA z etui firmy NATEC MANGO
PENDRIVE 8 GB - PHILIPS USB flash drive
SŁOWNIK ORTOGRAFICZNY PWN z wymową
SEGREGATORY I BOKSY do przechowywania Czasopism
i dodatków Gofinu na II półrocze 2018 roku
• 2 KSIĄŻKI z cyklu Biblioteka Podatnika 2018
(do wyboru spośród 3 tytułów):

•
•
•
•

- "Wszystko o podatkach, rachunkowości i finansach
- w 2018 roku"
- "Obowiązki zakładów pracy wobec ZUS w 2018 roku"
- "Wszystko o prawie pracy i BHP w 2018 roku"

Więcej o nagrodach i przywilejach na str. 5

!

Najkorzystniej w kompletach promocyjnych !

Zamów komplet nr 1 lub komplet nr 2 w sklepie internetowym - sklep.gofin.pl i od razu wybierz nagrody !
Szczegóły dotyczące prenumeraty na 2018 rok oraz możliwość przesłania drogą elektroniczną Deklaracji Wyboru Nagród –
na stronie sklep.gofin.pl

Promocja dotyczy zamówień u Wydawcy i trwa do 30 września 2018 r.
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KOMPLET PROMOCYJNY nr 3 (Biuletyn Informacyjny + Gazeta Podatkowa)

z nagrodami

+ nagrody gwarantowane
POMOCNIKI Księgowego
+ eWYDANIE (on-line, off-line)
Aplikacja mobilna NOWOŚĆ

Zamów w prenumeracie
na II półrocze 2018 roku łącznie:
• Biuletyn Informacyjny dla Służb
Ekonomiczno-Finansowych
z dodatkiem Serwis Podatkowy
• Gazetę Podatkową

PREMIUM

W ramach kompletu otrzymasz:
• dostęp do internetowej wersji Biuletynu Informacyjnego
do końca 2018 roku - czasopismaksiegowych.pl/bi
• dostęp do internetowej wersji Gazety Podatkowej
do końca 2018 roku - gazetapodatkowa.pl
• książkę „Wszystko o podatkach, rachunkowości
i finansach w 2018 r.”
• ZESTAW PIŚMIENNICZY długopis + ołówek

Cena kompletu promocyjnego nr 3
na II półrocze 2018 roku:

473,50 zł (438,43 zł netto)
Nagrody gwarantowane
PREMIUM

+

+

Aplikacja
dla Księgowych !

NOWOŚĆ !

Czasopisma Księgowych on-line
czasopismaksiegowych.pl/bi

Aplikacja
dla Księgowych !

NOWOŚĆ !

Gazeta Podatkowa on-line
gazetapodatkowa.pl

POMOCNIKI Księgowego PREMIUM
pomocnikiksiegowego.gofin.pl
Dodatki merytoryczne
i z przepisami prawnymi,
płyty CD
Telefoniczne porady
ekspertów w ramach
codziennych dyżurów

Książka "Wszystko o podatkach,
rachunkowości i finansach w 2018 roku”

ZESTAW PIŚMIENNICZY długopis + ołówek

Odpowiedzi na pytania
Czytelników na łamach
Czasopism i dziennika

Promocja dotyczy zamówień u Wydawcy i trwa do 30 września 2018 r.
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Promocja dotyczy zamówień u Wydawcy i trwa do 30 września 2018 r.

PRZYWILEJE I KORZYŚCI z prenumeraty
Sprawdź, jakie nagrody otrzymasz na sklep.gofin.pl i pamiętaj, że najwięcej
zyskujesz zamawiając komplet promocyjny nr 1 lub nr 2 z nagrodami !
Nagrody gwarantowane

+
+

+

Aplikacja
dla Księgowych !

NOWOŚĆ !

+ Przewodniki on-line
+ POMOCNIKI Księgowego
PREMIUM

Aplikacja
dla Księgowych !

+ POMOCNIKI Księgowego

NOWOŚĆ !

