
Wiedza i narzędzia dla 
Księgowych z Firm

podatKi        RachunKoWość        KadRY i pŁacE        ZuS
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Vat 2014 – wszystko o zmianach podatku w serwisie tematycznym 
VAT 2014

Wideoszkolenia w formie wykładów online, oraz audio-komentarze 
ekspertów. Dzięki nim nawet najbardziej skomplikowane 
i kontrowersyjne przepisy stają się jasne

Baza porad i artykułów – odpowiedzi na pytania Czytelników oraz 
opracowania ekspertów z oznaczeniem aktualności

Wydania internetowe fachowych biuletynów wraz 
z dodatkami: MONITOR księgowego, MONITOR 
prawa pracy i ubezpieczeń, Biuletyn VAT, 
BIULETYN głównego księgowego 

niezbędne narzędzia dla księgowych – najwięcej 
kalkulatorów, aktywnych formularzy 
oraz aktualnych wskaźników i stawek 

Praktyczny terminarz z aktywnymi drukami

2

inFoRFK platforma nowoczesnych Księgowych

2 INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: 801 626 666 bok@infor.pl www.sklep.infor.pl

ZAWARTOŚĆ:

WIDEOSZKOLENIA AUDIO-KOMENTARZE EKSPERTÓW

Wideoszkolenia najlepszych specjalistów.
Możesz szkolić się, gdzie i kiedy chcesz.

Nasi specjaliści wyjaśnią Twoje problemy prawne.

Multimedialna Biblioteka platformy nowoczesnych Księgowych inFoRFK

inFoRFK platforma nowoczesnych Księgowych – www.inforfk.pl
Została stworzona we współpracy z księgowymi. Jej unikatowe 
rozwiązania zostały optymalnie dostosowane do potrzeb księgowych 
w � rmach. Klienci cenią Platformę przede wszystkim za aktualność, 
inteligentną wyszukiwarkę, narzędziowość i wyjątkową przejrzystość 
podanych informacji. 

Platforma to najlepszy na rynku produkt w swojej kategorii, zarówno 
pod względem merytorycznym, jak i cenowym. Księgowi korzystający 
z Platformy – oprócz bogatej informacji i praktycznych narzędzi zyskują 
coś więcej – gwarancję bezpieczeństwa, pewność i spokój, że � rmy, 
których rozliczenia prowadzą, są w najlepszych rękach.

Vat
2014
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PRODUKTY ELEKTRONICZNE

inFoRFK platforma nowoczesnych Księgowych

3

NAJNOWSZE NUMERY BIULETYNÓW E – PORADNIKI 

Najnowsze wydania MONITORA księgowego, 
MONITORA prawa pracy  ubezpieczeń, Biuletynu VAT, 
BIULETYNU głównego księgowego wraz z dodatkami 
specjalnymi.

Obszerne, aktualne, monotematyczne  opracowania 
najważniejszych zagadnień księgowych.

Multimedialna Biblioteka platformy nowoczesnych Księgowych inFoRFK

KORZYŚCI:

dostajesz wszystko co potrzebne z oznaczeniem 
aktualności. Wielka baza informacji – porady, 

artykuły, przepisy, orzeczenia, interpretacje

Multimedialna biblioteka
– wideoszkolenia, e-poradniki, audio-komentarze 

ekspertów, a także komplet 4 biuletynów dla 
księgowych w PDF

narzędzia księgowych zawsze pod ręką 
– wielka baza kalkulatorów, instrukcji, aktywnych 

formularzy. To, czego potrzebujesz

Szybko znajdziesz odpowiedzi
– nowoczesna inteligentna wyszukiwarka

Bogactwo informacji i oszczędność kosztów 
– jedyna taka oferta, gdzie dostajesz aż tyle 

za rozsądną cenę

Cena 3-miesięcznego dostępu

306 zł
w tym 23% VAT

Zamów bez zobowiązań

Bezpłatny dostęp 
www.infor.pl/bezplatnie

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: 801 626 666 bok@infor.pl www.sklep.infor.pl
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Jeden telefon – wiele odpowiedzi. Doradzamy 
w zakresie podatków, rachunkowości, prawa pracy 
i ubezpieczeń. Na życzenie naszych Klientów 
organizujemy dyżury specjalne oraz udzielamy 
odpowiedzi e-mailowych. Eksperci są 
do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku.

