Renata Mroczkowska

Księga udziałów
Podajemy gotowe narzędzie do wykorzystania! Zaoszczędź 20.000 zł! - art. 594 ksh Prowadzenie Księgi udziałów (w spółce z o.o.) i Księgi akcyjnej (spółka akcyjna) to
obowiązek zagrożony karą grzywny do 20.000 zł. Art. 188. § 1 ksh Zarząd jest obowiązany prowadzić księgę udziałów, do której należy wpisywać nazwisko i imię albo
firmę (nazwę) i siedzibę każdego wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną jego udziałów oraz ustanowienie zastawu lub użytkowania i wykonywanie prawa głosu
przez zastawnika lub użytkownika, a także wszelkie zmiany dotyczące osób wspólników i przysługujących im udziałów.
Art. 341. § 1 ksh Zarząd obowiązany jest
prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych (księga akcyjna), do której należy wpisywać nazwisko ...
SYMBOL: KPG980, STRON: 16, FORMAT: A4, WYDANIE: aktualne

CENA: 50,00 zł + 23% VAT (brutto: 61,50 zł)

Renata Mroczkowska

Księga akcyjna
Zaoszczędź 20.000 zł! - art. 594 ksh Podajemy gotowe narzędzie do wykorzystania! Prowadzenie Księgi akcyjnej (spółka akcyjna)Â iÂ Księgi udziałów (w spółce z
o.o.) to obowiązek zagrożony karą grzywny do 20.000 zł - podajemy narzędzie do gotowego wykorzystania! Art. 188. § 1 ksh Zarząd jest obowiązany prowadzić księgę
udziałów, do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną jego udziałów oraz ustanowienie
zastawu lub użytkowania i wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika, a także wszelkie zmiany dotyczące osób wspólników i przysługujących im
udziałów. Art. 341. § 1 ksh Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych ...
SYMBOL: KPG981, STRON: 16, FORMAT: A4, WYDANIE: aktualne

CENA: 50,00 zł + 23% VAT (brutto: 61,50 zł)

dr hab. Grzegorz Michalski

Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych
By ocenić kontrahenta nie wystarczy własna intuicja! Skorzystaj z podpowiedzi eksperta i zrób to profesjonalnie! W jaki sposób ocenić firmę, z którą chcielibyśmy
nawiązać bliższą współpracę? Na jakie elementy zwrócić uwagę, aby uniknąć błędów? Prezentacja najbardziej przydatnych narzędzi, którymi można posłużyć się do
oceny kontrahenta. W pierwszej części autor omawia finansowy cel działania i podstawowe elementy kształtujące finansowy obraz przedsiębiorstwa kontrahenta.
Celem tej części jest pokazanie głównych elementów pozwalających zrozumieć, dlaczego nasz kontrahent może się zachowywać w określony sposób i jak takie
zachowanie kontrahenta interpretować oraz jakie znajdzie to odzwierciedlenie w informacjach, które od niego otrzymamy. Druga część ...
SYMBOL: PGK461, STRON: 150, FORMAT: B5, WYDANIE: 2008

CENA: 160,00 zł + 5% VAT (brutto: 168,00 zł)

dr Grzegorz Michalski

Strategie finansowe przedsiębiorstw. Budżetowanie kapitałów i ocena finansowej opłacalności i ryzyka
strategicznych decyzji przedsiębiorstw
Jak efektywnie i przy minimalnym ryzyku dobierać strategiczne kierunki rozwoju firmy? Praktyczna prezentacja zasad budżetowania kapitałowego niezbędnych do
podejmowania decyzji w zakresie wyboru strategii finansowej przedsiębiorstwa i zaplanowania korzystnych inwestycji przy założonym poziomie ryzyka. Celem
nadrzędnym jest uniknięcie lub minimalizacja zagrożenia wystąpienia w przyszłości sytuacji kryzysowych w firmie. Szczegółowe omówienie zasad szacowania wolnych
przepływów pieniężnych, stóp kosztu kapitału i możliwej na podstawie tych szacunków oceny opłacalności projektowanych finansowych strategii przedsiębiorstwa.
Książkę kierujemy do przedstawicieli praktyki, zarówno tych związanych z finansami, jak i tzw. managerów niefinansowych, którzy zamierzają ...
SYMBOL: PGK533, STRON: 156, FORMAT: B5, WYDANIE: 2009

CENA: 160,00 zł + 5% VAT (brutto: 168,00 zł)

dr hab. Janusz Żołyński

Aksjologiczne, normatywne i społeczne podstawy prawa rozwiązywania sporów zbiorowych pracy
Książka opracowana przez dr Janusza Żołyńskiego została poświęcona problematyce sporów zbiorowych pracy. Jej przedmiot odnosi się do zagadnień istotnych
zarówno teoretycznie, jak i praktycznie dla nauki prawa pracy. Publikacja jest jedną z niewielu na rynku polskim monografii, która w sposób kompleksowy dokonuje
doktrynalnej, normatywnej i społecznej analizy podstaw prawnych rozwiązywania sporów zbiorowych. W sposób uporządkowany i zbiorczy przedstawia czytelnikowi
zasady, jakimi winny kierować się strony sporu zbiorowego, a także zagrożenia i ryzyko, jakie niesie za sobą dla pracodawcy wszczęcie akcji protestacyjnej przez
pracowników, ze strajkiem włącznie. Wyjaśnia również od strony aksjologicznej, prawnej i społecznej wiele zagadnień związanych z potrzebą ...
SYMBOL: PGK1089, STRON: 504, WYDANIE: 2016

CENA: 220,00 zł + 5% VAT (brutto: 231,00 zł)
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Blankiety wekslowe
15 szt. blankietów wekslowych do zabezpieczenia każdej transakcji. Nowe blankiety to pewność, że Twój weksel jest prawidłowy. Uwaga - przypominamy, że od 1
stycznia 2007 r. nie ma obowiązku uiszczania opłaty skarbowej, stąd też nie obowiązują już dotychczasowe blankiety urzędowe.
SYMBOL: BLK324, STRON: 15, FORMAT: 20 x 8,2 cm, WYDANIE: 2009

CENA: 30,00 zł + 23% VAT (brutto: 36,90 zł)

CIT 2022 - ujednolicony tekst ustawy z wyróżnieniem zmian - tabelaryczne porównanie zmienionych
przepisów
ZMIANY W CIT PO POLSKIM ŁADZIE
W publikacji:
ujednolicony tekst ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z wyróżnieniem zmian
wprowadzonych ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2105), tabelaryczne zestawienie zmian - szczegółowe porównanie brzmienia dotychczasowych przepisów ze zmienionymi
"Polskim Ładem". Ustawa zmieniająca wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., jednak część przepisów zaczyna obowiązywać 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. z
dniem 8 grudnia 2021 r., a część od dnia 1 stycznia 2023 r. W tekście ustawy oraz w tabelarycznym zestawieniu zmian przepisy te zostały odpowiednio ...
SYMBOL: PGK1450, STRON: 408, WYDANIE: 2022,

CENA: 250,00 zł + 5% VAT (brutto: 262,50 zł)

Beata Hudziak

Czynności sprawdzające, kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa w praktyce
Autorka, doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem, omawia zagadnienia związane z przebiegiem czynności sprawdzających, kontrolą podatkową oraz kontrolą
celno-skarbową. W publikacji m.in.:
rodzaje kontroli prowadzonych przez organy podatkowe, cel przeprowadzania czynności sprawdzających, uprawnienia
organu w trakcie kontroli krzyżowej, możliwość wszczęcia kontroli podatkowej bez zawiadomienia, przebieg kontroli podatkowej, zabezpieczenie na majątku w
trakcie kontroli celno-skarbowej, działanie przez pełnomocnika w trakcie kontroli, zakończenie kontroli i możliwość wniesienia zastrzeżeń, prawa i obowiązki
kontrolujących oraz kontrolowanych. Do zalet publikacji należą: przystępny język, przywołane orzecznictwo sądowe, interpretacje ...
SYMBOL: PGK1216, STRON: 130, WYDANIE: 2018,

CENA: 170,00 zł + 5% VAT (brutto: 178,50 zł)

Łukasz Pietruk

Dlaczego nie należy bać się RODO? Praktyczny poradnik
Przepisy RODO nałożyły na przedsiębiorców wiele nowych obowiązków. Ich realizacja nie zawsze wymaga podjęcia dodatkowych, specjalnych działań czy też
współpracy z profesjonalnym podmiotem. Autor, doświadczony specjalista z zakresu ochrony danych osobowych, wskazuje, jak przestrzegać RODO oraz zabezpieczyć
odpowiednio proces przetwarzania danych osobowych, wykorzystując m.in. zasoby posiadane przez przedsiębiorstwo. W publikacji m.in.: jaki wpływ na uprzednio
obowiązujące przepisy dot. ochrony danych osobowych miało wejście w życie RODO, czym jest i jakie znaczenie ma drabina technologiczna, kiedy nie trzeba
stosować RODO, co decyduje o tym, że informacje należy uznać za dane osobowe, jakie są zasady przetwarzania danych osobowych, w jaki sposób ...
SYMBOL: PGK1296, STRON: 202, WYDANIE: 2019,

