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RACHUNKOWOŚĆ PRAWO PRACYPODATKI

eWYDANIE + wersja internetowa GRATIS !
Z prenumeratą wersji papierowej

*



Kalendarz ścienny - trójdzielny

Dostęp do internetowego

na 2015 rok
Serwisu Głównego

Księgowego
www.sgk.gofin.pl

Dostęp do serwisu

na 2015 rok
Gazeta Podatkowa on-line

www.gazetapodatkowa.pl

Dostęp do serwisu

na 2015 rok
Czasopisma Księgowych

on-line
www.czasopismaksiegowych.pl

Opis Serwisu - str. 15 Opis Serwisu - str. 13 Opis Serwisu - str. 14

2 sklep internetowy www. .gofin.plsklep faks 95 720 85 60 na ostatniej stronieformularz zamówienia

wersjaDo każdej prenumeraty
wersji papierowej

Czasopisma
lub Gazety w

Nagrody gwarantowane
Sprawdź, jakie nagrody otrzymasz w Prenumeracie 2015 i pamiętaj, że najwięcej

Książka będzie wysyłana w lutym 2015 r.

Kalendarz książkowy
podatnika i księgowego

z ważnymi terminami
oraz poradami

Książka„Zbiór przepisów
podatkowych na 2015 rok”
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Zbiór przepisów
podatkowych
na 2015 rok

Zbiór przepisów
podatkowych
na 2015 rok

Stan prawny: 1.01.2015 r.
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wersja internetowa

eWYDANIA

+ NOWOŚĆ!
wersja internetowa

eWYDANIA

+ NOWOŚĆ!
wersja internetowa

eWYDANIA

+ NOWOŚĆ!



tel. 95 720 85 40 infolinia 800 162 732 egzemplarz bezpłatny poznaj gofinna www. produkty. .pl 3

internetowa GRATIS !

w Prenumeracie 2015
Szczegóły otrzymania nagród na kolejnych stronach oferty.

zyskujesz zamawiając komplety promocyjne z nagrodami i rabatami !

2 książki z cyklu
Biblioteka Podatnika 2015

Do wyboru 2 tytuły spośród 6:
1. „Wszystko o podatkach, rachunkowości i finansach

w 2015 roku”

2. „VAT w pytaniach i odpowiedziach.Poradnik na 2015 rok”

3. „Podatek dochodowy od osób prawnych w 2015 roku”

4. „Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy przez

pracy (płatników) w 2015 roku”

5. „Obowiązki zakładów pracy wobec ZUS w 2015 roku”

Wszystko o prawie pracy i BHP w 2015 roku”

zakłady

6. „

Książki będą wysyłane w lutym 2015 r.

Dwutomowa
ENCYKLOPEDIA ZDROWIA PWN

Pod red.W.S. Gumułki i W. Rewerskiego

Oprawa: twarda; Format: 143 × 205 mm;

Ponad 2200 stron

Segregatory i boksy
specjalnie zaprojektowane

do przechowywania
Czasopism i dodatków

Medyczny Zestaw Domowy

Nowoczesny Odtwarzacz MP3
INTENSO MUSIC TWISTER WHITE 4 GB
• z funkcją dyktafonu
• ładowanie przez port USB
• odtwarzacz działa również jako

pamięć zewnętrzna (PENDRIVE)

Ekskluzywna
Teczka biznesowa

wykonana z wysokiej jakości materiałów
– praktyczna i elegancka, kolor czarny

ciśnieniomierz automatyczny
termometr elektroniczny

W skład zestawu wchodzi:
•
•

(całość w eleganckich opakowaniach,
a do ciśnieniomierza dodatkowo ładny,
praktyczny pokrowiec do przechowywania)

NOW
A

NAGRODA
!



Dostęp do internetowej
wersji

na 2015 rok
Gazety Podatkowej

www.gazetapodatkowa.pl
(oszczędzasz 289 zł )*

+ DO WYBORU jedna z nagród:

Biuletyn Informacyjny dla S uł żb

Ekonomiczno-Finansowych

z dodatkiem Serwis Podatkowy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy

Poradnik VAT

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Przegląd Podatku Dochodowego

Gazetę Podatkową

Zamów w prenumeracie na cały 2015 rok:

a dodatkowo otrzymasz oraz18% rabat

(oszczędzasz 436 zł)

Cena kompletu promocyjnego nr 1
po 18% rabacie

2334 zł 1898 zł
(1772,49 zł netto)

* Ceny produktów dostępnych w ofercie - patrz ostatnia strona. Promocja dotyczy zamówień u Wydawcy i trwa do 31 marca 2015 r.

Kalendarz ścienny - trójdzielny

nagrody gwarantowane:

Książka„Zbiór przepisów
podatkowych na 2015 rok”

Kalendarz książkowy
podatnika i księgowego

z ważnymi terminami
oraz poradami

Segregatory i boksy
do przechowywania

Czasopism i dodatków

Dwutomowa

Ponad 2200 stron

ENCYKLOPEDIA
ZDROWIA PWN

INTENSO MUSIC TWISTER WHITE 4 GB

Nowoczesny
Odtwarzacz MP3

z funkcją dyktafonu

Ekskluzywna

wykonana z wysokiej
jakości materiałów

Teczka biznesowa

Komplet promocyjny
(wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa)

nr 1

+ nagrody gwarantowane
18%

rabat
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Zbiór przepisów
podatkowych
na 2015 rok

Zbiór przepisów
podatkowych
na 2015 rok

Stan prawny: 1.01.2015 r.
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wersja internetowa

eWYDANIA

+ NOWOŚĆ!

4 sklep internetowy www. .gofin.plsklep faks 95 720 85 60 na ostatniej stronieformularz zamówienia

NOW
A

NAGRODA
!

Medyczny Zestaw Domowy

(całość w eleganckich opakowaniach, a do ciśnieniomierza
dodatkowo praktyczny pokrowiec do przechowywania)

ciśnieniomierz automatyczny
termometr elektroniczny

W skład zestawu wchodzi:
•
•

Dostęp do internetowego

na 2015 rok
Serwisu Głównego

Księgowego
www.sgk.gofin.pl

(oszczędzasz 1395 zł )*

2 książki z cyklu
Biblioteka Podatnika 2015

(do wyboru 2 tytuły
spośród 6 – patrz str. 3)

wersja internetowa

eWYDANIA

+ NOWOŚĆ!