Serwis Głównego Księgowego
sgk.gofin.pl

PREMIUM

Aplikacja
dla Księgowych !

+ POMOCNIKI Księgowego

NOWOŚĆ !

Czasopisma Księgowych on-line
czasopismaksiegowych.pl

PREMIUM

Gazeta Podatkowa on-line
gazetapodatkowa.pl

Dodatki merytoryczne i z przepisami prawnymi,
płyty CD

Książka„Zbiór
przepisów podatkowych
na 2018 rok”

Telefoniczne porady ekspertów w ramach
codziennych dyżurów
Odpowiedzi na pytania Czytelników na łamach
Czasopism i dziennika

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

8 GB

4 GB

ODTWARZACZ MP3 z funkcją dyktafonu

MYSZ BEZPRZEWODOWA z etui
firmy NATEC MANGO

SŁOWNIK ORTOGRAFICZNY PWN
z wymową zawiera 100 000 haseł

2 KSIĄŻKI z cyklu Biblioteka Podatnika 2018
(do wyboru 2 tytuły spośród 3)

PENDRIVE
PHILIPS USB flash drive
snow edition

SEGREGATORY I BOKSY
do przechowywania
Czasopism i dodatków Gofinu

Promocja dotyczy zamówień u Wydawcy i trwa do 30 września 2018 r.
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CZASOPISMA

wersje drukowane

wersja internetowa + POMOCNIKI Księgowego

Ukazuje się co 10 dni

+ eWYDANIE (on-line i off-line) + Aplikacja mobilna

Dwutygodnik

NOWOŚĆ

Dwutygodnik

Główne działy
tematyczne Czasopisma:

Główne działy
tematyczne Czasopisma:

Główne działy
tematyczne Czasopisma:

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

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

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

Cena prenumeraty na II półrocze 2018 r.

Cena prenumeraty na II półrocze 2018 r.

Cena prenumeraty na II półrocze 2018 r.

274,50 zł

(254,17 zł netto)
18 numerów czasopisma
+ 6 numerów Serwisu Podatkowego
+ 16 dodatków
oraz Pomocniki Księgowego,
Ściągi, Płyty CD

183,00 zł

(169,44 zł netto)
12 numerów czasopisma
+ 11 dodatków
oraz Pomocniki Kadrowego,
Ściągi

243 zł

(197,56 zł netto + 23% VAT)

177,00 zł

(168,57 zł netto)
12 numerów czasopisma
+ 7 dodatków
oraz Pomocniki Podatnika VAT,
Ściągi, Płyty CD

NOWOŚĆ !

NOWOŚĆ !

NOWOŚĆ !
Cena dostępu do wersji internetowej
na II półrocze 2018 r. dla nieposiadających
prenumeraty „Biuletynu Informacyjnego”
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PREMIUM

Cena dostępu do wersji internetowej
na II półrocze 2018 r. dla nieposiadających
prenumeraty „Ubezpieczeń i Prawa Pracy”

150 zł

(121,95 zł netto + 23% VAT)

Cena dostępu do wersji internetowej
na II półrocze 2018 r. dla nieposiadających
prenumeraty „Poradnika VAT”

150 zł

(121,95 zł netto + 23% VAT)

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

GAZETA PODATKOWA
wersja drukowana

wersja internetowa + POMOCNIKI Księgowego

Dwutygodnik

PREMIUM

+ eWYDANIE (on-line i off-line) + Aplikacja mobilna

Dwutygodnik

NOWOŚĆ

Dziennik

Główne działy
tematyczne Czasopisma:

Główne działy
tematyczne Czasopisma:

Główne działy
tematyczne Gazety:

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

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

Cena prenumeraty na II półrocze 2018 r.

Cena prenumeraty na II półrocze 2018 r.