CENA: 150,00 zł + 5% VAT (brutto: 157,50 zł)

Robert Barański

Dodatkowe (pozaustawowe) źródła i formy finansowania samorządowych instytucji kultury (z
suplementem elektronicznym)
Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej dotacje celowe z budżetu swojego organizatora otrzymują tylko państwowe i samorządowe
instytucje kultury. Dotacje tego typu zapewniają jednak najczęściej jedynie środki na pokrycie wydatków administracyjnych i kadrowych oraz prowadzenie podstawowej
działalności programowej. Problem pojawia się wtedy, gdy instytucja planuje dodatkowe działania i rozwój wymagający zainwestowania większej ilości pieniędzy.
Organizacje pozarządowe i koła gospodyń wiejskich prowadzące działalność na obszarze kultury i sztuki znajdują się w o wiele trudniejszej sytuacji finansowej,
ponieważ nie otrzymują w ogóle dotacji podmiotowej zabezpieczającej potrzeby związane z codziennym funkcjonowaniem. Koszty działalności ...
SYMBOL: PGK1446e, STRON: 244, WYDANIE: 2022,

CENA: 250,00 zł + 5% VAT (brutto: 262,50 zł)
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dr hab. Marcin Jamroży

Dokumentacja podatkowa cen transferowych
nowość
Fachowy przewodnik dla praktyków stanowi źródło niezbędnych informacji na temat dokumentacji podatkowej transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami
powiązanymi, wskazując jednocześnie możliwości ograniczenia ryzyka w zakresie cen transferowych. Najnowsze wydanie uwzględnia stan prawny na dzień 1 stycznia
2023 r. Autorzy opracowali liczne przykłady dokumentacji różnego rodzaju transakcji lub zdarzeń, a także schematy postępowania czy kwestionariusze. Przykłady
dokumentacji podatkowych, zarówno lokalnej (local file), jak i grupowej (master file), wynikają z bogatych doświadczeń zawodowych poszczególnych Autorów, stąd też
zawierają cenne komentarze i wskazówki ważne dla praktyków. Autorzy szczegółowo omawiają: zmienione wymogi w zakresie dokumentowania ...
SYMBOL: PGK1482, STRON: 762, WYDANIE: V, 2023,

CENA: 380,00 zł + 5% VAT (brutto: 399,00 zł)

Konrad Gałaj-Emiliańczyk

Dokumentacja wdrożenia RODO (z suplementem elektronicznym)
Dokumentacja pokazuje krok po kroku, jak wdrożyć w organizacji nowe regulacje w zakresie ochrony danych osobowych - wynikające z RODO. Zbiór zawiera
przykładowe narzędzia (dokumenty), dzięki którym będzie to możliwe. Autorem publikacji jest prawnik, administrator bezpieczeństwa informacji zawodowo zajmujący
się m.in. kontrolą i audytem w zakresie bezpieczeństwa informacji, tworzeniem wewnętrznych procedur i dokumentacji oraz sporządzaniem opinii prawnych. W ksiażce
przedstawiono kolejność podejmowania działań tak, aby każde następne działanie wynikało z poprzedniego. Pierwszym działaniem, które należy podjąć, wdrażając
RODO, jest według autora audyt zgodności stanu faktycznego z RODO. Następnie: przeprowadzenie oceny skutków przetwarzania danych osobowych ...
SYMBOL: PGK1262e, STRON: 86, WYDANIE: 2018,

CENA: 230,00 zł + 5% VAT (brutto: 241,50 zł)

dr Dariusz P. Kała

Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Orzecznictwo, wzory pism, tablice
(z suplementem elektronicznym)
Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych jest świadczeniem majątkowym przysługującym za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu
pożarniczym. Jego wysokość jest ustalana w drodze uchwały rady gminy. Jest on wypłacany z budżetu rady gminy według procedury określonej w zarządzeniu wójta
(burmistrza, prezydenta miasta). W nauce prawa i literaturze branżowej brak monograficznych opracowań poświęconych problematyce ekwiwalentu - wyjątkiem jest
prezentowana publikacja. Od 2013 roku ukazały się ważne orzeczenia sądów administracyjnych, które rozstrzygnęły kilka istotnych zagadnień z zakresu ekwiwalentu,
wydano wiele rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów oraz zmieniły się nieco zasady finansowania OSP. Proponowane tu monograficzne opracowanie ...
SYMBOL: PGK1238e, STRON: 180, WYDANIE: 2018,

CENA: 200,00 zł + 5% VAT (brutto: 210,00 zł)

Małgorzata Gach, Joanna Mizińska

Emisja akcji i obligacji jako sposób na dokapitalizowanie spółki (z suplementem elektronicznym)
Rozwój prowadzonej działalności gospodarczej, w tym m.in. w ramach spółki akcyjnej, komandytowo-akcyjnej czy spółki z o.o., wymusza czasami poszukiwanie
dodatkowego finansowania na różne cele. Często spółki sięgają po finansowanie bankowe, zewnętrzne. Takie finansowanie może być jednak drogie i wiązać się z
koniecznością zaakceptowania ograniczeń w zarządzaniu czy działalności spółki oraz z ustanawianiem szeregu zabezpieczeń bankowych, w tym na majątku samej
spółki. Dobrym rozwiązaniem może okazać się wówczas podwyższenie kapitału zakładowego oraz wyemitowanie nowych akcji, podwyższenie wartości nominalnej akcji
już istniejących oraz emisja obligacji korporacyjnych. Takie procedury wymagają jednak specjalistycznej wiedzy prawnej. Polecamy publikację, w której ...
SYMBOL: PGK1151e, STRON: 244, WYDANIE: 2017

CENA: 220,00 zł + 5% VAT (brutto: 231,00 zł)

Wojciech Safian

Estoński CIT (ryczałt od dochodów spółek) z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2023 r.
nowość
Ryczałt od dochodów spółek, potocznie określany estońskim CIT-em, to szczególna forma opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, stanowiąca
alternatywę wobec opodatkowania na zasadach ogólnych. Rozwiązanie to daje podatnikom realną możliwość zwiększenia płynności finansowej oraz zmniejszenia
obciążeń podatkowych. Niniejsza publikacja kompleksowo omawia zagadnienia związane z estońskim CIT-em w odniesieniu zarówno do spółek rozważających wybór
ryczałtu, jak i spółek już korzystających z tej formy opodatkowania. Książka powstała na bazie doświadczeń autora, który pomógł we wprowadzeniu tego rozwiązania w
wielu podmiotach, a w publikacji omawia wszystkie aspekty związane ze stosowaniem tego rozwiązania, nie ucieka również od trudnych tematów - prezentuje ...
SYMBOL: PGK1483, STRON: 204, WYDANIE: 2023,

CENA: 220,00 zł + 5% VAT (brutto: 231,00 zł)
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Ewidencja oczywistych pomyłek
Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (tj.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1625), podatnik ma obowiązek prowadzić odrębną
ewidencję oczywistych pomyłek - gotowa do wykorzystania ewidencja, zawiera wszystkie przewidziane rozporządzeniem elementy, a także komentarz związany z tymi
obowiązkami. UWAGA - brak ewidencji stanowi wykroczenie skarbowe.
SYMBOL: PGK877, STRON: 32, FORMAT: 21 cm x 17 cm

CENA: 50,00 zł + 23% VAT (brutto: 61,50 zł)

Ewidencja przebiegu pojazdu wykorzystywanego wyłącznie do celów działalności gospodarczej
OBOWIĄZKOWA, sporządzaną wg ściśle określonych reguł - ODRĘBNA EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU:
jest gotowa do wykorzystania, jest przeznaczona
dla podatnika i pracowników podatnika, zawiera wszystkie przewidziane ustawą o VAT elementy, zawiera praktyczne wskazówki. UWAGA - brak ewidencji
wyklucza możliwość pełnego odliczenia VAT, potwierdzając wykorzystywanie samochodu firmowego w celach mieszanych.
SYMBOL: PGK950, STRON: 32, WYDANIE: 2014

CENA: 50,00 zł + 23% VAT (brutto: 61,50 zł)

Ewidencja przebiegu pojazdu wykorzystywanego wyłącznie do celów
udostępnionego osobie niebędącej pracownikiem podatnika

działalności gospodarczej

OBOWIĄZKOWA, sporządzaną wg ściśle określonych reguł - ODRĘBNA EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU: jest gotowa do wykorzystania, jest przeznaczona
dla osób (niepracowników), którym podatnik udostępnia samochód firmowy, zawiera wszystkie przewidziane ustawą o VAT elementy, zawiera praktyczne
wskazówki. UWAGA - brak ewidencji wyklucza możliwość pełnego odliczenia VAT, potwierdzając wykorzystywanie samochodu firmowego w celach mieszanych.
SYMBOL: PGK949, STRON: 32, WYDANIE: 2014

CENA: 50,00 zł + 23% VAT (brutto: 61,50 zł)