(oszczędzasz 267 zł)

Cena kompletu promocyjnego nr 2
po 13% rabacie

1965 zł 1698 zł
(1588,28 zł netto)

a dodatkowo otrzymasz oraz13% rabat

Komplet promocyjny
(wszystkie Czasopisma)

nr 2

+ nagrody gwarantowane

Biuletyn Informacyjny dla S uł żb

Ekonomiczno-Finansowych

z dodatkiem Serwis Podatkowy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy

Poradnik VAT

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Przegląd Podatku Dochodowego

Zamów w prenumeracie na cały 2015 rok:

(w tym komplecie nie ma Gazety Podatkowej)

13%
rabat

5tel. 95 720 85 40 infolinia 800 162 732 egzemplarz bezpłatny poznaj gofinna www. produkty. .pl

Dostęp do internetowego

na 2015 rok
Serwisu Głównego

Księgowego
www.sgk.gofin.pl

(oszczędzasz 1395 zł )*

+ DO WYBORU jedna z nagród:

* Ceny produktów dostępnych w ofercie - patrz ostatnia strona. Promocja dotyczy zamówień u Wydawcy i trwa do 31 marca 2015 r.

Kalendarz ścienny - trójdzielny

nagrody gwarantowane:

Książka„Zbiór przepisów
podatkowych na 2015 rok”

Kalendarz książkowy
podatnika i księgowego

z ważnymi terminami
oraz poradami

Segregatory i boksy
do przechowywania

Czasopism i dodatków

Dwutomowa

Ponad 2200 stron

ENCYKLOPEDIA
ZDROWIA PWN

2 książki z cyklu
Biblioteka Podatnika 2015

(do wyboru 2 tytuły
spośród 6 – patrz str. 3)

INTENSO MUSIC TWISTER WHITE 4 GB

Nowoczesny
Odtwarzacz MP3

z funkcją dyktafonu

Ekskluzywna

wykonana z wysokiej
jakości materiałów

Teczka biznesowa
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Zbiór przepisów
podatkowych
na 2015 rok

Zbiór przepisów
podatkowych
na 2015 rok

Stan prawny: 1.01.2015 r.
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wersja internetowa

eWYDANIA

+ NOWOŚĆ!

Najwięcej nagród,
w tym również

otrzymasz zamawiając
komplet promocyjny

z 18% rabatem
(patrz str. 4).

bezpłatny dostęp
do internetowej wersji

Gazety Podatkowej,

Uwaga !

NOW
A

NAGRODA
!

Medyczny Zestaw Domowy

ciśnieniomierz automatyczny
termometr elektroniczny

W skład zestawu wchodzi:
•
•

(całość w eleganckich opakowaniach, a do ciśnieniomierza
dodatkowo praktyczny pokrowiec do przechowywania)



a dodatkowo otrzymasz oraz7% rabat

Dostęp do internetowej wersji
na 2015 rokBiuletynu Informacyjnego

www.czasopismaksiegowych.pl/bi
(oszczędzasz 485 zł )*

Dostęp do internetowej wersji
na 2015 rokGazety Podatkowej

www.gazetapodatkowa.pl
(oszczędzasz 289 zł )*

Kalendarz książkowy
podatnika i księgowego z ważnymi

terminami oraz poradami

Biuletyn Informacyjny dla S uł żb Ekonomiczno-Finansowych z dodatkiem Serwis Podatkowy

Gazetę Podatkową

Zamów w prenumeracie na cały 2015 rok:

* Ceny produktów dostępnych w ofercie - patrz ostatnia strona. Promocja dotyczy zamówień u Wydawcy i trwa do 31 marca 2015 r.

Książka„Zbiór przepisów
podatkowych na 2015 rok”

Komplet promocyjny
(Biuletyn Informacyjny + Gazeta Podatkowa)

nr 3

+ nagrody gwarantowane

918 zł 854 zł
(oszczędzasz 64 zł)

(790,74 zł netto)

Cena kompletu promocyjnego nr 3
po 7% rabacie

7%
rabat

6 sklep internetowy www. .gofin.plsklep faks 95 720 85 60 na ostatniej stronieformularz zamówienia

nagrody gwarantowane:
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Zbiór przepisów
podatkowych
na 2015 rok

Zbiór przepisów
podatkowych
na 2015 rok

Stan prawny: 1.01.2015 r.Stan prawny: 1.01.2015 r.
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wersja internetowa

eWYDANIA

+ NOWOŚĆ!
wersja internetowa

eWYDANIA

+ NOWOŚĆ!

wersja internetowa

eWYDANIA

+ NOWOŚĆ!

eWYDANIA Gofin – gratisowy Hit GOFINU!
Jednym z istotnych, nowych przywilejów, jakie pojawiły się w Prenumeracie 2014,
są , któreeWYDANIA dodawane są do wszystkich Czasopism w wersji drukowanej,
do Gazety Podatkowej, do Serwisu Głównego Księgowego i do wydań on-line.

Główne zalety eWYDANIA:

to wygodne narzędzie do czytania wszystkich Czasopism i Gazety na ekranie komputera
w układzie jak w wersji drukowanej,
to możliwość nieograniczonego korzystania w czasie i przestrzeni z Czasopism i Gazety,
to możliwość zbudowania domowej biblioteki Czasopism Gofinu i Gazety Podatkowej.

Aby korzystać z wystarczy być Prenumeratorem.eWYDANIA Gofin

NOWOŚĆ !
W 2015 roku eWYDANIA dostępnej równieżw wersji internetowej na tablety!



Cena dostępu do wersji internetowej na cały 2015 r.

www.czasopismaksiegowych.pl/bi

Nowe przepisy prawne
Kompleksowe opracowania

•
•
•
•

•

•
•
•

Podatek VAT
Podatek dochodowy od osób
prawnych
Podatek dochodowy od osób
fizycznych
Inne podatki i opłaty
Środki trwałe
Ubezpieczenia społeczne

Prawo pracy
Rachunkowość

•
•

Główne działy tematyczne Biuletynu:

Kompendium praktycznej wiedzy Głównego Księgowego!
W każdym numerze Biuletynu Informacyjnego, na , piszemy

m.in. o zasadach stosowania w praktyce przepisów: o VAT, PIT, CIT,
rachunkowości, z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Bieżąco
informujemy o zmianach przepisów prawnych. Podajemy najważniejsze
i najbardziej aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych oraz inter-
pretacje organów podatkowych. Podpowiadamy najlepsze rozwiązania.

Każdy numer zawiera wiele odpowiedzi na pytania Czytelników, przykłady
i praktyczne rozwiązania wraz z ewidencją księgową.

Nieodłączną częścią Biuletynu są stałe comiesięczne dodatki: Serwis
Podatkowy (68 stron) i Wskaźniki Ekonomiczno-Finansowe (56 stron).

76 stronach

7

Biuletyn Informacyjny
dla Służb Ekonomiczno-Finansowych

Serwis Podatkowyz dodatkiem

Cena prenumeraty na cały  2015 r.

36 12numerów numerów Serwisu Podatkowego+

+ (łącznie około 5800 stron)40 dodatków

Kalendarz
książkowy
podatnika
i księgowego
GRATIS

Komplety promocyjne
z rabatami i nagrodami
Zamów Czasopismo w komplecie
promocyjnym - zyskasz najwięcej !
Patrz str. 4, 5 i 6.

do rocznej prenumeraty co najmniej
jednego Czasopisma
(jeden kalendarz dla firmy).