ujednolicone prawodawstwo polskie i unijne

największy zbiór interpretacji podatkowych

Standardy rachunkowości krajowej i międzynarodowej

największy zbiór czasopism – 15 tytułów

Wideoszkolenia

praktyczne narzędzia Księgowego

ZAWARTOŚĆ:

przywileje Klientów w ramach abonamentu inFoRLEX.pL

TELEPORADNIA INFORLEX.PL PEŁNE TREŚCI Z GAZETY PRAWNEJPEŁNE TREŚCI Z GAZETY PRAWNEJ

inFoRLEX.pL

4

inFoRLEX.pL – www.inforlex.pl 

Od 10 lat codziennie aktualizowana BAZA WIEDZY z zakresu podatków, 
rachunkowości, prawa pracy i ubezpieczeń. Jedyna oferta na rynku, która 
łączy tak olbrzymi zasób wiedzy i usług dodatkowych. Szeroka gama 
produktów INFORLEX.PL idealnie dopasowuje się do potrzeb Klientów.

inFoRLEX.pL Księgowość i Kadry

Produkt adresowany do głównych księgowych oraz pracowników służb 
kadrowych.

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: 801 626 666 bok@infor.pl www.sklep.infor.pl
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 Zaawansowana wyszukiwarka 

indeks haseł 

Schowek

oznaczenie aktualności porad

powiązania między dokumentami, np.: z poziomu 
przepisów do aktów wykonawczych, formularzy, 

orzeczeń, interpretacji i porad

PEŁNE TREŚCI Z GAZETY PRAWNEJ CODZIENNE NEWSLETTERY ROCZNE ARCHIWUM 
INFORLEX.PL NA CD

CODZIENNE NEWSLETTERY

Cena rocznego 
abonamentu

FUNKCJONALNOŚĆ:

Cena 3-miesięcznego dostępu

704 zł
w tym 23% VAT

Zamów bez zobowiązań

Bezpłatną prezentację
www.infor.pl/bezplatnie

PRODUKTY ELEKTRONICZNE

5INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: 801 626 666 bok@infor.pl www.sklep.infor.pl
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Korzyści z prenumeraty:

 24 numery w roku

  Książka „Przewodnik po zmianach przepisów 2013/2014” 
+ 10 książek zawierających ujednolicone akty prawne

  Ponad 20 dodatków w wersji papierowej, w tym 
comiesięczne opracowania monotematyczne oraz 
wskaźniki i stawki

  Telefoniczne porady ekspertów 

  Prezenty gwarantowane

  Specjalna niższa cena rocznego abonamentu Platformy 
Nowoczesnych Księgowych INFORFK 
– www.inforfk.pl

Fachowy dwutygodnik przeznaczony dla księgowych, 
biur rachunkowych i właścicieli małych � rm. Wskazuje 
rozwiązania konkretnych problemów zgłaszanych przez 
Czytelników z całej Polski. Kompleksowo prezentuje 
rozliczenia podatkowe, rachunkowe, ubezpieczeniowe 
i gospodarcze. 

na łamach MonitoRa księgowego w 2014 r. m.in.:
  Przygotowanie rocznego rozliczenia podatku 

dochodowego za 2013 r. w praktyce 

  Obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób 
� zycznych związane z rozliczeniem rocznym 

  Roczna korekta VAT naliczonego 

  Przygotowanie rocznego sprawozdania � nansowego 
za 2013 r. 

  Podział wyniku � nansowego – zatrzymanie zysku, 
pokrycie straty, wypłata dywidendy 

  Przekształcanie osób prawnych w spółki osobowe – 
metody i ich konsekwencje podatkowe 

  Dopłaty i do� nansowania w działalności gospodarczej – 
zasady rozliczeń 

MonitoR księgowego
DWUTYGODNIK, 24 numery wraz z dodatkami

Zamów bez zobowiązań

Bezpłatny egzemplarz 
www.infor.pl/bezplatnie

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: 801 626 666 bok@infor.pl www.sklep.infor.pl

Zamów bez zobowiązań

Bezpłatny egzemplarz 
www.infor.pl/bezplatniewww.infor.pl/bezplatnie

Korzyści z prenumeraty:

 24 numery w roku

 6 książek z serii Kodeks kadr i płac

  Ponad 20 dodatków tematycznych w wersji 
papierowej, w tym nowość: miesięcznik Sposób 
na płace

 Płyta CD z wideoszkoleniem  

  Telefoniczne porady ekspertów 

  Prezenty gwarantowane

  Specjalna niższa cena rocznego abonamentu Platformy 
Nowoczesnych Księgowych INFORFK – www.inforfk.pl

Specjalistyczny dwutygodnik przeznaczony dla 
księgowych oraz specjalistów ds. kadr, płac i rozliczeń. 
Znajdują się w nim konkretne rozwiązania dotyczące prawa 
pracy, ubezpieczeń społecznych i wynagrodzeń. Autorami 
czasopisma są eksperci z PIP, ZUS, Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej, radcowie prawni, a także specjaliści 
z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. MONITOR 
prawa pracy i ubezpieczeń pomoże przygotować się 
do wielu zmian w przepisach.