Ewidencja zwrotów
Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (tj.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1625), podatnik ma obowiązek prowadzić ewidencję
zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług - gotowa do wykorzystania ewidencja, zawiera wszystkie przewidziane rozporządzeniem elementy, a także
komentarz związany z tymi obowiązkami. UWAGA - brak ewidencji stanowi wykroczenie skarbowe.
SYMBOL: PGK876, STRON: 32, FORMAT: 21 cm x 17 cm

CENA: 50,00 zł + 23% VAT (brutto: 61,50 zł)

Robert Barański

Fundacje i stowarzyszenia - zasady funkcjonowania (z suplementem elektronicznym)
Publikacja pomocna w opracowaniu i wdrożeniu w organizacjach pozarządowych (fundacje i stowarzyszenia) nowoczesnych systemów zarządzania działalnością
administracyjną i statutową. Dzięki tej książce Czytelnik będzie mógł:
poznać zasady prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń
rejestrowych i zwykłych, w tym m.in. konstrukcję statutu, procedury rejestracyjne, obowiązki sprawozdawcze, zasady likwidacji organizacji, przygotować strategiczny
plan rozwoju fundacji lub stowarzyszenia z podziałem na poszczególne etapy wdrażania strategii w życie, poznać metody konstrukcji i realizacji projektów społecznych
i inwestycyjnych realizowanych w ramach prowadzonej aktywności statutowej, poznać zasady zatrudniania personelu odpłatnego ...
SYMBOL: PGK1317e, STRON: 218, WYDANIE: 2019,

CENA: 240,00 zł + 5% VAT (brutto: 252,00 zł)
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Witold Chomiczewski, Hubert Kutkiewicz, Kinga Majczak-Górecka, Monika Susałko, Adam Szkurłat, Michał Żmijewski

Handel elektroniczny. Praktyczny poradnik
Handel elektroniczny to ogromna i wciąż dynamicznie rozwijająca się gałąź światowej gospodarki. Specyfika tej branży wymusiła wytyczenie ram prawnych jej
funkcjonowania zarówno na gruncie prawa unijnego, jak i polskiego. Każdy uczestnik handlu internetowego powinien znać swoje prawa i obowiązki, ale przede
wszystkim powinien je poznać i wykonywać przedsiębiorca prowadzący działalność w obszarze e-handlu, tak aby bezpiecznie i zgodnie z obowiązującymi standardami
prowadzić swój biznes. Stosowanie przepisów dotyczących handlu internetowego może być problematyczne ze względu na ich rozproszenie w wielu aktach prawnych, a
ponadto dlatego, że dla handlu elektronicznego istotne są nie tylko regulacje skierowane wprost do jego uczestników, ale również te o charakterze ...
SYMBOL: PGK1440, STRON: 420, WYDANIE: 2022,

CENA: 210,00 zł + 5% VAT (brutto: 220,50 zł)

Michał Koralewski

Hybrydowe spółki
elektronicznym)

osobowe.

Praktyczny

poradnik

z

wzorami

dokumentów

(z

suplementem

W obrocie gospodarczym poza klasycznymi spółkami handlowymi coraz częściej pojawiają się jednostki organizacyjne łączące cechy różnych typów spółek, tzw. spółki
hybrydowe. Występuje w nich jednocześnie spółka osobowa i co najmniej jedna spółka kapitałowa. Spółki hybrydowe mogą być wykorzystywane w rozmaitych
przedsięwzięciach gospodarczych, dzięki swojemu mieszanemu charakterowi pozwalają np. na łatwiejsze zarządzanie spółką, zminimalizowanie ryzyka gospodarczego
czy też lepsze dostosowanie spółki do potrzeb jej wspólników. Korzyści na gruncie prawa handlowego nie zawsze jednak idą w parze z korzystnymi zasadami
opodatkowania. Decydując się zatem na wybór jednej ze spółek hybrydowych, należy przeanalizować nie tylko przepisy Kodeksu spółek handlowych, ale również ...
SYMBOL: PGK1447e, STRON: 196, WYDANIE: 2022,

CENA: 230,00 zł + 5% VAT (brutto: 241,50 zł)

Konrad Gałaj-Emiliańczyk

Inspektor ochrony danych. Kompetencje, obowiązki i odpowiedzialność. Poradnik praktyka z wzorami
dokumentów (z suplementem elektronicznym)
Jakie są kompetencje, obowiązki i odpowiedzialność w ramach prowadzonego nadzoru nad systemem ochrony danych osobowych? Jakie zmiany w tym zakresie
przewidują przepisy rozporządzenia ogólnego Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych, które muszą być stosowane od dnia 25 maja 2018 r.?
Kompleksowy poradnik omawiający w sposób praktyczny wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z pełnieniem funkcji inspektora ochrony danych (IOD), który
zastąpił ABI od 25 maja 2018 r. W książce m.in.:
sprawdzanie systemu ochrony danych i sprawozdanie z jego przeprowadzenia, narzędzia do pełnienia nadzoru,
dokumentacja ochrony danych, rejestr zbiorów prowadzonych przez inspektora. Publikacja zgodna z najnowszą ustawą o ochronie danych ...
SYMBOL: PGK1233e, STRON: 174, WYDANIE: II, 2018,

CENA: 170,00 zł + 5% VAT (brutto: 178,50 zł)

Romana Pietruk, Łukasz Pietruk

Jak badać stan prawny nieruchomości? Praktyczny komentarz. Przykłady. Orzecznictwo
Badanie stanu prawnego nieruchomości to proces złożony, wymagający specjalistycznej wiedzy. Należy w nim uwzględnić aktualny stan nieruchomości, ale także
sięgnąć do przeszłości (do procesu kształtowania się stanu prawnego) i do przyszłości (m.in. do planów zagospodarowania terenu). W książce omówiono m.in.:
zakres informacji o nieruchomości wynikający z ksiąg wieczystych, ewidencji gruntów i budynków, rejestru zabytków, miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, formę, treść, termin oraz skutki zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, wpływ na stan prawny nieruchomości decyzji
administracyjnych, takich jak decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenie na budowę, dokumenty ...
SYMBOL: PGK1252, STRON: 174, WYDANIE: 2018,

CENA: 240,00 zł + 5% VAT (brutto: 252,00 zł)

Radosław Dyki

Jak zapewnić terminową zapłatę w transakcjach handlowych - komentarz dla praktyków - przykłady wzorcowe regulaminy postępowania dla przedsiębiorców i podmiotów publicznych (z suplementem
elektronicznym)
Z dniem 1 stycznia 2020 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych zmieniająca jej tytuł na ustawę o przeciwdziałaniu
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, Dz.U. poz.
1649). Znowelizowana ustawa wprowadza szereg zmian mających na celu zniechęcenie przedsiębiorców do zwlekania z zapłatą za otrzymane towary lub usługi, w tym
m.in. obowiązek raportowania o stosowanych terminach płatności, postępowanie w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przed
Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, odsetki płacone wierzycielowi nie tylko wtedy, gdy dłużnik opóźnia się z zapłatą ponad ustalony ...
SYMBOL: PGK1364e, STRON: 226, WYDANIE: 2020,

CENA: 200,00 zł + 5% VAT (brutto: 210,00 zł)
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Grzegorz Tomala

JPK_VAT z deklaracją i JPK_FA - wskazówki dla księgowych
Opracowanie zawiera wskazówki pomocne przy sporządzaniu jednolitego pliku kontrolnego JPK_VAT i JPK_FA (z wyjątkiem struktury JPK_FA_RR). Omówiono w nim
poszczególne pola JPK_VAT i JPK_FA z zaznaczeniem, jakie informacje muszą w nich zostać podane, oraz czy są one obowiązkowe. Ponadto zamieszczono
przykładowe zapisy w rejestrze VAT pozwalające na sporządzenie JPK w oparciu o te rejestry. Całość uzupełniają również wybrane odpowiedzi Ministerstwa Finansów
na wątpliwości zgłoszone przez podatników. Publikacja uwzględnia zmiany obowiązujące od dnia 1 lipca 2021 r., dokonane rozporządzeniem Ministra Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. nowelizującym przepisy dotyczące JPK (Dz.U. poz. 1179).
SYMBOL: PGK1439, STRON: 122, WYDANIE: III, 2021,

CENA: 220,00 zł + 5% VAT (brutto: 231,00 zł)

Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Jerzy Sputowski

Kodeks postępowania administracyjnego - wzory pism, wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i
zaświadczeń (z suplementem elektronicznym)
Niniejsze opracowanie powstało z uwagi na istotne zmiany w zakresie procedowania przed organami administracji publicznej stosującymi na co dzień postanowienia
Kodeksu postępowania administracyjnego, obowiązujące od dnia 1 czerwca 2017 r., a wprowadzone nowelizacją z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks
postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 935). Wzorcowa dokumentacja wykorzystywana w postępowaniu administracyjnym - 145
wzorów: pism, zawiadomień, wezwań, postanowień i decyzji, dotyczących zarówno ogólnego postępowania administracyjnego, jak i postępowań związanych ze
wzruszeniem ostatecznych decyzji administracyjnych, w tym m.in.: wyłączenia pracownika oraz organu, doręczeń, wszczęcia postępowania, udostępniania ...
SYMBOL: PGK1211e, STRON: 292, WYDANIE: 2018