13%
rabat

18%
rabat

+ wersja internetowa
GRATIS !

Bieżący numer Czasopisma oraz archiwum
z ostatnich .W Serwisie ponadto: przepisy
prawne, program DRUKI Gofin (szczegóły
na www.druki.gofin.pl), wskaźniki i stawki,
kalkulatory, wyszukiwarka oraz inne pomoce.

5 lat

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 22 (848) z dnia 1.08.2014

I. KONIECZNIE PRZECZYTAJ

II. INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH

1. Ustalenie podstawy opodatkowania VAT od aportu - postanowienie NSA

2. Przepisy o zatorach płatniczych po likwidacji działalności - wyjaśnienie

Ministerstwa Finansów

str. 4

str. 5

str. 4

str. 7

wersja internetowa

eWYDANIA

+ NOWOŚĆ!

485 zł
0 zł

dla Prenumeratorów„Biuletynu
Informacyjnego” w wersji papierowej

(394,31 zł netto + 23% VAT)
dla nieposiadających prenumeraty

1., 10. i 20. dnia miesiąca nowy numer na Twoim biurku
Dodatki merytoryczne, z przepisami prawnymi, płyty CD

Pełny dostęp do wersji internetowej „Biuletynu Informacyjnego”
+ eWYDANIE Biuletynu Informacyjnego
Nowość ! Wersja internetowa eWYDANIA dostępna również na tablety !

Możliwość przesyłania
Telefoniczne w ramach codziennych dyżurów

pytań do redakcji
porady ekspertów

+ stałe comiesięczne dodatki:
•
•

Serwis Podatkowy
Wskaźniki Ekonomiczno-Finansowe

+ pozostałe dodatki:
Pomocniki Księgowego
Ściągi

•
•

tel. 95 720 85 40 infolinia 800 162 732 egzemplarz bezpłatny poznaj gofinna www. produkty. .pl

7%
rabat

Pomocne narzędzia dla Księgowych
– pobierz BEZPŁATNIE na !www.gofin.pl

ASYSTENTWięcej na temat korzyści z prenumeraty na

www. .gofin.plPrzewodnikPrenumeratora

549 zł (508,33 zł netto + 8% VAT)

Tylko w ramach prenumeraty otrzymasz:

Nagrody i rabaty:

29 000 Prenumeratorów !UKAZUJE SIĘ CO 10 DNI



Bieżący numer Czasopisma oraz archiwum
z ostatnich .W Serwisie ponadto: przepisy
prawne, program DRUKI Gofin (szczegóły
na www.druki.gofin.pl), wskaźniki i stawki,
kalkulatory, wyszukiwarka oraz inne pomoce.

5 lat

Cena dostępu do wersji internetowej na cały 2015 r.

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

• Obniżanie kosztów zatrudnienia
• Nowości w ubezpieczeniach

i prawie pracy

Główne działy tematyczne Ubezpieczeń i Prawa Pracy:

298 zł

0 zł dla Prenumeratorów
w wersji papierowej

„Ubezpieczeń
i Prawa Pracy”

(242,28 zł netto + 23% VAT)
dla nieposiadających prenumeraty

www.czasopismaksiegowych.pl/uipp

Kompendium praktycznych i kompleksowych rozwiązań !
Ubezpieczenia i Prawo Pracy to profesjonalne Czasopismo o tematyce

kadrowo-płacowej, obejmujące zagadnienia z zakresu ubezpieczeń społecz-
nych, ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeń z ZUS oraz prawa pracy.

Na łamach Czasopisma publikowane są artykuły,
w których Czytelnicy znajdą rozwiązania nurtujących ich problemów wystę-
pujących w codziennej pracy, w tym odpowiedzi na kierowane do redakcji
pytania. Omawiane tematy zawierają wiele przykładów, wzory wypełnionych
druków, przydatne pisma, a ponadto uwzględniają interpretacje organów
resortowych i aktualne orzecznictwo.

Zamieszczane w nim są również informacje o ważnych terminach oraz
zmianach w prawie wraz z komentarzem redakcji.

Ubezpieczenia i Prawo Pracy to niezastąpiony dwutygodnik na biurku
każdego kadrowca.

68-stronicowego

Cena prenumeraty na cały 2015 r.

Ubezpieczenia
i Prawo Pracy

366 zł (338,89 zł netto + 8% VAT)

ery dodatki+ (łącznie około 2700 stron)2324 num

+ wersja internetowa
GRATIS !

8 sklep internetowy www. .gofin.plsklep faks 95 720 85 60 na ostatniej stronieformularz zamówienia

Kalendarz
książkowy
podatnika
i księgowego
GRATIS

Komplety promocyjne
z rabatami i nagrodami
Zamów Czasopismo w komplecie
promocyjnym - zyskasz najwięcej !
Patrz str. 4 i 5.

Nagrody i promocje:

do rocznej prenumeraty co najmniej
jednego Czasopisma
(jeden kalendarz dla firmy).

13%
rabat

18%
rabat

Więcej na temat korzyści z prenumeraty na

www. .gofin.plPrzewodnikPrenumeratora

+ stały kwartalny dodatek
Wskaźniki i stawki

+ pozostałe dodatki:
Pomocniki Kadrowego
Ściągi

•
•

Tylko w ramach prenumeraty otrzymasz:
1. i 10. dnia miesiąca nowy numer na Twoim biurku
Dodatki merytoryczne, z przepisami prawnymi, płyty CD

Możliwość przesyłania
Telefoniczne w ramach codziennych dyżurów

pytań do redakcji
porady ekspertów

Pełny dostęp do wersji internetowej „Ubezpieczeń i Prawa Pracy”
+ eWYDANIE Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Nowość ! Wersja internetowa eWYDANIA dostępna również na tablety!

ASYSTENT

22 500 Prenumeratorów !DWUTYGODNIK

UBEZPIECZENIA I PRAWO PRACYUBEZPIECZENIA I PRAWO PRACY
UiPP SPIS TREŚCI BIEŻĄCEGO NUMERU

on-line

Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 15 (369) z dnia  1.08.2014

A. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I. Zasady ustalania podstawy wymiaru składek

1. Bony żywieniowe na zakup gotowych posiłków bez składek ZUS

2. Dodatek za rozłąkę w podstawie wymiaru składek ZUS

3. Zwolnienie z oskładkowania odprawy dla pracownika powołanego do służby

str. 4

str. 5

str. 4

str. 4

wersja internetowa

eWYDANIA

+ NOWOŚĆ!

Pomocne narzędzia dla Księgowych
– pobierz BEZPŁATNIE na !www.gofin.pl



Cena dostępu do wersji internetowej na cały 2015 r.

298 zł

0 zł dla Prenumeratorów„Poradnika VAT”
w wersji papierowej

(242,28 zł netto + 23% VAT)
dla nieposiadających prenumeraty

www.czasopismaksiegowych.pl/pv

Z  Poradnikiem VAT – łatwiej i bezpieczniej !
Chcesz wiedzieć więcej na temat podatku VAT? Sięgnij po Poradnik VAT

– dwutygodnik, który od 17 lat dociera do 17 000 prenumeratorów w całym
kraju.