W 2014 r. na łamach MonitoRa prawa pracy 
i ubezpieczeń znajdziesz m.in. odpowiedzi na pytania:
  Jakie są konsekwencje podwyższenia minimalnego 

wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2014 r.?

  O ile wzrosną składki ZUS dla przedsiębiorców? 

  Jak oskładkować umowy zlecenia po zmianach 
przepisów?

MonitoR prawa pracy i ubezpieczeń
DWUTYGODNIK, 24 numery wraz z dodatkami

Cena 3-miesięcznej prenumeraty

od 149 zł
w tym 5% VAT

Zamów bez zobowiązań

Bezpłatny egzemplarz 
www.infor.pl/bezplatnie

Cena 3-miesięcznej prenumeraty

od 169 zł
w tym 5% VAT

od 10 lat 
na rynku!
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CZASOPISMA W WERSJI PAPIEROWEJ

Korzyści z prenumeraty:

 24 numery w roku

  Książki: Przewodnik po zmianach w VAT i akcyzie 
2013/2014, Ustawa o VAT 2014, Akty wykonawcze 
do ustawy o VAT 2014, Faktury 2014

  Dodatki specjalne

 Płyta CD z przepisami i formularzami   

  Bezpłatna teleporadnia

  Prezenty gwarantowane

  Specjalna niższa cena rocznego abonamentu Platformy 
Nowoczesnych Księgowych INFORFK – www.inforfk.pl

praktyczny dwutygodnik dla księgowych, głównych 
księgowych, doradców podatkowych, przedsiębiorców, 
pracowników � rm odpowiedzialnych za rozliczenie VAT 
i akcyzy. Na łamach biuletynu przedstawiamy zagadnienia 
w atrakcyjnej i bardzo praktycznej formule: problem, 
rada, uzasadnienie. Biuletyn VAT jest niezbędnym źródłem 
informacji o nowych przepisach. 

W 2014 r. w Biuletynie Vat będziemy poruszać 
najbardziej aktualne problemy, tj.:
  rozliczanie podatku naliczonego przy WNT po zmianach 

  rozliczanie faktur korygujących po zmianach 

  rozliczanie po zmianach VAT od otrzymanych zaliczek 

  stosowanie zwolnień przy dostawie towarów używanych 

  korekta roczna za 2013 r. 

  rozliczanie VAT po zmianach zasad rozliczeń przez 
poszczególne branże, m.in.: budowlaną, transportową, 
samorząd 

BiuLEtYn Vat
DWUTYGODNIK, 24 numery wraz z dodatkami

Cena 3-miesięcznej prenumeraty

od 129 zł
w tym 5% VAT

Zamów bez zobowiązań

Bezpłatny egzemplarz 
www.infor.pl/bezplatnie

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: 801 626 666 bok@infor.pl www.sklep.infor.pl

Zamów bez zobowiązań

Bezpłatny egzemplarz 
www.infor.pl/bezplatniewww.infor.pl/bezplatnie

Korzyści z prenumeraty:

 24 numery w roku

  Dodatek kwartalny Serwis Finansowo-Księgowy 
o � nansach, oszczędzaniu i źródłach � nansowania 
działalności 

 Dodatki tematyczne

  Prezenty gwarantowane

  Specjalna niższa cena rocznego abonamentu Platformy 
Nowoczesnych Księgowych INFOR FK – www.inforfk.pl

profesjonalny dwutygodnik, który pomaga w dokonaniu 
poprawnej wyceny aktywów i pasywów, ujmowaniu 
kosztów i przychodów oraz w prawidłowym sporządzeniu 
sprawozdania  � nansowego. Przedstawione rozwiązania 
uwzględniają potrzeby ewidencyjne jednostek 
gospodarczych o różnych formach prawnych i rodzaju 
prowadzonej działalności.

na łamach BiuLEtYnu głównego księgowego w roku 
2014 będziemy poruszać aktualne problemy związane 
m.in.: 
   z zamknięciem roku 2013,

  ze zmianami w prawie bilansowym, podatkowym 
i gospodarczym.