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

180,00 zł (171,43 zł netto)
12 numerów czasopisma
+ 6 dodatków
oraz Pomocniki Rachunkowości,
Ściągi, Płyty CD

174,00 zł

(165,71 zł netto)
12 numerów czasopisma
+ 8 dodatków
oraz Pomocniki Podatnika,
Ściągi, Płyty CD

NOWOŚĆ !
Cena dostępu do wersji internetowej
na II półrocze 2018 r. dla nieposiadających
prenumeraty „Zeszytów Metodycznych
Rachunkowości”

150 zł

(121,95 zł netto + 23% VAT)

Cena prenumeraty na II półrocze 2018 r.

199,00 zł (184,26 zł netto)
53 numery Gazety
+ 92 dodatki

NOWOŚĆ !

NOWOŚĆ !
Cena dostępu do wersji internetowej
na II półrocze 2018 r. dla nieposiadających
prenumeraty „Przeglądu Podatku
Dochodowego”

150 zł

(121,95 zł netto + 23% VAT)

Cena dostępu do wersji internetowej
na II półrocze 2018 r. dla nieposiadających
prenumeraty „Gazety Podatkowej”

174 zł

(141,46 zł netto + 23% VAT)

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

sgk.gofin.pl

czasopismaksiegowych.pl

Internetowy Serwis
Głównego Księgowego

Czasopisma
Księgowych on-line

Gazeta Podatkowa
on-line

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

Każde Czasopismo* w wersji drukowanej
posiada odpowiednik w wersji
internetowej, który odwzorowuje układ
Czasopisma, dzięki czemu zawartość
merytoryczną można przeglądać
poprzez spisy treści. Serwis internetowy
posiada liczne narzędzia i pomocniki
niezbędne w codziennej pracy oraz
szybką i dokładną wyszukiwarkę.
Archiwum Serwisu zawiera artykuły
z ostatnich 6 lat.

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

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

Do Czasopism Księgowych
on-line mogą logować się:
Do Serwisu Głównego
Księgowego mogą logować się:
Prenumeratorzy kompletu
Czasopism w wersji papierowej
(Biuletyn Informacyjny dla Służb
Ekonomiczno-Finansowych
z dodatkiem Serwis Podatkowy,
Poradnik VAT, Przegląd Podatku
Dochodowego, Ubezpieczenia
i Prawo Pracy, Zeszyty
Metodyczne Rachunkowości)
Prenumeratorzy, którzy opłacili
internetowy Serwis Głównego
Księgowego

8

gazetapodatkowa.pl

Prenumeratorzy poszczególnych
tytułów Czasopism:
- 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

Prenumeratorzy, którzy
opłacili internetowe wersje
poszczególnych tytułów
Czasopism (opis jak wyżej)
lub Komplet Czasopism on-line

Cena dostępu na II półrocze 2018 r.

Cena dostępu na II półrocze 2018 r.

697,50 zł (567,07 zł netto)

od 150,00 zł (121,95 zł netto)

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

• bieżącego wydania Gazety (w każdy
poniedziałek i czwartek),
• archiwum Gazety wraz z dodatkami
od 2004 r. – w bazie serwisu już ponad
176 000 artykułów,
• Gazety w wersji eWYDANIA i PDF
(strony jak w wersji papierowej)
oraz HTML (strony www),
• dodatkowych narzędzi i pomocy dla
podatników (m.in.: kalkulatory, przepisy
prawne, wskaźniki i stawki, aktywne
druki i wzory umów, klasyfikacje).

Do Gazety Podatkowej on-line
mogą logować się:
Prenumeratorzy dziennika
Gazeta Podatkowa
Prenumeratorzy, którzy opłacili
internetowy serwis Gazeta
Podatkowa on-line

Cena dostępu na II półrocze 2018 r.

174,00 zł (141,46 zł netto)
Dowiedz się więcej na:

sklep.gofin.pl

HITY PRENUMERATY 2018

Serwis
INDEKS
KSIĘGOWAŃ

Aplikacja
dla Księgowych !

indeksksiegowan.pl
indeksksiegowan.pl

news.gofin.pl

Serwis internetowy www.indeksksiegowan.pl Wydawnictwa
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, w których dane zdarzenie jest opisane szerzej.
Dostęp TYLKO dla Prenumeratorów KOMPLETU CZASOPISM
UWAGA
(komplet nr 1 lub nr 2)

POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja mobilna
GOFIN NEWS

Aplikacja GOFIN NEWS to codzienna porcja
aktualności i pomocy dla Księgowych, a dla
Prenumeratorów GOFINU także dostęp do
mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów
(aktualne numery, dodatki, archiwum).
Pobierz bezpłatnie
Aplikację na swój
smartfon lub tablet !

