
Podatki dochodowe

Podatek VAT

Podatek akcyzowy

Inne podatki

Ordynacja podatkowa

Zgłoszenia identyfikacyjne (NIP)

Rachunkowość (w tym BILANS w formacie XML i PDF)

Rachunkowość budżetowa

Prawo pracy

Zasiłki i świadczenia

PFRON

Wpisy do rejestru zestawów

RODO - Ochrona danych osobowych

Ochrona środowiska

Umowy

Koordynacja systemów zabezpieczenia
społecznego

Sprawozdawczość GUS

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności
Gospodarczej

Druki KRS dla spółek i innych podmiotów

Podział tematyczny druków na stronie www.druki.gofin.pl

Ostatnie zmiany w drukach

GOFIN
Zestawienie przychodów i kosztów - koła gospodyń wiejskich
Podatki dochodowe » Uproszczone ewidencje

GOFIN
Sprawozdanie dla organizacji pożytku publicznego w formacie XML

Rachunkowość (w tym BILANS w formacie XML) »
BILANS w formacie XML - Sprawozdania finansowe z funkcją generowania i wysyłki XML - NOWOŚĆ !

Informacja dodatkowa

Rachunkowość (w tym BILANS w formacie XML) »GOFIN

GOFIN

Ostatnio otwierane przez Ciebie druki

GOFIN
Sprawozdanie dla jednostek małych w formacie XML

D:\Program DRUKI Gofin\Formularze\sprawozdanie-dla-jednostki-malej-wprowadzenie-do-
sprawozdania.gofin

UPR-2(1) - Oświadczenie i cofnięciu upoważnienia do przekazywania organom podatkowym
lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na
rachunku

D:\Program DRUKI Gofin\Formularze\upr-2-oswiadczenie-o-cofnieciu-upowaznienia-do-
przekazywania-organom-podatkowym-lub-organom-kontroli-skarbowej-2060.gofin

VAT-9M(6) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług
D:\Program DRUKI Gofin\Formularze\deklaracja-dla-podatku-od-towarow-i-uslug.gofin

VAT-7K(11) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług (za okresy kwartalne)
D:\Program DRUKI Gofin\Formularze\rejestr-wypadkow-przy-pracy.gofin

GOFIN

GOFIN

GOFIN
VAT-27(1) - Informacja podsumowująca / korekta informacji podsumowującej w obrocie
krajowym (za okresy miesięczne)
D:\Program DRUKI Gofin\Formularze\vat-27-1-informacja-podsumowujaca-korekta-
informacji-podsumowujacej-w-obrocie-krajowym-za-okresy-miesieczne.gofin

GOFIN

Porozumienie w sprawie zawieszenia regulamin wynagradzania w zakresie dodatku stażowego
i premii regulaminowej
D:\Program DRUKI Gofin\Formularze\porozumienie-w-sprawie-zawieszenia-regulamin-
wynagradzania-w-zakresie-dodatku-stazowego-i-premii-regulaminowej.gofin

GOFIN
SD-2(5) - Deklaracja o wysokości pobranego i wpłacanego przez płatnika podatku
D:\Program DRUKI Gofin\Formularze\sd-2-5-deklaracja-o-wysokosci-pobranego-i-wplacanego
-przez-platnika-podatku.gofin

GOFIN DRUKI Gofin
AKTYWNE WZORY DRUKÓW I UMÓW

PROGRAM

Ponad 1870
aktywnych druków
w formacie GOFIN !

Program w wersji
komercyjnej

Niższe ceny
dla Prenumeratorów !

Z naszych DRUKÓW KORZYSTANO ponad 153 700 000 razy !
(liczba Użytkowników rośnie w bardzo szybkim tempie)

Licencja 2020

tel. 95 720 85 40www. .gofin.plsklep
Już GOFIN pomaga Księgowym30 lat

WERSJA KOMERCYJNA - niezbędna w każdej firmie i instytucji !

Jedną z niezwykle przydatnych funkcjonalności DRUKÓW GofinUWAGA !

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

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



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

Program DRUKI Gofin w wersji do zastosowań komercyjnych bogaty zestawposiada bardzo
praktycznych funkcji . Licencja umożliwia wykorzystywanie Programu do współpracy
z kontrahentami oraz do celów usługowych i zarobkowych. Program stanowi doskonałe wsparcie
dla każdej firmy i instytucji.

PROGRAM

DRUKI Gofin

Druki i formularze są usystematyzowane w następującym podziale tematycznym:

Działy podstawowe Działy inne

Podatki dochodowe

Podatek VAT

Podatek akcyzowy

Inne podatki

Ordynacja podatkowa

Zgłoszenia identyfikacyjne (NIP)

Rachunkowość (w tym BILANS w formacie XML i PDF)

Rachunkowość budżetowa

Prawo pracy

Zasiłki i świadczenia

PFRON

Wpisy do rejestru zestawów

RODO - Ochrona danych osobowych

Ochrona środowiska

Umowy

Koordynacja systemów zabezpieczenia
społecznego

Sprawozdawczość GUS

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności
Gospodarczej

Druki KRS dla spółek i innych podmiotów

Podział tematyczny druków na stronie www.druki.gofin.pl

Ostatnie zmiany w drukach

GOFIN
Zestawienie przychodów i kosztów - koła gospodyń wiejskich
Podatki dochodowe » Uproszczone ewidencje

GOFIN
Sprawozdanie dla organizacji pożytku publicznego w formacie XML

Rachunkowość (w tym BILANS w formacie XML) »
BILANS w formacie XML - Sprawozdania finansowe z funkcją generowania i wysyłki XML - NOWOŚĆ !