W roku 2014 Prenumeratorzy BIULETYNU głównego 
księgowego otrzymają: 

  4 numery Serwisu Finansowo-Księgowego,

  tekst jednolity ustawy o rachunkowości,

  akty wykonawcze do ustawy o rachunkowości, 

  comiesięczne terminarze.

BiuLEtYn głównego księgowego
DWUTYGODNIK, 24 numery wraz z dodatkami

Cena 3-miesięcznej prenumeraty

od 149 zł
w tym 5% VAT

Zamów bez zobowiązań

Bezpłatny egzemplarz 
www.infor.pl/bezplatnie
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Cena 3-miesięcznej prenumeraty

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: 801 626 666 bok@infor.pl www.sklep.infor.pl

Korzyści z prenumeraty:

 12 numerów w roku

 Konkursy z nagrodami

  Prezenty gwarantowane

Miesięcznik nowoczesnych menedżerów, ukazujący się 
nieprzerwanie od 1994 roku. Pomaga osiągać ambitne 
cele biznesowe dzięki inspirującym rozwiązaniom 
i najbardziej efektywnym metodom zarządzania 
zasobami ludzkimi. 

Na łamach miesięcznika poruszane są zagadnienia 
dotyczące nowoczesnych metod zarządzania 
pracownikami, zatrudniania, wynagradzania, oceniania, 
rozwoju i kreowania polityki szkoleniowej, zwalniania 
oraz komunikacji w � rmie. Znajdziesz tu dobre praktyki 
oraz studia przypadku z polskich i zagranicznych � rm 
i instytucji.

W 2014 roku miesięcznik pomoże prenumeratorom:  
  stworzyć pracownikom warunki do kreowania 

innowacji,

  wprowadzić zarządzanie różnorodnością 
w organizacji,

  podnieść zaangażowanie pracowników, gdy 
organizacja tnie koszty,

  pozyskiwać najbardziej utalentowanych kandydatów 
do pracy,

  rozwiązywać spory z pracownikami.

personel i Zarządzanie
MIESIĘCZNIK, 12 numerów

Cena 3-miesięcznej prenumeraty

od 148,50 zł
w tym 5% VAT

Zamów bez zobowiązań

Bezpłatny egzemplarz 
www.infor.pl/bezplatnie

Zamów bez zobowiązań

Bezpłatny egzemplarz 

Korzyści z prenumeraty:

 48 numerów w roku

 Książkowe opracowania wybranych tematów

 Dodatki tematyczne

 4 Płyty CD

  Telefoniczne porady ekspertów

  Prezenty gwarantowane

praktyczny tygodnik służb kadrowych – źródło 
gotowych rozwiązań z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń 
społecznych, wynagrodzeń, związków zawodowych, 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Każdy numer zawiera aktualności, interpretacje urzędów, 
komentarze do przepisów, przykładowe wyliczenia (np. 
dotyczące wynagrodzeń) oraz aktualne wskaźniki i stawki, 
a także praktyczne dodatki tematyczne: Kompendium 
Kadrowe – procedury, Prawo w jednostkach budżetowych, 
Płace i rozliczenia.

W 2014 roku na łamach Serwisu prawno-pracowniczego 
znajdziesz omówienie: 
  Nowych zasad zatrudniania i wynagradzania nauczycieli

  Wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 2014 r. oraz 
innych zależnych od niego świadczeń

   Zmian w ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków

Serwis prawno-pracowniczy
TYGODNIK, 48 numerów

Cena 3-miesięcznej prenumeraty

od 359 zł
w tym 5% VAT

Zamów bez zobowiązań

Bezpłatny egzemplarz 
www.infor.pl/bezplatnie
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CZASOPISMA W WERSJI PAPIEROWEJ

Korzyści z prenumeraty:

 12 numerów w roku

 Konsultacje e-mailowe
 Spotkania w Klubie Controllera

  Prezenty gwarantowane

Od 1999 r. oferuje konkretne wsparcie merytoryczne 
controllerom i analitykom � nansowym, dyrektorom 
� nansowym i głównym księgowym.

Lektura miesięcznika dostarcza nowatorskich pomysłów 
na wdrożenie systemów controllingowych w polskich 
� rmach, przykłady automatyzacji codziennej pracy 
controllera i analityka zapewniającej oszczędności 
w kosztach procesów i kosztach pracy, a także porady 
ekspertów oraz opisy doświadczeń z różnych branż. 
dzięki nowej edycji kursu „Excel krok po kroku” 
Czytelnicy poznają rozbudowane funkcjonalności tego 
narzędzia.