UWAGA
PEŁNY dostęp TYLKO dla Prenumeratorów
KOMPLETU CZASOPISM i Gazety Podatkowej (komplet nr 1)

PREMIUM

Bogate serwisy internetowe dostosowane do potrzeb Księgowych !

interpretacje.gofin.pl – Interpretacje urzędowe
orzecznictwo.gofin.pl – Orzecznictwo dla firm
pytaniaczytelnikow.gofin.pl – Baza pytań Czytelników
wideopomocniki.gofin.pl – WideoPOMOCNIKI
druki.gofin.pl – Wzory druków i umów
klasyfikacje.gofin.pl – Klasyfikacje
przepisy.gofin.pl – Ujednolicone przepisy prawne
kalkulatory.gofin.pl – Pomocne kalkulatory
wskazniki.gofin.pl – Wskaźniki i stawki
terminy.gofin.pl – Ważne terminy

Dowiedz się więcej na:

pomocnikiksiegowego.gofin.pl
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PROGRAM DLA KSIĘGOWYCH
PROGRAM

DRUKI Gofin
Autorski Program Wydawnictwa Podatkowego GOFIN

Program DRUKI Gofin to autorski program Wydawnictwa Podatkowego Gofin przeznaczony do pracy
z aktywnymi drukami w formacie GOFIN. Bogata baza aktywnych druków dostępna jest w serwisie
druki.gofin.pl. Baza jest stale uzupełniana i aktualizowana w oparciu o nowe przepisy prawne.
Program DRUKI Gofin w wersji do zastosowań komercyjnych posiada bardzo bogaty zestaw
praktycznych funkcji. Warunki licencji umożliwiają wykorzystywanie Programu do współpracy
z kontrahentami oraz wykorzystywanie Programu do celów usługowych i zarobkowych (komercyjnych).
Program stanowi doskonałe wsparcie dla każdej firmy i instytucji.

NOWE FUNKCJE !
NIŻSZE CENY
DLA PRENUMERATORÓW !

Funkcje i możliwości programu DRUKI Gofin w wersji komercyjnej
Możliwość wykorzystania Programu do współpracy z kontrahentami

Możliwość instalowania Programu na wielu stanowiskach komputerowych
(zgodnie z wykupioną licencją)
Możliwość korzystania z pełnej bazy ponad 1640 druków (liczba druków stale rośnie)
Druki dostępne wyłącznie w wersji komercyjnej (liczba stale rośnie)
Możliwość przesyłania wybranych druków do systemu e-Deklaracje
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Program DRUKI Gofin jest osobnym produktem niepowiązanym z prenumeratą czy abonamentem.

DRUKI Gofin niezbędne w każdej firmie !
Możliwość przygotowania i wysyłki pliku JPK_VAT na podstawie druków: Ewidencja sprzedaży VAT,
Ewidencja zakupów VAT
Dodano mechanizm weryfikacji pola NIP w druku JPK_VAT, bez blokowania możliwości wysłania
deklaracji do Ministerstwa Finansów
NOWOŚĆ ! Dodano możliwość wysyłki deklaracji JPK_VAT przy użyciu danych autoryzujących,
za pomocą strony internetowej e-bramka Ministerstwa Finansów
NOWOŚĆ ! Dodano możliwość wysyłki deklaracji: JPK_VAT, PIT-WZ, PIT-OP przy użyciu profilu
zaufanego, za pomocą strony internetowej ePUAP Ministerstwa Finansów
NOWOŚĆ ! Dodano możliwość skopiowania do schowka numeru referencyjnego wysłanej deklaracji
Dostosowano program do obsługi wysyłki dokumentu JPK w wersji 3 do systemu e-Deklaracje

