Klasyfikacje statystyczne: CN, PKWiU 2015, PKWiU ze stawkami VAT, KŚT 2016 ze stawkami
amortyzacji, PKD, PKOB, z powiązaniami między klasyfikacjami - program komputerowy z roczną
licencją (na płycie CD)
nowość
ZASADY SPRZEDAŻY Po zakupie produktu na podany w zamówieniu adres wysłany zostanie program na płycie CD. Do przesyłki zostanie dołączona faktura VAT
wraz z kodem aktywacyjnym oraz umową licencyjną. Program można również kupić w wersji do pobrania on-line w formie pliku - PRZEJDŹ DO WERSJI W FORMIE
PILKU DO POBRANIA CD1291-U
SYMBOL: CD1291, NOŚNIK: cd, WERSJA: 1.0, listopad 2018, WYMAGANIA: CD-ROM, Windows 2000/Me/XP/Vista/7/8/10, Możesz również pobrać program przez
Internet >

CENA: 320,00 zł + 23% VAT (brutto: 393,60 zł)

Klasyfikacje statystyczne: CN, PKWiU 2015, PKWiU ze stawkami VAT, KŚT 2016 ze stawkami
amortyzacji, PKD, PKOB, z powiązaniami między klasyfikacjami - program komputerowy z roczną
licencją (do pobrania)
nowość
ZASADY SPRZEDAŻY Po zakupie produktu na podany w zamówieniu adres mailowy wysłany zostanie link do pobrania programu. Do maila zostanie dołączona
również faktura VAT wraz z kodem aktywacyjnym oraz umową licencyjną. Program można również kupić w wersji na płycie CD - PRZEJDŹ DO WERSJI NA CD
CD1291
SYMBOL: CD1291-U, WERSJA: 1.0, listopad 2018, WYMAGANIA: Windows 2000/Me/XP/Vista/7/8/10, Możesz zakupić również program na płycie CD >

CENA: 300,00 zł + 23% VAT (brutto: 369,00 zł)

Nomenklatura scalona (CN)
Nomenklatura scalona (CN) wprowadzona rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1925 z dnia 12 października 2017 r. zmieniającym załącznik I do
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
L 282, z dnia 31.10.2017 r.). Książka zawiera: Część pierwszą - Przepisy wstępne Część drugą - Tabela stawek celnych Od 2019 r. niezbędna dla potrzeb podatku
VAT.
SYMBOL: KS1280, STRON: 686, WYDANIE: 2018

CENA: 195,00 zł + 5% VAT (brutto: 204,75 zł)

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU 2015 - pełny tekst klasyfikacji z powiązaniami: z PKWiU
2008 (z suplementem elektronicznym)
POLSKA KLASYFIKACJA WYROBÓW I USŁUG PKWiU 2015 pełny tekst klasyfikacji z powiązaniami: z PKWiU2008 od 1 stycznia 2019 r. do stosowania dla celów: opodatkowania podatkiem VAT,
- opodatkowania podatkiem CIT, PIT oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych oraz karty podatkowej Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (Dz.U. poz. 1676) od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje
nowa Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015).
Uwaga! Od 1 stycznia 2017 r. nową PKWiU 2015 stosuje się w ewidencji i dokumentacji oraz
rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej. Do celów: opodatkowania podatkiem od towarów ...
SYMBOL: KS1177e, STRON: 444, WYDANIE: 2017

CENA: 190,00 zł + 5% VAT (brutto: 199,50 zł)
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