Na prezentujemy bieżące informacje na temat zmian
w przepisach dotyczących VAT i akcyzy wraz z komentarzami o ich skutkach
dla podatników, publikujemy aktualne interpretacje organów podatkowych
oraz orzeczenia sądowe. Odpowiadamy również na liczne pytania
Czytelników, wyjaśniamy i podpowiadamy, jak w praktyce stosować
skomplikowane przepisy dotyczące podatku VAT.

Czytelnikami Poradnika VAT są zarówno służby finansowo-księgowe
przedsiębiorstw, doradcy podatkowi, pracownicy izb i urzędów skarbowych,
jak i przedsiębiorcy prowadzący działalność w niewielkim zakresie.

W 2015 r. czekają nas kolejne zmiany w przepisach dotyczących podatku
VAT – z naszym Czasopismem bezpiecznie zastosujesz je w praktyce.
VAT to najtrudniejszy i najważniejszy podatek.

68 stronach

Poradnik VAT

• 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

Główne działy tematyczne Poradnika VAT:

Tylko w ramach prenumeraty otrzymasz:
10. i 20. dnia miesiąca nowy numer na Twoim biurku
Dodatki merytoryczne, z przepisami prawnymi, płyty CD

Cena prenumeraty na cały 2015 r.

348 zł (322,22 zł netto + 8% VAT)

ery dodatków+ (łącznie około 2300 stron)1424 num

Pełny dostęp do wersji internetowej „Poradnika VAT”
+ eWYDANIE Poradnika VAT
Nowość ! Wersja internetowa eWYDANIA dostępna również na tablety !

Możliwość przesyłania
Telefoniczne w ramach codziennych dyżurów

pytań do redakcji
porady ekspertów

+ wersja internetowa
GRATIS !

Bieżący numer Czasopisma oraz archiwum
z ostatnich .W Serwisie ponadto: przepisy
prawne, program DRUKI Gofin (szczegóły
na www.druki.gofin.pl), wskaźniki i stawki,
kalkulatory, wyszukiwarka oraz inne pomoce.

5 lat

9tel. 95 720 85 40 infolinia 800 162 732 egzemplarz bezpłatny poznaj gofinna www. produkty. .pl

Więcej na temat korzyści z prenumeraty na

www. .gofin.plPrzewodnikPrenumeratora

+ dodatki:
Pomocniki Podatnika VAT
Ściągi

•
•

ASYSTENT

Kalendarz
książkowy
podatnika
i księgowego
GRATIS

Komplety promocyjne
z rabatami i nagrodami
Zamów Czasopismo w komplecie
promocyjnym - zyskasz najwięcej !
Patrz str. 4 i 5.

Nagrody i rabaty:

do rocznej prenumeraty co najmniej
jednego Czasopisma
(jeden kalendarz dla firmy).

13%
rabat

18%
rabat

17  000 Prenumeratorów !DWUTYGODNIK

wersja internetowa

eWYDANIA

+ NOWOŚĆ!

Pomocne narzędzia dla Księgowych
– pobierz BEZPŁATNIE na !www.gofin.pl



Tylko w ramach prenumeraty otrzymasz:
1. i 20. dnia miesiąca nowy numer na Twoim biurku
Dodatki merytoryczne, z przepisami prawnymi, płyty CD

Cena dostępu do wersji internetowej na cały 2015 r.

• 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
• Ważne informacje dla księgowych

Główne działy tematyczne Zeszytów:

298 zł

0 zł dla Prenumeratorów
w wersji papierowej

„Zeszytów Metodycznych
Rachunkowości”

(242,28 zł netto + 23% VAT)
dla nieposiadających prenumeraty

www.czasopismaksiegowych.pl/zmr

Doskonałe Czasopismo dla prowadzących księgi rachunkowe!
Dwutygodnik w sposób szczegółowy wyjaśnia problemy związane ze

stosowaniem przepisów ustawy o rachunkowości oraz Krajowych Standar-
dów Rachunkowości. Omawia zagadnienia związane z ewidencją zdarzeń
gospodarczych, wyceną aktywów i pasywów oraz sporządzaniem
sprawozdań finansowych. Wskazuje różnice między prawem bilansowym
i podatkowym, a także przedstawia praktyczne aspekty stosowania MSR.

Każdy numer , na których publikowane są liczne
odpowiedzi na pytania Czytelników, w tym także dotyczące sektora finansów
publicznych. Prezentowane rozwiązania ewidencyjne uwzględniają formę
prawną danej jednostki i rodzaj prowadzonej działalności. Zmiany przepisów
oraz wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, mające wpływ na ewidencję
księgową i sprawozdawczość finansową, są na bieżąco komentowane
i prezentowane na przykładach liczbowych.

zawiera 68 stron

Cena prenumeraty na cały 2015 r.

Możliwość przesyłania
Telefoniczne w ramach codziennych dyżurów

pytań do redakcji
porady ekspertów

10 sklep internetowy www. .gofin.plsklep faks 95 720 85 60 na ostatniej stronieformularz zamówienia

360 zł (342,86 zł netto + 5% VAT)

24 16numery dodatków+ (łącznie około 2700 stron)

Zeszyty Metodyczne
Rachunkowości

+ wersja internetowa
GRATIS !

Bieżący numer Czasopisma oraz archiwum
z ostatnich .W Serwisie ponadto: przepisy
prawne, program DRUKI Gofin (szczegóły
na www.druki.gofin.pl), wskaźniki i stawki,
kalkulatory, wyszukiwarka oraz inne pomoce.

5 lat

Więcej na temat korzyści z prenumeraty na

www. .gofin.plPrzewodnikPrenumeratora

+ dodatki:
Pomocniki Rachunkowości
Ściągi

•
•

Pełny dostęp do wersji internetowej „Zeszytów Metodycznych
Rachunkowości” + eWYDANIE Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Nowość ! Wersja internetowa eWYDANIA dostępna również na tablety!

ASYSTENT

Kalendarz
książkowy
podatnika
i księgowego
GRATIS

Komplety promocyjne
z rabatami i nagrodami
Zamów Czasopismo w komplecie
promocyjnym - zyskasz najwięcej !
Patrz str. 4 i 5.

Nagrody i rabaty:

do rocznej prenumeraty co najmniej
jednego Czasopisma
(jeden kalendarz dla firmy).

13%
rabat

18%
rabat

14 900 Prenumeratorów !DWUTYGODNIK

ZESZYTY METODYCZNE RACHUNKOWOŚCI
on-line

ZMR SPIS TREŚCI BIEŻĄCEGO NUMERU

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 15 (375) z dnia  1.08.2014

A. KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1. Od 10 sierpnia 2014 r. łatwiejszy dostęp do usługowego prowadzenia ksiąg

rachunkowych

2. Do 9 sierpnia 2014 r. można składać wnioski o wydanie certyfikatu księgowego

lub zakwalifikowanie do egzaminu

str. 4

str. 4

str. 5

str. 4

wersja internetowa

eWYDANIA

+ NOWOŚĆ!