W 2014 roku przeczytasz:  
  Jak zbudować skuteczny i efektywny model biznesu 

i strategii dla przedsiębiorstwa sektora górniczego

  Czym się różni system zarządzania z wykorzystaniem 
KPI od systemu BSC

  Jak dostosować rachunek zysków i strat do wymogów 
zarządzania strategicznego

  W jaki sposób pozyskiwać i przekazywać informacje 
zarządcze

  Jak wdrożyć strategię poprawy marży

controlling i Rachunkowość Zarządcza
MIESIĘCZNIK, 12 numerów

Cena 3-miesięcznej prenumeraty

od 139 zł
w tym 5% VAT

Zamów bez zobowiązań

Bezpłatny egzemplarz 
www.infor.pl/bezplatnie

Kompendium wiedzy dla małej i średniej fi rmy – 
od 1995 roku dostarcza przedsiębiorcom fachowej 
wiedzy i objaśnia przepisy, tak by ułatwić i usprawnić 
pracę zawodową na gruncie niełatwego dla biznesu 
prawa podatkowego, gospodarczego, prawa pracy, 
rachunkowości i prawa administracyjnego.

Każdy numer PORADNIKA to dogłębnie omówione 
tematy, praktyczne przykłady i rozwiązania problemów 
prawnych, a przede wszystkim odpowiedzi na wszystkie 
nurtujące Czytelników pytania i wątpliwości.

W 2014 roku na łamach tygodnika znajdziesz: 
  Co w przyszłym roku zmieni się w podatkach 

i rachunkowości

  Jakie ułatwienia w prowadzeniu działalności 
gospodarczej szykuje ustawodawca

  Gdzie szukać źródeł optymalizacji kosztów w Twojej 
� rmie

  Jak rozwiązać złożone problemy księgowe

  Jak bezbłędnie prowadzić sprawy kadrowe

  Jakich zmian możemy spodziewać się w prawie pracy 
w 2014 r.

poradnik Gazety prawnej
TYGODNIK, 48 numerów

Cena 3-miesięcznej prenumeraty

od 199 zł
w tym 5% VAT

Zamów bez zobowiązań

Bezpłatny egzemplarz 
www.infor.pl/bezplatnie

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: 801 626 666 bok@infor.pl www.sklep.infor.pl

Zamów bez zobowiązań

Bezpłatny egzemplarz 
www.infor.pl/bezplatnie
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unikatowa publikacja dla praktyków w komplecie 
z wideoszkoleniami z prawa pracy.

Kodeks pracy z komentarzem zawiera rewolucyjne 
zmiany wprowadzone w 2013 r. do prawa pracy, m.in.:

  nowe zasady korzystania z urlopów macierzyńskich 
i rodzicielskich, obowiązujące od 17 czerwca, 

  możliwość stosowania elastycznego czasu pracy 
od 23 sierpnia, 

  zmiany dotyczące urlopów wychowawczych, które 
weszły w życie 1 października, 

  nowe zasady rozliczania podróży służbowych 
od 1 marca.

W publikacji znajdziesz:

  Praktyczny komentarz do każdego działu 

  Przydatne przykłady 

  Wzory dokumentów 

  Najciekawsze orzecznictwo Sądu Najwyższego 

Komentarz napisany został przez ekspertów prawa pracy 
z myślą o specjalistach stosujących przepisy w praktyce. 

Razem z publikacją otrzymasz płytę DVD 
z wideoszkoleniami – poznasz najważniejsze zmiany 
omówione przez doświadczonych wykładowców – 
praktyków. 

Kodeks pracy 2013 z komentarzem 

Stan prawny na 1 października 2013 r.

trzecie zaktualizowane wydanie specjalistycznej 
encyklopedii dla księgowych, prawników, doradców 
podatkowych, a także osób usługowo zajmujących 
się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, pozwala na 
kompleksowe poznanie terminologii księgowej. 

„Encyklopedia Księgowego 2013” to wyjątkowe, 
czytelnie skonstruowane kompendium wiedzy, które 
zawiera hasłowe omówienie 430 pojęć z dziedziny 
podatków i rachunkowości z podaniem rozwiązań 
prawnych, podatkowych i księgowań.