Informacja dodatkowa

Rachunkowość (w tym BILANS w formacie XML) »GOFIN

GOFIN

Ostatnio otwierane przez Ciebie druki

GOFIN
Sprawozdanie dla jednostek małych w formacie XML

D:\Program DRUKI Gofin\Formularze\sprawozdanie-dla-jednostki-malej-wprowadzenie-do-
sprawozdania.gofin

UPR-2(1) - Oświadczenie i cofnięciu upoważnienia do przekazywania organom podatkowym
lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na
rachunku

D:\Program DRUKI Gofin\Formularze\upr-2-oswiadczenie-o-cofnieciu-upowaznienia-do-
przekazywania-organom-podatkowym-lub-organom-kontroli-skarbowej-2060.gofin

VAT-9M(6) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług
D:\Program DRUKI Gofin\Formularze\deklaracja-dla-podatku-od-towarow-i-uslug.gofin

VAT-7K(11) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług (za okresy kwartalne)
D:\Program DRUKI Gofin\Formularze\rejestr-wypadkow-przy-pracy.gofin

GOFIN

GOFIN

GOFIN
VAT-27(1) - Informacja podsumowująca / korekta informacji podsumowującej w obrocie
krajowym (za okresy miesięczne)
D:\Program DRUKI Gofin\Formularze\vat-27-1-informacja-podsumowujaca-korekta-
informacji-podsumowujacej-w-obrocie-krajowym-za-okresy-miesieczne.gofin

GOFIN

Porozumienie w sprawie zawieszenia regulamin wynagradzania w zakresie dodatku stażowego
i premii regulaminowej
D:\Program DRUKI Gofin\Formularze\porozumienie-w-sprawie-zawieszenia-regulamin-
wynagradzania-w-zakresie-dodatku-stazowego-i-premii-regulaminowej.gofin

GOFIN
SD-2(5) - Deklaracja o wysokości pobranego i wpłacanego przez płatnika podatku
D:\Program DRUKI Gofin\Formularze\sd-2-5-deklaracja-o-wysokosci-pobranego-i-wplacanego
-przez-platnika-podatku.gofin

Korzystaj z pełnej bazy

aktywnych druków !

W Programie ponad 1870

druków w formacie GOFIN

• Podatki dochodowe
• Podatek VAT
• Podatek akcyzowy
• Podatki i opłaty lokalne
• Inne podatki
• Ordynacja podatkowa
• Zgłoszenia identyfikacyjne (NIP)
• Rachunkowość (w tym BILANS w formacie XML i PDF)
• Rachunkowość budżetowa
• Prawo pracy
• Zasiłki i świadczenia
• Składki ZUS
• PFRON
• Druki KRS dla spółek i innych podmiotów
• Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
• 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

• CMR
• Czynności kontrolne
• Deklaracja DRA-1
• Dodatki mieszkaniowe
• Dowody osobiste
• Druki pocztowe
• Koncesje i zezwolenia
• Obowiązek meldunkowy
• Opłata paliwowa
• 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



Możliwość wykorzystywania Programu w nieograniczonym zakresie

Możliwość korzystania z pełnej (liczba druków stale rośnie)bazy ponad 1870 druków

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

Zapoznaj się z: filmami instruktażowymi pomocą techniczną

Możliwość przesyłania wybranych druków do systemu e-Deklaracje

Możliwość przygotowania i wysyłki pliku na podstawie Ewidencji zakupów i sprzedaży VATJPK_VAT

Możliwość zapisywania DRUKÓW Gofin w chmurze – Google Drive

Tworzenie i obsługa lokalnej lub wspólnej sieciowej bazy podmiotów

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

Możliwość z bazy Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)pobierania danych kontrahentów

Możliwość wysyłki JPK_VAT przy użyciu , za pomocą e-bramki Min. Fin.danych autoryzujących

Możliwość przygotowania i wysyłki plików: JPK_FA, JPK_PKPiR, JPK_EWP

Najważniejsze funkcje i możliwości Programu DRUKI w wersji komercyjnej:

Duża ilość druków dostępna wyłącznie (liczba stale rośnie)w wersji komercyjnej

Możliwość przygotowania i wysyłki e-sprawozdań (BILANS
w formacie XML i PDF) funkcjamiz wieloma dodatkowymi HIT !BILANS

XML

NOWOŚĆ 2020 ! – możliwość sprawdzenia statusu podmiotu w VAT„Biała lista”

Automatyczne w drukach, w komputerzeobliczenia zapisywanie plików

Strona startowa Programu druków, linki do nowych lub ostatniozawiera podział tematyczny
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)

Funkcja eksportu wypełnionego druku do wraz z opcjąformatu PDF wysyłania plików e-mailem

Dostęp do wybranych drukówprzykładów wypełnienia

Szybka, precyzyjna wyszukiwarka druków

Możliwość sporządzenia i wysyłki nowych druków: podatek u źródła, VAT-REF, JPK_VDEK,
JPK_VAT RR i inne

?



* 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.

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

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

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

Sklep internetowy:

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

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.
, ębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze,ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.  wpisana do rejestru przedsi

VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 52107, NIP 599-26-85-818, REGON 211070371, kapitał zakładowy: 10 000 000 zł.

www.druki.gofin.plna

Biuro Obsługi Klienta - tel. 95 720 85 40,
sklepwww. .gofin.pl

Kup licencję
POBIERZ

i zainstaluj program

DRUKI Gofin

1.

3.

2.

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

Program DRUKI Gofin – Aktywne wzory druków i umów
Licencja na
cały 2020 r.

cena (brutto)

159,00 zł

196,00 zł

96,00 zł

139,00 zł

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

3900

Licencja na
I półrocze 2020 r.

cena (brutto)

79,50 zł

98,00 zł

48,00 zł

69,50 zł