Pomocne narzędzia dla Księgowych
– pobierz BEZPŁATNIE na !www.gofin.pl



Wiesz wszystko o podatku PIT i CIT !
Przegląd Podatku Dochodowego to specjalistyczny dwutygodnik

zajmujący się w sposób kompleksowy tematyką podatku dochodowego (PIT
i CIT). W każdym numerze Czasopisma można znaleźć
mnóstwo cennych porad dotyczących m.in. rozliczania przychodów i kosz-
tów w firmie, obowiązków płatnika podatku, amortyzacji, opodatkowania
dochodów z zagranicy, uznawania wydatków za koszt uzyskania.

W Czasopiśmie na bieżąco publikowane są informacje o zmianach
w przepisach prawnych, prezentowana jest aktualna linia orzecznictwa,
najnowsze interpretacje izb skarbowych oraz wyjaśnienia Ministerstwa
Finansów, w tym na zapytania naszego Wydawnictwa.

To dwutygodnik niezbędny dla każdego księgowego, przedsiębiorcy,
doradcy podatkowego, podatnika.

na 68 stronach

Przegląd Podatku Dochodowego to źródło kompletnej wiedzy !

11

Cena prenumeraty na cały 2015 r.

342 zł (325,71 zł netto + 5% VAT)

ery dodatków+ (łącznie około 2500 stron)1924 num

• 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
•

Główne działy tematyczne Przeglądu:

+ stały kwartalny dodatek
Wskaźniki i stawki

Tylko w ramach prenumeraty otrzymasz:
1. i 20. dnia miesiąca nowy numer na Twoim biurku
Dodatki merytoryczne, z przepisami prawnymi, płyty CD

Pełny dostęp do wersji internetowej „Przeglądu Podatku Dochodowego”
+ eWYDANIE Przeglądu Podatku Dochodowego
Nowość ! Wersja internetowa eWYDANIA dostępna również na tablety!

Możliwość przesyłania
Telefoniczne w ramach codziennych dyżurów

pytań do redakcji
porady ekspertów

tel. 95 720 85 40 infolinia 800 162 732 egzemplarz bezpłatny poznaj gofinna www. produkty. .pl

Kalendarz
książkowy
podatnika
i księgowego
GRATIS

Komplety promocyjne
z rabatami i nagrodami
Zamów Czasopismo w komplecie
promocyjnym - zyskasz najwięcej !
Patrz str. 4 i 5.

Nagrody i rabaty:

do rocznej prenumeraty co najmniej
jednego Czasopisma
(jeden kalendarz dla firmy).

+ wersja internetowa
GRATIS !

+ pozostałe dodatki:
Pomocniki Podatnika
Ściągi

•
•

Cena dostępu do wersji internetowej na cały 2015 r.

0 zł

298 zł

dla Prenumeratorów„Przeglądu Podatku
Dochodowego” w wersji papierowej

(242,28 zł netto + 23% VAT)
dla nieposiadających prenumeraty

www.czasopismaksiegowych.pl/ppd

Bieżący numer Czasopisma oraz archiwum
z ostatnich .W Serwisie ponadto: przepisy
prawne, program DRUKI Gofin (szczegóły
na www.druki.gofin.pl), wskaźniki i stawki,
kalkulatory, wyszukiwarka oraz inne pomoce.

5 lat

Więcej na temat korzyści z prenumeraty na

www. .gofin.plPrzewodnikPrenumeratora

13%
rabat

18%
rabat

Przegląd Podatku
Dochodowego

ASYSTENT

14 200 Prenumeratorów !DWUTYGODNIK

PRZEGLĄD PODATKU DOCHODOWEGO
PPD SPIS TREŚCI BIEŻĄCEGO NUMERU

on-line

Przegląd Podatku Dochodowego
nr 15 (375) z dnia  1.08.2014

I. TEMAT NUMERU

1. Opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracowników

- wyrok Trybunału Konstytucyjnego

2. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

2.1. Zwiększenie kosztów podatkowych w związku z uregulowaniem

1.3. Kradzież składników majątku trwałego

str. 4

str. 4

str. 7

wersja internetowa

eWYDANIA

+ NOWOŚĆ!

Pomocne narzędzia dla Księgowych
– pobierz BEZPŁATNIE na !www.gofin.pl



Główne działy tematyczne Gazety:
Aktualności i sygnały
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Rachunkowość dla każdego
Gotowe rozwiązania dla firm
Postępowanie przed fiskusem
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Umowy cywilnoprawne
Obrót gospodarczy
Z listów od Czytelników / Relacje
z dyżurów telefonicznych
Prawo Unii Europejskiej
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Cena dostępu do wersji internetowej na cały 2015 r.

289 zł

0 zł dla Prenumeratorów „Gazety Podatkowej”
w wersji papierowej

(234,96 zł netto + 23% VAT)
dla nieposiadających prenumeraty

www.gazetapodatkowa.pl

Gazeta Podatkowa to źródło informacji niezbędnych dla księgowych,
przedsiębiorców, kadrowców, podatników i płatników. Najwięcej miejsca
zajmują w niej zagadnienia z zakresu podatków (szczególnie podatku VAT
i podatku dochodowego), prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i świadczeń
ZUS oraz rachunkowości. Omawia również problematykę postępowania
przed organami podatkowymi, prawa gospodarczego, rodzinnego, a także
Unii Europejskiej.

Na łamach Gazety opisywane są bieżące informacje z życia gospodar-
czego, w tym zmiany przepisów prawnych. Prezentowane są aktualne
stanowiska organów podatkowych oraz wyroki sądów. Publikowane teksty
rozstrzygają problemy zgłaszane przez Czytelników, zawierają wiele
praktycznych wyjaśnień i przykładów.

Do każdego numeru Gazety zawierające
opracowania tematów z różnych dziedzin.

dołączane są bezpłatne dodatki

Cena prenumeraty na cały 2015 r.

Bieżący numer Gazety Podatkowej oraz archiwum
(od pierwszego numeru Gazety).

W Serwisie ponadto: przepisy prawne, program
DRUKI Gofin (szczegóły na www.druki.gofin.pl),
wskaźniki i stawki, kalkulatory, wyszukiwarka
oraz inne pomoce.

od 2004 roku

Tylko w ramach prenumeraty otrzymasz:

Możliwość przesyłania
Telefoniczne w ramach codziennych dyżurów

pytań do redakcji
porady ekspertów

W każdy poniedziałek i czwartek nowy numer Gazety na Twoim biurku
Dodatki merytoryczne, z przepisami prawnymi, płyty CD

12

369 zł (341,67 zł netto + 8% VAT)

105 175numerów dodatków+
(łącznie ponad 3200 stron)

Gazeta Podatkowa

To jedyna gazeta w całości o podatkach,
rachunkowości i prawie pracy !