CENA: 210,00 zł + 5% VAT (brutto: 220,50 zł)

Michał Koralewski

Kodeks spółek handlowych. Komentarz praktyczny
Duże zmiany w KSH od 13 października 2022 r. Poznaj nowe uprawnienia i obowiązki
W Komentarzu do KSH Autor omawia wszystkie najważniejsze zagadnienia
związane z funkcjonowaniem wszystkich typów spółek, począwszy od założenia i rejestracji, poprzez organizację zgromadzeń i podejmowanie uchwał, prawa, obowiązki
i odpowiedzialność wspólników, po likwidację, rozwiązanie, a także ewentualną transformację podmiotową danej spółki. Komentarz stworzony został z myślą o
rozwiązywaniu realnych problemów związanych ze stosowaniem przepisów prawa handlowego, z jakimi spotykają się wspólnicy oraz członkowie organów spółek, a
także prawnicy. Co bardzo cenne, powiązane ze sobą przepisy Kodeksu omówione są łącznie, ze wskazaniem na praktyczne zastosowanie poszczególnych ...
SYMBOL: PGK1472, STRON: 1174, WYDANIE: II, 2022,

CENA: 370,00 zł + 5% VAT (brutto: 388,50 zł)

dr Dominik Borek, dr hab. Hanna Zawistowska, dr hab. Leszek Ćwikła, dr Karol Świtaj, Ewa Puciata

Komentarz do ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych określa warunki oferowania, sprzedaży i realizacji imprez
turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także za granicą, jeżeli umowy z podróżnymi są zawierane przez
przedsiębiorców turystycznych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz zasady funkcjonowania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.
Wydawane na podstawie ustawy decyzje administracyjne wymagają dobrej podstawy merytorycznej wynikającej z przeprowadzonej analizy obowiązujących przepisów.
Niniejszy komentarz wypełnia istniejącą w tym zakresie lukę - brak jest bowiem kompleksowego opracowania tego zagadnienia - i stanowi narzędzie ...
SYMBOL: PGK1353, STRON: 574, WYDANIE: 2020,

CENA: 280,00 zł + 5% VAT (brutto: 294,00 zł)

Jarosław Ziółkowski

Koszty uzyskania przychodów w CIT - co jest, a co nie jest kosztem. Przykłady, komentarze,
interpretacje (z suplementem elektronicznym)
Podatnicy rozliczający podatek dochodowy od osób prawnych mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania o koszty uzyskania przychodów (KUP). Prawidłowe
zaliczenie poniesionych wydatków do KUP jest bardzo ważnym, a zarazem budzącym wiele wątpliwości aspektem rozliczeń podatku CIT. W publikacji omówiono ogólne
zagadnienia dotyczące kosztów uzyskania przychodów, m.in.:
definicję kosztów, zasady ich dokumentowania, moment rozliczenia KUP, zasady rozliczania
kosztów poniesionych w obcych walutach. Ponadto przedstawiono szczegółowe zagadnienia dotyczące zaliczenia lub wyłączenia z KUP wydatków związanych m.in. z:
nabyciem lub wytworzeniem środków trwałych (w tym również amortyzacją), zakupem samochodu osobowego, przekazaniem darowizny, wynagrodzeniami ...
SYMBOL: PGK1470e, STRON: 162, WYDANIE: V, 2022,

CENA: 250,00 zł + 5% VAT (brutto: 262,50 zł)
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Książka kontroli przedsiębiorcy
Uwaga, od dnia 30 kwietnia 2018 r. obowiązuje nowy wzór książki kontroli Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646),
każdy przedsiębiorca jest zobowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli i w przypadku wszczęcia kontroli niezwłocznie okazać ją
kontrolującemu.
SYMBOL: PGK1251, STRON: 32, FORMAT: 21 cm x 17 cm, WYDANIE: 2018

CENA: 45,00 zł + 23% VAT (brutto: 55,35 zł)

Michał Koralewski

Likwidacja spółek. Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów (z suplementem elektronicznym)
Praktyczny poradnik omawiający wszystkie najważniejsze procedury związane z likwidacją spółek cywilnych oraz osobowych i kapitałowych spółek prawa handlowego.
Nie jest to kolejny komentarz prowadzący czytelnika przez artykuły Kodeksu spółek handlowych, a swego rodzaju podręcznik, vademecum dla wspólników, członków
organów spółek oraz osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie likwidacji. Autor w sposób praktyczny, posługując się wieloma przykładami, opisuje procedury
rozwiązania i likwidacji spółek.
W publikacji, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych rodzajów spółek, omówiono m.in.:
przyczyny rozwiązania spółki,
czynności likwidacyjne na różnych etapach likwidacji, obowiązki i odpowiedzialność likwidatorów, prowadzenie spółki w trakcie likwidacji, ...
SYMBOL: PGK1318e, STRON: 204, WYDANIE: 2019,

CENA: 230,00 zł + 5% VAT (brutto: 241,50 zł)

Robert Barański

Lokalne organizacje społeczne. Koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia i fundacje. Zasady
działalności - Relacje z otoczeniem - Współpraca z samorządem (z suplementem elektronicznym)
Małe organizacje lokalne powstają najczęściej jako odpowiedź na konkretną potrzebę społeczną lub problem, na którego skuteczne rozwiązanie przez instytucje
centralne, w odczuciu społecznym, istnieją niewielkie szanse. Powodem powołania do życia podmiotu trzeciego sektora może być też próba uzupełnienia określonego
niedoboru występującego na danym terenie (np. brak określonej infrastruktury, brak oferty edukacji nieformalnej) czy też zwyczajna chęć poprawy poziomu życia
społeczności lokalnej (np. aktywizacja zawodowa kobiet, promocja działań ekologicznych). Niniejsze opracowanie to kompendium wiedzy o organizacjach społecznych.
Szczegółowo omówiono zakładanie organizacji, treść statutu, strukturę wewnętrzną, sposób zarządzania i prowadzenia działalności (w tym ...
SYMBOL: PGK1389e, STRON: 458, WYDANIE: 2021,

CENA: 220,00 zł + 5% VAT (brutto: 231,00 zł)

Krzysztof Puchacz

Nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych. Praktyczny przewodnik dla zamawiającego i wykonawcy (z
suplementem elektronicznym)
Celem uchwalenia nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r., jest uproszczenie zasad udzielania zamówień publicznych, a
także poprawa pozycji wykonawców i podwykonawców jako partnerów w realizacji kontraktu. Ma ona zwiększyć efektywność, innowacyjność i przejrzystość zamówień
oraz zmaksymalizować udział małych i średnich przedsiębiorstw w realizacji publicznych kontraktów. Ustawa wprowadza wiele zmian w dotychczasowym sposobie
prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Szczególne znaczenie dla praktyki stosowania przepisów o zamówieniach publicznych mają
wprowadzenie elektronizacji zamówień publicznych do zamówień poniżej progów unijnych oraz znaczne wzmocnienie pozycji kontraktowej wykonawcy. W publikacji ...
SYMBOL: PGK1387e, STRON: 270, WYDANIE: 2020,

CENA: 280,00 zł + 5% VAT (brutto: 294,00 zł)

Nowe kody JPK VAT od 1 lipca 2021 r. ze szczegółowym wykazem towarów i usług objętych danym
oznaczeniem oraz odniesieniem do: klasyfikacji CN i PKWiU, przepisów prawa podatkowego, wyjaśnień
Ministerstwa Finansów
Każdy czynny podatnik VAT jest zobowiązany do sporządzania w formie elektronicznej zestawu informacji o zakupach i sprzedaży wynikających z ewidencji VAT za
dany okres. Informacja ta musi być sporządzona w określonej strukturze w formacie jednolitego pliku kontrolnego - JPK_VAT. Plik JPK_VAT obejmuje zarówno
ewidencję VAT, jak i deklarację VAT. W ewidencji prowadzonej dla podatku VAT należy stosować wiele różnych oznaczeń. Podatnik musi raportować wybrane towary,
usługi, rodzaje transakcji, stosowane dokumenty, procedury przy użyciu określonych kodów. W publikacji: wykaz wszystkich oznaczeń obowiązujących od 1 lipca
2021 r., które należy zamieszczać w ewidencji sprzedaży i zakupu; rozwinięcia poszczególnych kodów, tj. odniesienia do właściwych klasyfikacji ...
SYMBOL: PGK1436, STRON: 188, WYDANIE: II, 2021,

CENA: 210,00 zł + 5% VAT (brutto: 220,50 zł)
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Kinga Grzelak, Marta Klimek, Agata Legat

Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania (z suplementem elektronicznym)
Komentarz do nowych oraz znowelizowanych przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422), obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. Autorki analizują wpływ zmian na interpretację
warunków technicznych, a w konsekwencji na praktykę związaną z projektowaniem i pozyskiwaniem decyzji w toku procesu inwestycyjnego. Wiele kwestii istotnych w
procesie inwestycyjnym także po nowelizacji nadal pozostaje otwartych. Wciąż aktualne są np. pytania o warunki, na jakich do terenu biologicznie czynnego zaliczyć
można powierzchnie zielonych parkingów i dojazdów, o prawne uwarunkowania związane z projektowaniem miejsc postojowych jako zależnych ...
SYMBOL: PGK1256e, STRON: 182, WYDANIE: 2018,