Możliwość zapisywania DRUKÓW Gofin w chmurze – Google Drive
NOWOŚĆ ! Możliwość użytkowania wspólnej sieciowej bazy podmiotów
Tworzenie i obsługa lokalnej bazy podmiotów
NOWOŚĆ ! Dodano możliwość pobierania danych kontrahentów z bazy Głównego Urzędu
Statystycznego (GUS) do bazy podmiotów Programu DRUKI Gofin
Możliwość wykorzystania Programu w celach komercyjnych (zarobkowych)
Funkcja eksportu wypełnionego druku do formatu PDF wraz z opcją wysyłania plików
za pomocą e-mail
Możliwość wykorzystania Programu na cele wewnętrzne firmy i na rzecz własnych pracowników
Edycja danych w bazie słowników

Automatyczne obliczenia w drukach

Zapamiętywanie wpisywanych wartości (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)
Możliwość wyłączenia w ustawieniach drukowania opcji drukowania stopki oraz
zacieniowania druku (drukowanie druków bez tła – ekonomiczne i bardziej czytelne)
Wysyłanie druków na adres e-mail bezpośrednio z Programu (np. na wybrany adres z bazy podmiotów)
Funkcja sprawdzania, czy wymagane pola są uzupełnione (dotyczy wybranych druków)
Funkcja sprawdzania, czy dostępna jest nowa wersja druku Gofin
Dostęp do przykładów wypełnienia wybranych druków

Zapoznaj się z filmami instruktażowymi ! Więcej na druki.gofin.pl
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Faks: 95 720 85 60

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

Sklep internetowy:

E-mail:

Adres: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN

www.sklep.gofin.pl

prenumerata@gofin.pl

ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

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

Numer kompletu

Komplety promocyjne z nagrodami na II półrocze 2018 r.

1.

KOMPLET nr 1

Komplet Czasopism (tab. 2 poz. 6) + Gazeta Podatkowa (tab. 3)

2.

KOMPLET nr 2

Komplet Czasopism (tab. 2 poz. 6)

3.

KOMPLET nr 3

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

Promocje

1

Cena
(brutto)

Ilość

1187,50 zł
988,50 zł
473,50 zł
Prenumerata 2018

II półrocze

III kwartał

+ on-line

274,50 zł

137,25 zł

+ on-line

183,00 zł

91,50 zł

+ on-line

177,00 zł

88,50 zł

+ on-line

180,00 zł

90,00 zł

+ on-line

174,00 zł

87,00 zł

+ Serwis Głównego
Księgowego

988,50 zł

494,25 zł

+ on-line

229,50 zł

114,75 zł
Prenumerata 2018

II półrocze

III kwartał

199,00 zł

+ on-line

99,50 zł

Abonament na
II półrocze 2018 r.

Abonament na
III kwartał 2018 r.

348,75 zł

697,50 zł
Abonament na
II półrocze 2018 r.

Abonament na
III kwartał 2018 r.

243,00 zł
150,00 zł

139,00 zł

150,00 zł

89,00 zł

150,00 zł

89,00 zł

89,00 zł

150,00 zł

89,00 zł

697,50 zł

348,75 zł

Abonament na
II półrocze 2018 r.

174,00 zł
7

Program

DRUKI Gofin

Lp.

Program DRUKI Gofin – Aktywne wzory druków i umów

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

Abonament na
III kwartał 2018 r.

87,00 zł
Licencja na
III kwartał 2018 r.

Licencja na
II półrocze 2018 r.
cena (brutto)

cena (brutto)

75,00 zł
45,00 zł
95,00 zł
67,00 zł

43,00 zł
26,00 zł
52,00 zł
37,00 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 podane jako„Dane do zamówień” będą przetwarzane przez Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. w celu realizacji umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia, w tym do
wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury dokumentującej zakup produktów i usług.

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

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