Praktyczna pomoc dla każdej firmy i instytucji !

+ wersja internetowa
GRATIS !

sklep internetowy www. .gofin.plsklep faks 95 720 85 60 na ostatniej stronieformularz zamówienia

Więcej na temat korzyści z prenumeraty na

www. .gofin.plPrzewodnikPrenumeratora

Promocje:

Komplety promocyjne
z rabatami i nagrodami
Zamów Gazetę w komplecie promocyjnym
- zyskasz najwięcej ! Patrz str. 4 i 6.

7%
rabat

18%
rabat

Pełny dostęp do wersji internetowej „Gazety Podatkowej”
+ eWYDANIE Gazety Podatkowej
Nowość ! Wersja internetowa eWYDANIA dostępna również na tablety!

ASYSTENT

DZIENNIK (ukazuje się w poniedziałki i czwartki)

wersja internetowa

eWYDANIA

+ NOWOŚĆ!

Pomocne narzędzia dla Księgowych
– pobierz BEZPŁATNIE na !www.gofin.pl



bieżące informacje w postaci sygnałów i komunikatów w dziale ,
obszerna baza artykułowa Serwisu – ,
łatwość dotarcia do informacji – prosta i szybka
zróżnicowana forma omawiania zagadnień – , odpowiedzi Czytelników,

i urzędowe,
w każdym numerze średnio poświęcone bardzo ciekawym zagadnieniom,
wygodne w treści artykułów,
przejrzysty i użyteczny układ informacji – przeglądanie poprzez lub danego numeru,
zróżnicowany sposób korzystania – możliwość przeglądania w Serwisie internetowym, poprzez wersję lub ,

Ważne informacje
ponad 129 000 artykułów

wyszukiwarka,
kompleksowe opracowania na pytania przykłady,

orzecznictwo interpretacje
dwa dodatki

odnośniki do podstawy prawnej
podział tematyczny spis treści

pdf eWYDANIE
możliwość przesyłania
telefoniczne w ramach codziennych dyżurów.

pytań do redakcji,
porady ekspertów

289 zł (234,96 zł netto + 23% VAT)
dla nieposiadających prenumeraty

Ponad odsłon miesięcznie !*1 500 000
Serwis internetowy to elektroniczny

odpowiednik wersji drukowanej Gazety Podatkowej, w którym
wykorzystujemy najnowsze możliwości techniczne w celu ułatwienia
korzystania z wielkich zasobów Serwisu (ponad 129 000 artykułów).

W Serwisie możemy zapoznać się z bieżącym numerem Gazety
Podatkowej poprzez szczegółowy spis treści lub spis działów, możemy
skorzystać z e-wydania lub wersji pdf, a także przeszukiwać archiwum
wszystkich wydań Gazety Podatkowej oraz skorzystać z szybkiej
i przyjaznej wyszukiwarki.

Serwis jest
wszechstronnym narzędziem niezbędnym dla przedsiębiorców,
księgowych, kadrowców i menedżerów. Jest również pomocny w życiu
prywatnym.

Gazeta Podatkowa on-line

Gazeta Podatkowa on-line to na bieżąco aktualizowany Serwis
o bardzo obszernej tematyce z zakresu podatków, prawa pracy,
ubezpieczeń w ZUS, rachunkowości i prawa gospodarczego.

Gazeta Podatkowa
w wersji on-line

0 zł
dla zamawiających:

komplet promocyjny nr 1
komplet promocyjny nr 3
prenumeratę Gazety Podatkowej w wersji
papierowej

(patrz strona 4)

(patrz strona 6)

(patrz strona 12)

•
•
•

Zalety i zawartość Serwisu:

a ponadto:

* Dane: gemiusTraffic. Liczba odsłon, styczeń 2014 r. = 1 524 659. Opracowanie: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN.

Cena dostępu na cały 2015 r.

Wszystkie narzędzia dla Księgowych niezbędne w codziennej pracy w jednej aplikacji !

Program AKTYWNE DRUKI Gofin z możliwością zapisania wypełnionych formularzy w wersji niekomercyjnej, darmowej
(oferta na  program  w  wersji  komercyjnej  dostępna  na  www.sklep.gofin.pl),

Zawsze aktualne
Forum Dyskusyjne

i ujednolicone przepisy prawne, wyjaśnienia resortowe, wskaźniki i stawki, terminy, klasyfikacje, kalkulatory,
– opinie szerokiej grupy praktyków.

wersja internetowa

eWYDANIA

+ NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ ! BEZPŁATNY PROGRAM - zainstaluj i korzystaj już dziś !

www.gazetapodatkowa.pl

Sygnały dnia
Aktualności
Narzędzia

Terminarz
Strefa użytkownika
Forum

Oferta dla Ciebie
Sklep
Po godzinach

ASYSTENT

13tel. 95 720 85 40 infolinia 800 162 732 egzemplarz bezpłatny poznaj gofinna www. produkty. .pl

www.gofin.plpobierz  bezpłatnie na



to internetowa wersja specjalistycznych
Czasopism Wydawnictwa Podatkowego GOFIN (Biuletyn Informacyjny,
Poradnik VAT, Przegląd Podatku Dochodowego, Ubezpieczenia i Prawo
Pracy, Zeszyty Metodyczne Rachunkowości).

Czasopisma Księgowych

Biuletyn Informacyjny

Poradnik VAT

Przegląd Podatku Dochodowego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

www.czasopismaksiegowych.pl/

www.czasopismaksiegowych.pl/

www.czasopismaksiegowych.pl/

www.czasopismaksiegowych.pl/

www.czasopismaksiegowych.pl/

bi

pv

ppd

uipp

zmr

od 298 zł (242,28 zł netto + 23% VAT)

Szczegółowy cennik w formularzu
zamówienia na ostatniej stronie oferty

0 zł dla zamawiających dane czasopismo
w wersji papierowej

Serwis Czasopisma Księgowych on-line
składa się z podserwisów:

Zalety i zawartość Serwisu:
aktualność – w dziale – sygnalizowane ,
niezależnie od cyklu wydawniczego,informacje o ważnych zmianach,
obszerna baza Serwisu – ,
dużo prezentujących bardzo ważne
zagadnienia,
łatwość dotarcia do informacji – prosta i szybka
zróżnicowana forma omawiania zagadnień –

, odpowiedzi Czytelników, ,
i ,
wygodne w treści artykułów,
przejrzysty i użyteczny układ informacji – przeglądanie poprzez

danego numeru oraz numerów,
zróżnicowany sposób korzystania – możliwość przeglądania w Serwisie
internetowym lub poprzez ,
możliwość przesyłania
telefoniczne w ramach codziennych dyżurów,

– dodatki z najważniejszymi i naj-
częściej wykorzystywanymi informacjami.