CENA: 200,00 zł + 5% VAT (brutto: 210,00 zł)

dr Robert Kowalak

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w badaniu zagrożenia upadłością
Prawidłowa ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa jest niezbędna nie tylko dla bieżącego zarządzania, ale i planowania. Pozwala również uchronić firmę przed
negatywnymi skutkami spadku koniunktury w gospodarce, jak i wykorzystać pozytywne trendy w niej zachodzące. Autor odpowiada na pytanie: jak znaleźć właściwy
sposób oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa za pomocą znanych powszechnie wskaźników finansowych oraz na podstawie miernika, który mógłby w sposób
syntetyczny przedstawić obraz kondycji finansowej przedsiębiorstwa? Praktycznie omawia zastosowanie różnorodnych mierników finansowych m.in:
wskaźników
płynności, wskaźników rentowności, wskaźników zadłużenia, wskaźników aktywności i obrotowości, wskaźników efektywności rynkowej, a ...
SYMBOL: PGK495, STRON: 336, FORMAT: B5, WYDANIE: 2008

CENA: 210,00 zł + 5% VAT (brutto: 220,50 zł)

Jakub Szajdziński, Konrad Cioczek, Martyniusz Rak, Karol Zaczek

Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych - praktyczny poradnik - wzory dokumentów (z
suplementem elektronicznym)
Sprawdź, jak chronić dane osobowe w placówce oświatowej.
Autorzy omawiają praktyczne zastosowanie RODO w placówkach oświatowych. W poradniku
przedstawiono zagadnienia niezbędne do przetwarzania danych osobowych w placówkach oświatowych, zgodne z nowymi regulacjami. W publikacji omówiono m.in.:
dane osobowe "zwykłe" oraz wrażliwe, dane osobowe przetwarzane w oświacie, zasady przetwarzania danych osobowych, rolę dyrektora, nauczycieli, rodziców
oraz uczniów w procesie ochrony danych osobowych, prawa osób, których dane dotyczą, obowiązki osób przetwarzających dane osobowe, zasady gromadzenia
oraz archiwizacji danych, funkcje inspektora ochrony danych w placówkach oświatowych, zakres odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych, ...
SYMBOL: PGK1260e, STRON: 228, WYDANIE: 2018,

CENA: 240,00 zł + 5% VAT (brutto: 252,00 zł)

Konrad Gałaj-Emiliańczyk

Ochrona danych osobowych zgodnie z RODO. Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów (z
suplementem elektronicznym)
Przetwarzasz dane osobowe? Wiesz, jak chronić dane, minimalizując ryzyko związane z kontrolą, wyciekiem danych lub ich utratą? Poznaj zasady ochrony danych
osobowych oraz bezpieczeństwa informacji. Kompleksowe omówienie wszystkich najważniejszych zagadnień związanych z ochroną danych osobowych (RODO) w
firmie - przygotowane przez eksperta specjalizującego się w ochronie danych osobowych i bezpieczeństwie informacji. W książce m.in.: przepisy regulujące ochronę
danych osobowych definicja pojęcia: co to są dane osobowe, jakie dane podlegają ochronie tworzenie i wdrażanie systemu ochrony danych zgodnego z RODO
obowiązki administratora danych osobowych i inspektora ochrony danych rodzaje zabezpieczeń danych osobowych zasady tworzenia dokumentacji ...
SYMBOL: PGK1332e, STRON: 188, WYDANIE: II, 2019,

CENA: 230,00 zł + 5% VAT (brutto: 241,50 zł)

Filip Poniewski

Ochrona środowiska w firmie
Każda prowadzona działalność gospodarcza oddziałuje w pewnym stopniu na środowisko. Przepisy prawa, głównie Prawo ochrony środowiska, a także inne ustawy,
nakładają na przedsiębiorców szereg obowiązków w tym zakresie. Publikacja zawiera wskazówki dotyczące przygotowania się do rozpoczęcia działalności
gospodarczej, jej prowadzenia, wykonywania obowiązków sprawozdawczych, zakończenia działalności, pod kątem ochrony środowiska. W książce omówiono m.in.:
decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, w tym, m.in. przypadki, w których nie decyzja nie jest wymagana, procedura uzyskania decyzji, czas obowiązywania
decyzji, przeniesienie decyzji na inny podmiot, niezbędne do prowadzenia działalności - pozwolenia na:
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, ...
SYMBOL: PGK1261, STRON: 198, WYDANIE: 2018,

CENA: 200,00 zł + 5% VAT (brutto: 210,00 zł)
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Anna Borysewicz

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z suplementem
elektronicznym)
Jaka odpowiedzialność spoczywa na członkach zarządu spółki z o.o.? Kiedy ponoszą oni odpowiedzialność majątkową, a kiedy karną? Jak bronić się przed
odpowiedzialnością za długi spółki? Publikacja to odpowiedź na pytania: kiedy i jakiego rodzaju odpowiedzialność ponoszą członkowie zarządu spółki z o.o. w związku
z prowadzoną działalnością i pełnioną funkcją, począwszy od odpowiedzialności za długi wobec wierzycieli, po odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia, długi
wobec urzędu skarbowego i ZUS, czy zawinione niezłożenie w ustawowym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości tej spółki. W książce szczegółowo przedstawiono
zagadnienia odpowiedzialności na gruncie przepisów: kodeksu cywilnego kodeksu spółek handlowych kodeksu karnego kodeksu ...
SYMBOL: PGK1107e, STRON: 296, WYDANIE: 2017,

CENA: 240,00 zł + 5% VAT (brutto: 252,00 zł)

Rafał Nawrocki

Opodatkowanie fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów ekonomii społecznej (z suplementem
elektronicznym)
Jak prawidłowo rozliczyć poszczególne podatki obciążające działalność fundacji, stowarzyszeń oraz innych podmiotów III sektora - rzetelna wiedza podana w
przystępny i czytelny dla każdego sposób.
Autor, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu zawodowym, omawia: 1) zasady działania i związane z tym
konsekwencje w zakresie opodatkowania: fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, spółdzielni socjalnych,
spółek non profit, podmiotów posiadających status organizacji pożytku publicznego; 2) zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, w tym:
przychody i koszty ich uzyskania w podmiotach ekonomii społecznej, zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, dochody opodatkowane; ...
SYMBOL: PGK1468e, STRON: 138, WYDANIE: 2022,

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

Radosław Kowalski

Opodatkowanie usług niematerialnych
Trudno wyobrazić sobie prowadzenie działalności gospodarczej bez korzystania ze świadczeń innych podmiotów. Duża ich część ma charakter niematerialny. Czy
wiesz, że organy podatkowe ze szczególnym zainteresowaniem przyglądają się skutkom fiskalnym takich usług? Sprawdź, jakie podjąć działania, aby ograniczyć ryzyko
popełnienia błędów. Autor - doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem - omawia zagadnienia związane z opodatkowaniem usług niematerialnych na gruncie
podatków dochodowych (PIT i CIT) oraz podatku od towarów i usług. W publikacji omówiono zmiany dotyczące opodatkowania usług niematerialnych obowiązujące od
1 stycznia 2018 r., w tym: ograniczenie kosztowe wydatków na usługi niematerialne nabywanych od podmiotów powiązanych albo podmiotów ...
SYMBOL: PGK1234, STRON: 216, WYDANIE: II, 2018,

CENA: 180,00 zł + 5% VAT (brutto: 189,00 zł)

Beata Hudziak , Dawid Chruściński

Pełnomocnictwo podatkowe w praktyce
Niektóre z obowiązków wobec organów podatkowych nie wymagają od nas osobistego stawiennictwa w siedzibie organu podatkowego. Oznacza to, iż przy ich
wykonywaniu możemy skorzystać z osoby pełnomocnika. Autorzy, doświadczeni doradcy podatkowi, szczegółowo omawiają instytucję pełnomocnictwa w sprawach
podatkowych. Przykłady, praktyczne wskazówki oraz zestaw gotowych pytań i odpowiedzi pokazują, jak prawidłowo ustanowić pełnomocnika i jak działać przez niego.
W książce m.in.:
charakterystyka pełnomocnictwa:
ogólnego,
szczególnego,
do doręczeń,
do podpisywania deklaracji (w wersji papierowej oraz
elektronicznej);
forma udzielania pełnomocnictwa; substytucja pełnomocnictwa; odpowiedzialność pełnomocnika za zobowiązania podatkowe ...
SYMBOL: PGK1194, STRON: 124, WYDANIE: 2017

CENA: 160,00 zł + 5% VAT (brutto: 168,00 zł)

