Licencja 2023

PROGRAM

GOFIN

DRUKI Gofin
AKTYWNE WZORY DRUKÓW I UMÓW
od 99 zł*

 Ponad 2600 aktywnych
 druków

 Z druków korzystano ponad
 227 400 000 razy !

 Niższe ceny dla
 Prenumeratorów

* Cena półroczna

BILANS
XML
PIT
GOFIN

Jedną z wielu niezwykle przydatnych funkcjonalności Programu DRUKI
Gofin jest możliwość sporządzania i wysyłki e-sprawozdań finansowych.
Odnotowaliśmy ponad 785 000 pobrań e-sprawozdań !
Możliwość bezpłatnego sporządzania i wysyłki elektronicznej
rozliczenia podatku dochodowego.

NIEZBĘDNY W KAŻDEJ FIRMIE I INSTYTUCJI !

www.sklep.gofin.pl

tel. 95 720 85 40

PROGRAM

DRUKI Gofin
Program DRUKI Gofin to program komputerowy Wydawnictwa Podatkowego Gofin. Bogata baza
aktywnych druków dostępna jest za pośrednictwem serwisu www.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 używania Programu do celów usługowych i zarobkowych (komercyjnych).

Korzystaj z pełnej bazy
aktywnych druków !
W Programie ponad 2600
druków w formacie GOFIN !

Druki i formularze są usystematyzowane w następującym podziale tematycznym:
Działy podstawowe
• Podatek dochodowy
• Podatek VAT
• Podatek akcyzowy
• Podatki i opłaty lokalne
• POLSKI ŁAD
• Inne podatki
• Ordynacja podatkowa
• Zgłoszenia identyfikacyjne (NIP)
• Rachunkowość (w tym BILANS w formacie XML)
• Rachunkowość budżetowa
• Prawo pracy
• ZFŚS
• Zasiłki i świadczenia
• Składki ZUS
• COVID-19
• TARCZA ANTYKRYZYSOWA
• PFRON
• Druki KRS
• 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
• Zamówienia publiczne

Działy inne
• CMR
• Czynności kontrolne
• Deklaracja DRA
• Dodatek osłonowy
• Dowody osobiste
• Druki pocztowe
• Formularz odstąpienia od umowy zawartej
na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
• Koncesje i zezwolenia
• Obowiązek meldunkowy
• Ochrona taryfowa dla odbiorców paliw gazowych
• Opłata paliwowa
• Oświadczenia majątkowe
• Pełnomocnictwo ZUS PEL
• Polecenie przelewu/wpłata gotówkowa
• Postępowanie przed sądem
• Postępowanie przed sądem administracyjnym
• Postępowanie upadłościowe
• Proces budowlany
• Rejestracja w systemie EORI
• Staże • Świadczenia opieki zdrowotnej
• Użytkowanie pojazdu
• Weksle • Windykacja
• Wpis do ksiąg wieczystych
• Uchodźcy z Ukrainy
• Wzór wniosku o świadczenie pieniężne dla
przyjmujących obywateli Ukrainy
• Zarząd sukcesyjny

Najważniejsze funkcje i możliwości Programu DRUKI w wersji komercyjnej:
Możliwość wykorzystywania Programu do współpracy z kontrahentami – obsługa nieograniczonej
ilości podmiotów bez limitu NIP
Korzystanie z pełnej bazy 2600 druków (liczba stale rośnie)
Możliwość instalowania Programu na wielu stanowiskach komputerowych
(zgodnie z ilością wykupionych licencji)
Przygotowanie i wysyłka e-sprawozdań (BILANS w formacie XML) z wieloma dodatkowymi funkcjami
PIT GOFIN - możliwość sporządzania i wysyłki elektronicznej rozliczenia podatku dochodowego
Przesyłanie wybranych druków do systemu e-Deklaracje
Przygotowanie i wysyłka pliku JPK_VAT na podstawie Ewidencji zakupów i sprzedaży VAT za pomocą
e-bramki Min. Fin.
Przygotowanie i wysyłka nowych druków JPK_V7K, JPK_V7M
Możliwość podpisania deklaracji JPK za pomocą danych autoryzujących, bezpośrednio w Programie
DRUKI Gofin
Przygotowanie i wysyłka plików: JPK_FA, JPK_PKPiR, JPK_EWP
Możliwość weryfikacji pola NIP w druku JPK_VAT, bez blokowania możliwości wysłania deklaracji
do Min. Fin.
Wysyłka deklaracji: JPK_VAT, PIT-WZ, PIT-OP
Możliwość skopiowania do schowka numeru referencyjnego wysłanej deklaracji
Zapisywanie DRUKÓW Gofin w chmurze – Google Drive
Możliwość użytkowania wspólnej sieciowej bazy podmiotów
Tworzenie i obsługa lokalnej bazy podmiotów
Pobieranie danych kontrahentów z bazy Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) do bazy podmiotów
Programu DRUKI Gofin
Biała lista – możliwość sprawdzenia statusu podmiotu w VAT
Plik płaski – możliwość weryfikacji rachunków bankowych, zapisanych w bazie podmiotów, w oparciu
o plik płaski udostępniony przez Min. Fin.
Możliwość wykorzystywania Programu w celach komercyjnych (zarobkowych)
Funkcja eksportu wypełnionego druku do formatu PDF wraz z opcją wysyłania plików za pomocą e-mail
Możliwość wykorzystywania Programu na cele wewnętrzne firmy i na rzecz własnych pracowników
Dostęp do przykładów wypełnienia wybranych druków
Newsletter DRUKI Gofin - ważne informacje i najnowsze zmiany w drukach i w Programie DRUKI

Więcej na temat Programu znajdziesz na stronie: www.druki.gofin.pl
Zapoznaj się z:

filmami instruktażowymi

?

pomocą techniczną

Zamów wersję komercyjną, aby w pełni korzystać z szerokiej
funkcjonalności Programu oraz pełnej bazy druków i umów.
Telefon: 95 720 85 40
Infolinia: 800 162 732

Sklep internetowy:

www.sklep.gofin.pl

Faks: 95 720 85 60

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

CENNIK Programu DRUKI Gofin
- licencja na korzystanie z Programu w celach komercyjnych

Lp.

Program DRUKI Gofin – Aktywne wzory druków i umów

Licencja na
cały 2023 r.

Licencja na
I półrocze 2023 r.

cena (brutto)

cena (brutto)

1.

Licencja na PIERWSZE stanowisko dla posiadających prenumeratę*

198,00 zł

99,00 zł

2.

Licencja na KOLEJNE stanowisko dla posiadających prenumeratę*

148,00 zł

75,00 zł

3.

Licencja na PIERWSZE stanowisko dla nieposiadających prenumeraty

228,00 zł

114,00 zł

4.

Licencja na KOLEJNE stanowisko dla nieposiadających prenumeraty

179,00 zł

90,00 zł

* Cena dla Klientów, którzy w momencie zakupu 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.

UWAGA !

NIŻSZA CENA ! Dla Prenumeratorów Wydawnictwa
Podatkowego GOFIN – sprawdź na www.sklep.gofin.pl

Kup licencję

POBIERZ
i zainstaluj program

na www.druki.gofin.pl

DRUKI Gofin

Biuro Obsługi Klienta - tel. 95 720 85 40,
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. eOferta