Redakcja informuje na bieżąco

ponad 47 000 artykułów
dodatków merytorycznych

wyszukiwarka,
kompleksowe opracowa-

nia na pytania przykłady orzecznictwo
interpretacje

odnośniki do podstawy prawnej
spis

treści archiwum

eWYDANIE
pytań do redakcji,

porady ekspertów
Pomocniki i Ściągi dla Księgowych

Program AKTYWNE DRUKI Gofin

Zawsze aktualne

Forum Dyskusyjne

z możliwością zapisania wypeł-
nionych formularzy w wersji niekomercyjnej, darmowej (oferta na
program w wersji komercyjnej dostępna na www.sklep.gofin.pl),

i ujednolicone przepisy prawne, wyjaśnienia resor-
towe, wskaźniki i stawki, terminy, klasyfikacje, kalkulatory,

– opinie szerokiej grupy praktyków.

a ponadto:

* Dane: gemiusTraffic. Liczba odsłon, styczeń 2014 r. = 1 605 940. Opracowanie: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN.

wersje internetowe Czasopism:

www.czasopismaksiegowych.pl

Cena dostępu na cały 2015 r.

Czasopisma
Księgowych on-line

www.czasopismaksiegowych.pl

wersja internetowa

eWYDANIA

+ NOWOŚĆ!
Ponad odsłon miesięcznie !*1 600 000

ZESZYTY METODYCZNE RACHUNKOWOŚCI
on-line

ZMR SPIS TREŚCI BIEŻĄCEGO NUMERU

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 15 (375) z dnia  1.08.2014

A. KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1. Od 10 sierpnia 2014 r. łatwiejszy dostęp do usługowego prowadzenia ksiąg

rachunkowych

2. Do 9 sierpnia 2014 r. można składać wnioski o wydanie certyfikatu księgowego

lub zakwalifikowanie do egzaminu

str. 4

str. 4

str. 4

Prenumeratorzy Czasopisma w wersji papierowej dostęp do wersji internetowej otrzymują bezpłatnie !

Więcej na temat korzyści z prenumeraty na

www. .gofin.plPrzewodnikPrenumeratora
Pomocne narzędzia dla Księgowych

– pobierz na !www.gofin.pl
ASYSTENT

14 sklep internetowy www. .gofin.plsklep faks 95 720 85 60 na ostatniej stronieformularz zamówienia

PRZEGLĄD PODATKU DOCHODOWEGO
PPD SPIS TREŚCI BIEŻĄCEGO NUMERU

on-line

Przegląd Podatku Dochodowego
nr 15 (375) z dnia  1.08.2014

I. TEMAT NUMERU

1. Opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracowników

- wyrok Trybunału Konstytucyjnego

2. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

2.1. Zwiększenie kosztów podatkowych w związku z uregulowaniem

str. 4

str. 4

str. 7

PORADNIK VAT
PV SPIS TREŚCI BIEŻĄCEGO NUMERU

on-line

Poradnik VAT
nr 15 (375) z dnia  10.08.2014

Zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku VAT

A. KONIECZNIE PRZECZYTAJ

I.

B. OBRÓT KRAJOWY

II. Odliczenie VAT od wydatków na samochody - odpowiedzi na pytania Czytelników

1. Wykorzystywania pojazdu do celów prywatnych

str. 4

str. 6

str. 6

str. 4

str. 6

UBEZPIECZENIA I PRAWO PRACY
UiPP SPIS TREŚCI BIEŻĄCEGO NUMERU

on-line

Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 15 (369) z dnia  1.08.2014

A. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I. Zasady ustalania podstawy wymiaru składek

1. Bony żywieniowe na zakup gotowych posiłków bez składek ZUS

2. Dodatek za rozłąkę w podstawie wymiaru składek ZUS

3. Zwolnienie z oskładkowania odprawy dla pracownika powołanego do służby

str. 4

str. 5

str. 4

str. 4

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 22 (848) z dnia 1.08.2014

I. KONIECZNIE PRZECZYTAJ

II. INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH

1. Ustalenie podstawy opodatkowania VAT od aportu - postanowienie NSA

2. Przepisy o zatorach płatniczych po likwidacji działalności - wyjaśnienie

Ministerstwa Finansów

str. 4

str. 5

str. 4

str. 7



0 zł
dla zamawiających:

komplet promocyjny nr 1
komplet promocyjny nr 2

(patrz strona 4)

(patrz strona 5)

•
•

1395 zł (1134,15 zł netto + 23% VAT)

* Dane: gemiusTraffic. Liczba odsłon, styczeń 2014 r. = 5 037 665. Opracowanie: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN.

Zalety i zawartość Serwisu:

a ponadto:

Program AKTYWNE DRUKI Gofin

Zawsze aktualne

Forum Dyskusyjne

z możliwością zapisania wypeł-
nionych formularzy w wersji niekomercyjnej, darmowej (oferta na
program w wersji komercyjnej dostępna na www.sklep.gofin.pl),

i ujednolicone przepisy prawne, wyjaśnienia
resortowe,wskaźniki i stawki, terminy, klasyfikacje, kalkulatory,

– opinie szerokiej grupy praktyków.

Cena dostępu na cały 2015 r.

Nagrody:

Ponad odsłon miesięcznie !*
Księgowi wybierają ten Serwis !

5 000 000

Serwis Głównego
Księgowego

wersja internetowa

eWYDANIA

+ NOWOŚĆ!

www.sgk.gofin.pl

Pomocne narzędzia dla Księgowych
– pobierz na !www.gofin.pl

ASYSTENT

Kalendarz książkowy
podatnika i księgowego

GRATIS

dla zamawiających dostęp do Serwisu Głównego
Księgowego na cały 2015 r.

Książka „Zbiór przepisów
podatkowych na 2015 rok”

GRATIS

NOWOŚĆ ! DO WYBORU jedna z nagród:

• Dwutomowa ENCYKLOPEDIA ZDROWIA PWN
• „VAT w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik

na 2015 rok”
• „Podatek dochodowy od osób prawnych

w 2015 roku”
• „Obowiązki zakładów pracy wobec ZUS

w 2015 roku”
• „Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy

przez zakłady pracy (płatników) w 2015 roku”
• „Wszystko o prawie pracy i BHP w 2015 roku”

Serwis Głównego Księgowego
47 000

podział tematyczny:
• serwis Podatek Dochodowy
• serwis PodatekVAT
• serwis Rachunkowość
• serwis Ubezpieczenia i Prawo Pracy
• serwis Biuletyn Informacyjny

to najpopularniejsze narzędzie
naszych Prenumeratorów. Zawartość Serwisu tworzy ponad
artykułów z czasopism: Biuletyn Informacyjny, Poradnik VAT, Przegląd
Podatku Dochodowego, Ubezpieczenia i Prawo Pracy oraz Zeszyty
Metodyczne Rachunkowości.