Agata Legat, Edyta Wielańczyk-Grzelak

Prawo budowlane. Najważniejsze zagadnienia z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 19 września
2020 roku
Prawo budowlane - najnowsze przepisy, najważniejsze regulacje. Inwestor, który planuje budowę, musi spełnić wiele wymogów formalnych, które stawia przed nim
ustawa - Prawo budowlane i nie tylko. Poruszanie się w gąszczu skomplikowanych przepisów i procedur administracyjnych nastręcza w praktyce wiele problemów.
Publikacja to nieoceniona pomoc dla wszystkich, którzy szukają rzetelnych informacji na temat najważniejszych etapów procesu inwestycyjno-budowlanego oraz
wskazówek, jak postępować w sytuacjach, które najczęściej powodują problemy.
W książce omówione zostały istotne zagadnienia związane z przepisami
budowlanymi, m.in.: podstawowe pojęcia: obiekt budowlany, budynek, budynek mieszkalny jednorodzinny, budowla, obiekt małej architektury, tymczasowy ...
SYMBOL: PGK1401, STRON: 230, WYDANIE: 2020,

CENA: 280,00 zł + 5% VAT (brutto: 294,00 zł)
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Anna Chabowska

Prawo spadkowe - poradnik
Praktyczne omówienie najważniejszych zagadnień związanych z prawem spadkowym. Publikacja przygotowana przez doświadczonego praktyka - radcę prawnego
specjalizującego się w prawie spadkowym. W książce znajdziemy odpowiedź na pytania: Co to jest spadek? Jakie są formy dziedziczenia? Co to jest stwierdzenie
nabycia spadku? Czym jest zachowek i w jakich przypadkach można się o niego ubiegać? Kiedy może dojść do wydziedziczenia? Co to są długi spadkowe i kto za
nie odpowiada? Jakie konsekwencje na gruncie podatkowym pociąga za sobą przyjęcie spadku? Na uwagę zasługują liczne przykłady odzwierciedlające realne
sytuacje, przywołane orzecznictwo sądów, a także przystępny dla czytelnika język. Dodatkowo - podstawowe wzory pism, m.in.: testament ...
SYMBOL: PGK1097, STRON: 82, WYDANIE: 2016,

CENA: 100,00 zł + 5% VAT (brutto: 105,00 zł)

dr Dominik Borek, dr hab. Hanna Zawistowska, prof. SGH, dr Wojciech Pocheć, dr Karol Świtaj, dr Dominik Wolski, mgr Ewa Puciata

Prawo turystyki. Podręcznik
Podręcznik "Prawo turystyki" prezentuje nowe spojrzenie na uregulowania prawne dotyczące turystyki. Autorzy - praktycy i badacze tej problematyki - podjęli próbę
kompleksowego ukazania przepisów prawa regulujących specyficzne zjawisko społeczne i gospodarcze, jakim jest turystyka. Zagadnienia prawa turystyki zostały
przedstawione jako element - w głównej mierze - prawa publicznego. Turystyka stała się w ostatnich latach przedmiotem zainteresowania państwa, a sytuację tę
wzmogła dodatkowo pandemia COVID-19, podczas której władza publiczna musiała podjąć radykalne działania w obszarze usług turystycznych w Polsce, w
szczególności ratujące przedsiębiorców funkcjonujących na tym rynku. Podręcznik jest przeznaczony nie tylko dla studentów i nauczycieli akademickich, ...
SYMBOL: PGK1425, STRON: 336, WYDANIE: 2021,

CENA: 250,00 zł + 5% VAT (brutto: 262,50 zł)

Michał Koralewski

Prosta spółka akcyjna. Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów (z suplementem elektronicznym)
Prosta spółka akcyjna to najnowszy typ spółki kapitałowej w polskim prawie. Przepisy regulujące ten typ spółki wzorują się na przepisach prawnych obowiązujących w
innych państwach, na wcześniejszych projektach ustawodawstwa krajowego, a także na przepisach regulujących spółkę z o.o. oraz spółkę akcyjną. Prosta spółka
akcyjna jest zatem swoistą hybrydą łączącą różne przepisy. Spółka ta została wprowadzona nie tylko w celu wsparcia przedsięwzięć opartych na innowacjach i
nowoczesnych technologiach. Zaproponowane mechanizmy zwiększenia elastyczności reguł stosowanych w odniesieniu do spółki z o.o. i do spółki akcyjnej oraz
połączenie w jednej formie prawnej elementów właściwych dla tych dwóch typów spółek odpowiadają również innym potrzebom działalności. ...
SYMBOL: PGK1356e, STRON: 288, WYDANIE: 2020,

CENA: 230,00 zł + 5% VAT (brutto: 241,50 zł)

Protokół zwrotów
Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (tj.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1625), podatnik ma obowiązek prowadzić ewidencję
zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług - obowiązkowym załącznikiem takiej jest protokół przyjęcia zwrotu towaru podpisany przez sprzedawcę i
nabywcę. Gotowy do wykorzystania wzór pozwoli zrealizować ten obowiązek.
SYMBOL: PGK879, FORMAT: A4, samokopia (oryginał/kopia) - bloczki klejone po 100 kartek

CENA: 50,00 zł + 23% VAT (brutto: 61,50 zł)

dr Krzysztof Czerkas

Przejmowanie przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw oraz nieruchomości. Fuzje
przedsiębiorstw. Aspekty prawne, finansowe, podatkowe i organizacyjne (z suplementem
elektronicznym)
Transakcje fuzji i przejęć przedsiębiorstw (M&A) oraz zakupów (przejęć) nieruchomości są integralnym elementem gospodarki rynkowej. Transakcje te są też coraz
częstsze w Polsce. W warunkach polskich związane są one także z przejmowaniem tzw. zorganizowanej części przedsiębiorstw (ZCP). Znajomość specyfiki tych
transakcji, kombinacja wiedzy teoretycznej i praktycznej powinna zmierzać do wypracowania i stosowania adekwatnych modeli prowadzenia takich operacji, z
uwzględnieniem ich aspektu prawnego, podatkowego i finansowego w konkretnej rzeczywistości gospodarki danego kraju. Międzynarodowe M&A wymagają z kolei
poznania specyfiki funkcjonowania kraju przejmowanego przedsiębiorstwa. W publikacji Autor, w oparciu o swoje doświadczenia z praktyki zawodowej, przedstawia ...
SYMBOL: PGK1208e, STRON: 382, WYDANIE: 2018

CENA: 220,00 zł + 5% VAT (brutto: 231,00 zł)
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Michał Koralewski

Przekształcanie spółek: kapitałowych, osobowych, cywilnych. Praktyczny poradnik z wzorami
dokumentów (z suplementem elektronicznym)
Przekształcanie: *spółki osobowej w spółkę kapitałową *spółki kapitałowej w spółkę osobową *spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową *spółki komandytowej w
spółkę jawną *spółki komandytowej w spółkę z o.o. *spółki cywilnej w spółkę handlową *inne przekształcenia.
Praktyczny poradnik przedstawia wszystkie
najważniejsze procedury związane z przekształceniem spółek osobowych, kapitałowych i cywilnych. Uwzględniając specyfikę poszczególnych rodzajów spółek,
omówiono m.in.: rodzaje przekształceń, ogólne zasady przekształcenia, ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe, zasadę kontynuacji, plan przekształcenia,
prawa wspólników związane z przekształceniem, uchwałę o przekształceniu, umowę i statut spółki przekształconej, rozliczenie się ...
SYMBOL: PGK1422e, STRON: 228, WYDANIE: II, 2021,

CENA: 250,00 zł + 5% VAT (brutto: 262,50 zł)

Małgorzata Gach, Joanna Mizińska

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową. Aspekty prawne i
podatkowe oraz rozwiązanie alternatywne (z suplementem elektronicznym)
Działalność gospodarczą można prowadzić w różnych formach prawnych. Znaczna część polskich przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie jednoosobowej
działalności gospodarczej. Często jednak różnego rodzaju okoliczności uzasadniają potrzebę zmiany tej formy prowadzenia działalności na spółkę kapitałową.
Następuje wówczas proces przekształcenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę z o.o. czy też spółkę akcyjną. Podstawy i zasady tego
przekształcenia reguluje Kodeks spółek handlowych. Czy każdy przedsiębiorca może podlegać przekształceniu? Jaka jest procedura przekształcenia? Jakie są
korzyści takiego przekształcenia? Czy spółka przekształcona staje się podmiotem wszystkich praw i obowiązków przedsiębiorcy przekształcanego? Jakie ...
SYMBOL: PGK1284e, STRON: 192, WYDANIE: 2019,

CENA: 200,00 zł + 5% VAT (brutto: 210,00 zł)

Michał Koralewski

Rady nadzorcze i organy właścicielskie w spółkach handlowych. Poradnik z wzorami dokumentów (z
suplementem elektronicznym)
Duże zmiany w KSH od 13 października 2022r. Poznaj nowe uprawnienia i obowiązki Wszystko o organach nadzorczych i właścicielskich w spółkach handlowych.
Nowelizacja KSH, która weszła w życie 13 października 2022 r., wprowadza wiele ważnych zmian dotyczących zasad zarządzania i nadzoru nad spółkami handlowymi.
W publikacji w szczegółowy i praktyczny sposób omówiono organy właścicielskie i nadzorcze w spółkach osobowych i kapitałowych, ich kompetencje, prawa, obowiązki,
odpowiedzialność, zasady i procedury działania, oddzielnie dla poszczególnych typów spółek z uwagi na występujące różnice - z uwzględnieniem najnowszych
przepisów nowelizacyjnych. Wspólnicy spółek wykonują swoje zadania właścicielskie poprzez podejmowanie uchwał. W ten właśnie sposób ...
SYMBOL: PGK1480e, STRON: 280, WYDANIE: 2022,