Hasła encyklopedii składają się z: 

  de� nicji podstawowej, 

  de� nicji występujących w 24 dziedzinach prawa 
i rachunkowości, takich jak m.in.: VAT, podatki 
dochodowe, PKPiR, ordynacja podatkowa, podatek od 
czynności cywilnoprawnych, podatki i opłaty lokalne, 
podatek od spadków i darowizn, prawo pracy, prawo 
administracyjne, ubezpieczenia.

„Encyklopedia Księgowego 2013” (stan prawny na 1 lipca 
2013 r.) uwzględnia wszystkie nowelizacje przepisów, 
a także orzecznictwo i najnowszą praktykę organów 
podatkowych.

Encyklopedia Księgowego 2013

Autorzy: praca zbiorowa
Liczba stron: 400 + płyta dVd
Oprawa: twarda
Data wydania: 2013-09-25

Cena książki

199 zł
w tym 5% VAT

Pobierz bez zobowiązań

Bezpłatny fragment książki
www.infor.pl/bezplatnie

Cena książki

159 zł
w tym 5% VAT

Pobierz bez zobowiązań

Bezpłatny fragment książki
www.infor.pl/bezplatnie

Autorzy: praca zbiorowa
Liczba stron: 448
Oprawa: twarda
Data wydania: 2013-07-16
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Rozliczenie podatku dochodowego od osób � zycznych wymaga aktualizacji wiedzy o zmianach 
w 2013 r. Najnowsze opracowanie popularnej publikacji pozwala uniknąć problemów z zeznaniem 
rocznym. W pakiecie książka + płyta CD z programem do rozliczeń PIT-ów oraz bazą aktów prawnych, 
porad, orzeczeń, formularzy. 

W 2014 roku czeka nas kolejna rewolucja w rozliczeniach VAT. Zakres tych zmian jest bardzo obszerny 
i dotyczy wszystkich podatników VAT.  Przygotuj się na zmiany w rozliczeniach VAT. Zamów publikację 
VAT PODATKI 2014 zawierającą:

  komentarz do zmian w Vat 2014 z przykładami i rekomendacjami,
  ustawę obowiązującą od 1.01.2014,

  tabelę nowych terminów rozliczeń VAT.

Komplet informacji o zmianach przepisów z zakresu podatków, rachunkowości, prawa 
pracy, ubezpieczeń oraz prawa gospodarczego znowelizowanych na przełomie 2013/2014 r. 
W jednym miejscu zostały zebrane wszystkie informacje o nowelizacjach przepisów istotnych 
dla rozliczeń � rmy. 

Zmiany przepisów zostały przedstawione w czytelnej, tabelarycznej formule. Publikacja 
zawiera:

  tabelaryczne zestawienie treści przepisu przed i po nowelizacji

  wyjaśnienia i komentarze ekspertów do każdego zmienionego przepisu.

Publikacja zawiera szczegółowy podział środków trwałych według KŚT w formie tabelarycznej. 
Do każdej z grup, podgrup i rodzajów środków trwałych przypisana jest właściwa stawka amortyzacji 
wynikająca z ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych i � zycznych. W książce zamieszczone 
są również orzeczenia sądowe, interpretacje organów skarbowych, jak też porady, będące 
odpowiedziami specjalistów na pytania Czytelników dotyczące zasad amortyzacji w praktyce.

pit-y za 2013   |  zapowiedź

Vat podatKi 2014

przewodnik po zmianach przepisów 2013/2014 

Klasyfi kacja środków trwałych. Stawki amortyzacji, porady, orzecznictwo 
i interpretacje 

KSIĄŻKI DLA SEKTORA FIRM

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: 801 626 666 bok@infor.pl www.sklep.infor.pl

Cena książki

15,70 zł
w tym 5% VAT

Cena książki

19,90 zł
w tym 5% VAT

Cena książki

59 zł
w tym 5% VAT

Cena książki

79 zł
w tym 5% VAT
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Bezpłatne
NARZĘDZIA DLA KSIĘGOWYCH 

na stronie www.infor.pl/bezplatnie

www.infor.pl/kalkulatory

www.infor.pl/wskazniki

www.infor.pl/terminarz

www.infor.pl/aktywne-druki-formularze

www.infor.pl/akty-ujednolicone

www.infor.pl/dziennik-ustaw

www.infor.pl/monitor-polski

www.infor.pl/dzienniki-unii-europejskiej

www.infor.pl/forum

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: 801 626 666 bok@infor.pl www.sklep.infor.pl
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