Główną zaletą Serwisu jest łatwość dotarcia do informacji poprzez
zastosowany

Każdy z działów zawiera podział na szczegółowe zagadnienia.

aktualność – w dziale – informacje o ważnych zmianach,
sygnalizowane , niezależnie od cyklu wydawniczego,
obszerna baza Serwisu – ,
dużo prezentujących bardzo ważne
zagadnienia,
łatwość dotarcia do informacji – prosta i szybka ,
zróżnicowana forma omawiania zagadnień –

, odpowiedzi Czytelników, ,
i ,
wygodne w treści artykułów,
przejrzysty i użyteczny układ informacji – przeglądanie poprzez

danego numeru, do artykułów o zbliżonej
tematyce oraz numerów,
zróżnicowany sposób korzystania – możliwość przeglądania w Serwisie
internetowym lub poprzez ,
możliwość przesyłania
telefoniczne w ramach codziennych dyżurów,

– dodatki z najważniejszymi i naj-
częściej wykorzystywanymi informacjami.

Aktualności SGK
na bieżąco

ponad 47.000 artykułów
dodatków merytorycznych

wyszukiwarka
kompleksowe opracowa-

nia na pytania przykłady orzecznictwo
interpretacje

odnośniki do podstawy prawnej
podział

tematyczny, spis treści linki
archiwum

eWYDANIE
pytań do redakcji,

porady ekspertów
Pomocniki i Ściągi dla Księgowych

15tel. 95 720 85 40 infolinia 800 162 732 egzemplarz bezpłatny poznaj gofinna www. produkty. .pl
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Zbiór przepisów
podatkowych
na 2015 rok

Zbiór przepisów
podatkowych
na 2015 rok

Stan prawny: 1.01.2015 r.Stan prawny: 1.01.2015 r.
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Więcej na temat korzyści z prenumeraty na

www. .gofin.plPrzewodnikPrenumeratora
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Serwis Głównego Księgowego (zawiera 5 podserwisów)

Serwis internetowy www.sgk.gofin.pl

1395 zł 697,50 zł 348,75 zł

Abonament na
cały 2015 r.

Abonament na
I półrocze 2015 r.

Abonament na
I kwartał 2015 r.

cena (brutto)

1.

Lp.

tel. ,95 720 85 40 www. gofin.plsklep.faks ,95 720 85 60
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.

Gazeta Podatkowa

Gazeta w wersji papierowej

369 zł 184,50 zł 92,25 zł

cały rok I półrocze

Prenumerata 2015

I kwartał

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

1.

Lp.

+ on-line GRATIS!

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
z comiesięcznym dodatkiem Serwis Podatkowy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
bez dodatku Serwis Podatkowy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy

Poradnik VAT

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Przegląd Podatku Dochodowego

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

Cykl
wydawniczy

co 10 dni

co 10 dni

dwutygodnik

dwutygodnik

dwutygodnik

dwutygodnik

patrz poz. 1-5

549 zł

459 zł

366 zł

348 zł

360 zł

342 zł

1698 zł

274,50 zł

229,50 zł

183,00 zł

174,00 zł

180,00 zł

171,00 zł

982,50 zł

137,25 zł

114,75 zł

91,50 zł

87,00 zł

90,00 zł

85,50 zł

491,25 zł

cały rok I półrocze

Prenumerata 2015

I kwartał

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

1.

7.

2.

3.

4.

5.

6.

Lp.

Ubezpieczenia i Prawo Pracy on-line

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych on-line

Poradnik VAT on-line

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości on-line

Przegląd Podatku Dochodowego on-line

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

298 zł

485 zł

298 zł

298 zł

298 zł

1395 zł

150,00 zł

243,00 zł

150,00 zł

150,00 zł

150,00 zł

697,50 zł

89,00 zł

139,00 zł

89,00 zł

89,00 zł

89,00 zł

348,75 zł

Abonament na
cały 2015 r.

Abonament na
I półrocze 2015 r.

Abonament na
I kwartał 2015 r.

2.

1.

3.

4.

5.

6.

Lp.

+ on-line GRATIS!

+ on-line GRATIS!

+ on-line GRATIS!

+ on-line GRATIS!

+ on-line GRATIS!

+ Serwis Głównego
Księgowego GRATIS!

+ on-line GRATIS!

Gazeta Podatkowa on-line 289 zł 144,50 zł 72,25 zł1.

Czasopisma w wersji papierowej

Czasopisma on-line www.czasopismaksiegowych.pl

4

3

2

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

Gazeta on-line www.gazetapodatkowa.pl

ilość

1

5

Abonament na
cały 2015 r.

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

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

Lp.

Patrz str.4

Patrz str.5

Patrz str.6

Komplet czasopism (tab.2 poz.6)

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

2334 zł

1965 zł

918 zł

1898 zł

1698 zł

854 zł

KOMPLET nr 1

KOMPLET nr 2

KOMPLET nr 3

Komplety promocyjne z nagrodami - 2015 r.

Abonament na
I półrocze 2015 r.

Abonament na
I kwartał 2015 r.

Cena podstawowa
(brutto) RABAT Cena promocyjna

(brutto)
IlośćNumer kompletu

6

18%

13%

7%

1.

2.

3.

Lp.

cena (brutto) cena (brutto)ilość ilość ilość

Cykl
wydawniczy

w każdy pn. i czw.
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Telefon:

Infolinia:

95 720 85 40
800 162 732

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

Formularz zamówienia - wypełnij i wyślij Faks: 95 720 85 60

W celu realizacji zamówienia prosimy dokonać wpłaty na konto: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
BH Oddział w Gorzowie Wlkp. nr: 14 1030 1133 0000 0000 3533 0000.

Numer abonentaSTATUS KLIENTA firma osoba prywatna

PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

czytelny podpis osoby zamawiającej

nazwa firmy imię i nazwiskolub

adres

telefon

Kwotę zamówienia

w Gorzowie Wlkp.: H ddział w owie :B O Gorz Wlkp. nr 14 1030 1133 0000 0000 3533 0000.

zł wpłacono dnia na konto Wydawnictwa Podatkowego GOFIN

NIP

e-mail

D
A

N
E

 D
O

 F
A

K
T

U
R

Y

* w przypadku niewyra enia zgody, nale y skre liż ż ś ć

imię i nazwisko Głównego Księgowego e-mail Głównego Księgowego

E-mail:

prenumerata@gofin.pl
Sklep internetowy:

www.sklep.gofin.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo Podatkowe GOFIN w celach marketingowych (ustawa z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz.926 ze zm.).
Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych Wydawnictwa Podatkowego GOFIN od WP GOFIN zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18.07.2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. z 2013 r. poz. 1422.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych za pośrednictwem Wydawnictwa Podatkowego GOFIN na zlecenie innych podmiotów zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną, Dz. U. z 2013 r. poz. 1422.

*
*

*

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o. o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Owocowej 8. Dane osobowe zbierane są w celach marketingowych. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych jest
dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.
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