CENA: 230,00 zł + 5% VAT (brutto: 241,50 zł)

Paulina Bielawska-Srock

Regulamin sklepu internetowego - wzory dokumentów z komentarzem (z suplementem elektronicznym)
Regulamin sklepu internetowego to bardzo ważny dokument określający zasady sprzedaży, a także prawa i obowiązki zarówno sprzedawców, jak i klientów. Wdrożenie
odpowiedniego, kompleksowego i zgodnego z przepisami prawa regulaminu przysparza wiele trudności w praktyce funkcjonowania przedsiębiorców. W publikacji
omówiono najważniejsze zagadnienia związane z prawidłowym wdrożeniem regulaminu sklepu internetowego oraz zamieszczono gotowy do wykorzystania wzór
regulaminu, a także wzory innych dokumentów przydatnych przy prowadzeniu sklepu: wzór informacji konsumenckiej, wzór odstąpienia od umowy, pouczenie o
odstąpieniu od umowy, formularz reklamacyjny. Wszystkie te wzory zamieszczono także w wersji edytowalnej w suplemencie elektronicznym dołączonym do książki. ...
SYMBOL: PGK1420e, STRON: 88, WYDANIE: 2021,

CENA: 200,00 zł + 5% VAT (brutto: 210,00 zł)

Bogusław Nowakowski

Regulaminy i regulacje wewnętrzne w spółce z o.o. (z suplementem elektronicznym)
Umowa spółki szyta na miarę… potrzeb wspólników, czyli instrukcja, jak ukształtować prawa i obowiązki oraz pozycje organów spółki w sposób odmienny od rozwiązań
zawartych w Kodeksie spółek handlowych. Unikatowa książka, dająca możliwość uregulowania w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stosunków
pomiędzy wspólnikami. W opracowaniu dokonano analizy przepisów Kodeksu spółek handlowych pod kątem stworzenia w umowie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością zapisów zależnych tylko od uznania wspólników. Proponowane postanowienia umowne zostały opatrzone komentarzem eksperta - radcy prawnego.
Niezbędne informacje oraz podpowiedzi - nie tylko z dziedziny prawa handlowego. Ponadto: wzory regulaminów wewnętrznych, które w łatwy sposób można
dostosować ...
SYMBOL: PGK818e, STRON: 390, WYDANIE: III, 2012,

CENA: 230,00 zł + 5% VAT (brutto: 241,50 zł)
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Anna Borysewicz

Reprezentacja w spółkach handlowych i cywilnych (z suplementem elektronicznym)
Kompleksowe opracowanie, w którym zostały przedstawione zasady reprezentacji w spółkach handlowych oraz cywilnych. W książce m.in.: treść pełnomocnictwa i
prokury zasady reprezentacji przez organy i osoby upoważnione prawa i obowiązki pełnomocnika oraz prokurenta odpowiedzialność pełnomocnika oraz prokurenta
za przekroczenie granic umocowania zasady reprezentacji w okresie likwidacji spółki. Dodatkowo wzory przydatnych dokumentów w wersji edytowalnej w dołączonym
do książki suplemencie elektronicznym. Plik suplementu jest do pobrania przez Internet, a instrukcja postępowania została zamieszczona w książce. Zainstalowanie
suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.
SYMBOL: PGK1231e, STRON: 132, WYDANIE: 2018,

CENA: 170,00 zł + 5% VAT (brutto: 178,50 zł)

dr Krzysztof Czerkas, Barbara Teisseyre

Restrukturyzacja zadłużenia przedsiębiorstw - od ugód bilateralnych
restrukturyzacyjnych i upadłościowych (z suplementem elektronicznym)

do

postępowań

Książka nagrodzona w Konkursie Gazety Prawnej "Economicus" na najlepszą książkę sezonu 2016/2017 w kategorii: Najlepszy poradnik ekonomiczno-biznesowy.
Nowe prawo restrukturyzacyjne i zmiany w prawie upadłościowym Poznaj możliwości restrukturyzacji zadłużenia Praktyczna i rzetelna wiedza na temat tego, jak
można zrestrukturyzować zadłużenie, zarówno z wykorzystaniem nowego prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, jak i indywidualnych porozumień (ugód
bilateralnych) dłużnika z wierzycielami. W publikacji omówiono m.in.:
przyczyny i symptomy kryzysu w przedsiębiorstwie, typowe ścieżki restrukturyzacyjne
dostępne w Polsce i możliwe sposoby ich zastosowania przez przedsiębiorstwa dłużnika lub wierzyciela, obszary restrukturyzacji, ...
SYMBOL: PGK1112e, STRON: 334, WYDANIE: 2016,

CENA: 220,00 zł + 5% VAT (brutto: 231,00 zł)

RODO - prawo unijne i krajowe
Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe regulacje w zakresie ochrony danych osobowych. Zapoznaj się z tekstami aktów prawnych! Publikacja zawiera pełny tekst:
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z
4.05.2016) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Stan prawny - 25 maja 2018 r.
SYMBOL: PGK1266, STRON: 182, WYDANIE: 2018,

CENA: 170,00 zł + 5% VAT (brutto: 178,50 zł)

Wojciech Safian

Składka zdrowotna w biznesie po zmianach od 1 lipca 2022 r. i od 1 stycznia 2023 r.
Polski Ład to pakiet fundamentalnych dla podatników zmian. Jednym z jego filarów jest przebudowany system składki zdrowotnej. Zmiany te w sposób szczególny
dotknęły przedsiębiorców - od 1 stycznia 2022 r. są oni zobowiązani do opłacania składki na nowych zasadach, co dla wielu z nich wiąże się z bardzo dużym wzrostem
obciążeń publicznoprawnych. Niestety, szybkie tempo prac legislacyjnych, pozorne konsultacje społeczne spowodowały niski poziom prawodawstwa w tym zakresie.
Konsekwencją było kilka nowelizacji w pierwszym półroczu 2022 r. Kolejny bardzo duży pakiet zmian wszedł w życie od dnia 1 lipca 2022 r., a następny zacznie
obowiązywać od dnia 1 stycznia 2023 r. Autor kompleksowo omawia zagadnienia składki zdrowotnej z uwzględnieniem wszystkich tych zmian; ...
SYMBOL: PPK1473, STRON: 210, WYDANIE: II, 2022,

CENA: 250,00 zł + 5% VAT (brutto: 262,50 zł)

Anna Kienzler

Słownik finansowo-handlowy angielsko-polski i polsko-angielski. Financial and commercial dictionary
English-Polish and Polish-English
Najobszerniejszy Słownik na polskim rynku wydawniczym - zawiera ok. 55 000 terminów z dziedziny finansów, bankowości, księgowości, ubezpieczeń, statystyki, obrotu
giełdowego, handlu wewnętrznego i międzynarodowego, towaroznawstwa, transportu i UE. Zawarte są w nim ponadto hasła dotyczące spółek europejskich i
amerykańskich, prowadzenia systemów księgowych, skróty oraz wyrażenia występujące w dokumentach księgowych, w tabelach notowań giełdowych, materiałach firm
przygotowujących się do wejścia na giełdę i notowanych na giełdzie. W Słowniku również hasła związane z MSSF oraz nazwy wielu międzynarodowych instytucji,
organizacji i stowarzyszeń.
SYMBOL: PGK595, STRON: 660,

CENA: 220,00 zł + 5% VAT (brutto: 231,00 zł)
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Iwona Kienzler

Słownik turystyki, hotelarstwa i gastronomii dla profesjonalistów angielsko-polski i polsko-angielski
Jedyny na rynku profesjonalny słownik (ok. 40 tysięcy haseł) zawiera hasła związane z turystyką i obsługą ruchu turystycznego, hotelarstwem, gastronomią,
żeglarstwem, dziedzictwem historycznym i kulturowym Europy i świata, a ponadto, w kontekście turystyki, także transportem, prawem, medycyną i ubezpieczeniami. Z
myślą o przewodnikach, pilotach wycieczek oraz rezydentach biur podróży, w słowniku zamieszczono także pojęcia z architektury, sztuk pięknych, historii sztuki,
zoologii, botaniki, geografii oraz historii powszechnej. W słowniku zawarte zostały również francuskie nazwy stanowisk w gastronomii, funkcjonujące w tym języku na
całym świecie, a zwłaszcza w hotelach i restauracjach wysokiej klasy. W nawiasach podano opis stanowiska, zarówno w wersji angielskiej, ...
SYMBOL: PGK805, STRON: 1084

CENA: 200,00 zł + 5% VAT (brutto: 210,00 zł)

Iwona Kienzler

Słownik Unii Europejskiej. Angielsko-polski i polsko-angielski
Ze wstępu "Słownik Unii Europejskiej angielsko-polski, polsko-angielski obejmuje terminologię Unii Europejskiej oraz wyrażenia i zwroty związane z zasadami życia
demokratycznego. Słownik zawiera około 12 000 haseł. Uwzględnia słownictwo ogólne występujące w dokumentach handlowych, tekstach umów, korespondencji
handlowej oraz związane z prowadzeniem działalności handlowej na terenie krajów Wspólnoty. Obejmuje również słownictwo związane z polityką i problemami akcesji
krajów trzecich, w tym również Polski, jako nowego członka UE od maja 2004 roku. Przedstawia zwroty, które występują w danych statystycznych, a także we
wnioskach i dopłatach z funduszy unijnych. Zebrano w nim również nazwy i skróty instytucji oraz programów unijnych. Zestawienia wyrazów ...
SYMBOL: PGK004, STRON: 228, FORMAT: B5

CENA: 80,00 zł + 5% VAT (brutto: 84,00 zł)

Michał Koralewski

Spółka akcyjna. Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów (z suplementem elektronicznym)
Kompendium wiedzy o spółce akcyjnej Praktyczny poradnik prezentujący najważniejsze aspekty prowadzenia działalności w formie spółki akcyjnej - począwszy od jej
założenia, po jej rozwiązanie czy likwidację. W publikacji autor omawia m.in.: założenie spółki przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę
akcyjną zagadnienia dotyczące spółki akcyjnej w organizacji statut spółki (obowiązkowe i dozwolone zapisy, zmiana statutu, wzór statutu) kapitał zakładowy
(wkłady akcjonariuszy, aporty, podwyższenie kapitału, obniżenie kapitału, umorzenie akcji) organy spółki (zarząd, walne zgromadzenie, rada nadzorcza, prokura)
dokumentację w spółce akcyjnej (księga protokołów, korespondencja handlowa, rejestr akcjonariuszy i przymusowa ...
SYMBOL: PGK1391e, STRON: 294, WYDANIE: 2020,

CENA: 280,00 zł + 5% VAT (brutto: 294,00 zł)

dr Krzysztof Czerkas

Spółka celowa. Tworzenie, zastosowanie, funkcjonowanie, finansowanie. Instrukcja obsługi
Jak wykorzystywać spółkę celową do realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć? Jak maksymalnie wykorzystywać atrybuty spółki celowej w realizacji projektów
inwestycyjnych i operacji gospodarczych? Kompendium wiedzy na temat spółek celowych - ich tworzenia, funkcjonowania , finansowania w realiach prawnych i
podatkowych w Polsce - opracowane w oparciu o aktualne przepisy prawa, w kontekście orzecznictwa, praktyki gospodarczej oraz zwyczajów instytucji finansowych.
Autor - na podstawie swojej eksperckiej wiedzy i doświadczenia - omawia wszystkie aspekty podejmowania działalności w formie spółki celowej. Komentarz odnosi się
do obowiązującego stanu prawnego, specyficznych regulacji bankowych oraz metod analizy finansowej i analizy ryzyka stosowanych przez ...
SYMBOL: PGK1184, STRON: 348, WYDANIE: 2017,

CENA: 220,00 zł + 5% VAT (brutto: 231,00 zł)

Adam Marek Malinowski

Spółka cywilna - instrukcja obsługi
Książka stanowi wyjątkową na rynku praktyczną instrukcję obsługi spółki cywilnej, która w unikatowy sposób łączy teorię z praktyką. Oprócz wyczerpującego omówienia
funkcjonowania spółki w ramach uregulowań kodeksowych publikacja zawiera bowiem rozdziały poświęcone działaniu spółki w realiach rynkowych. Traktuje o obrocie
wekslowym, prawie pracy, postępowaniach sądowych, praktyce kontraktowej, sprawach wewnętrznych i zewnętrznych spółki, doradzając i wskazując możliwe drogi
postępowania w rozmaitych, nie tylko prawnych, sytuacjach. Książkę uzupełniają odpowiednio dobrane wzory formularzy i praktyczne przykłady. Warto ją kupić,
ponieważ: jest to bardzo precyzyjny komentarz tej formy prawnej, od powstania spółki do jej rozwiązania lub likwidacji bądź też transformacji, ...
SYMBOL: PGK803, STRON: 284, WYDANIE: II, 2012,

CENA: 180,00 zł + 5% VAT (brutto: 189,00 zł)
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Michał Koralewski

Spółka jawna. Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów (z suplementem elektronicznym)
Kompendium wiedzy o spółce jawnej Praktyczny poradnik omawiający wszystkie aspekty prowadzenia działalności w formie spółki jawnej - od jej założenia, przez
prawa, obowiązki i odpowiedzialność wspólników, po likwidację. Przywołane w nim bogate orzecznictwo sądowe ma istotne znaczenie w praktyce - utrwalone linie
orzecznicze stanowią bowiem bezcenne wskazówki w zakresie dopuszczalnych sposobów wykorzystania przepisów prawa spółek. Wśród komentowanych zagadnień
między innymi:
czym jest spółka jawna założenie spółki umowa spółki prawa i obowiązki wspólników odpowiedzialność za zobowiązania spółki prawo
reprezentowania spółki prokura prowadzenie spraw spółki udział w zyskach i stratach wkłady do spółki rozwiązanie spółki i rozliczenie ...
SYMBOL: PGK1429e, STRON: 176, WYDANIE: 2021,

CENA: 230,00 zł + 5% VAT (brutto: 241,50 zł)

Michał Koralewski

Spółka komandytowa od utworzenia do likwidacji. Praktyczny poradnik (z suplementem elektronicznym)
Kompendium wiedzy o spółce komandytowej
Przedstawiamy praktyczny poradnik omawiający wszystkie aspekty prowadzenia działalności w formie spółki
komandytowej - od jej założenia, przez prawa, obowiązki i odpowiedzialność wspólników, po jej likwidację. Aby książka miała jak najbardziej praktyczny charakter, autor
przytacza bogate orzecznictwo sądowe - utrwalone linie orzecznicze stanowią bowiem bezcenne wskazówki w zakresie dopuszczalnych sposobów wykorzystania
przepisów prawa spółek w rzeczywistości gospodarczej. W publikacji m.in.: charakterystyka spółki komandytowej i jej znaczenie gospodarcze założenie spółki (w
formie aktu notarialnego i przez Internet) treść umowy spółki (na przykładzie rozbudowanego wzoru umowy z komentarzami do poszczególnych ...
SYMBOL: PGK1259e, STRON: 204, WYDANIE: 2018,

CENA: 230,00 zł + 5% VAT (brutto: 241,50 zł)

Anna Borysewicz

Spółka komandytowo-akcyjna w praktyce. Poradnik z wzorami dokumentów (z suplementem
elektronicznym)
Praktyczny poradnik omawiający najważniejsze aspekty prowadzenia działalności w formie spółki komandytowo-akcyjnej - od momentu jej założenia aż do likwidacji.
Przeczytaj darmowy fragment publikacji :::::::::::::::::::
Komplementariusz. Prawo reprezentacji i prowadzenie spraw S.K.A.
W publikacji m.in.:
założenie spółki - statut, wpis do KRS, firma prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność komandytariusza i akcjonariusza organizacja i
kompetencje rady nadzorczej oraz walnego zgromadzenia podejmowanie uchwał w spółce rozwiązanie spółki i jej likwidacja zasady opodatkowania. Problemy
formalnoprawne, które mogą pojawić się w spółce komandytowo-akcyjnej, zilustrowano licznymi przykładami, ...
SYMBOL: PGK1351e, STRON: 302, WYDANIE: 2020,

CENA: 210,00 zł + 5% VAT (brutto: 220,50 zł)

Bogusław Nowakowski, Renata Mroczkowska

Spółka z o.o. Dokumentacja wewnętrzna z komentarzem. Wzory uchwał, umów, pozwów, wniosków,
ogłoszeń i innych pism (z suplementem elektronicznym)
Kompletny zbiór dokumentów wewnętrznych w spółce z o.o. Wspólnicy i członkowie organów spółki często nie wiedzą, jak formułować różnego rodzaju dokumenty
wewnętrzne, kto i jak powinien podpisywać uchwały i różne pisma, które dokumenty wymagają rejestracji i czy dane wydarzenie w spółce należy odpowiednio
udokumentować, czy też nie. To właśnie z myślą o nich powstała ta publikacja. Wzory dokumentów, zebrane w 15 rozdziałach, prowadzą Czytelnika od momentu
przygotowania umowy lub aktu założycielskiego, poprzez etap spółki w organizacji i ustanowienie władz, aż do jej rozwiązania i likwidacji lub połączenia z inną spółką
czy przekształcenia. Kolejne rozdziały zostały poświęcone dokumentacji związanej z takimi zagadnieniami, jak dopłaty, stosunek dominacji ...
SYMBOL: PGK1333e, STRON: 560, WYDANIE: IV, 2020,

CENA: 250,00 zł + 5% VAT (brutto: 262,50 zł)

Michał Koralewski

Spółka z o.o. od utworzenia do likwidacji. Praktyczny poradnik (z suplementem elektronicznym)
Kompendium wiedzy o spółce z o.o. Opracowany z myślą o praktykach kompleksowy poradnik omawiający wszystkie aspekty prowadzenia działalności w formie spółki
z o.o. - począwszy od jej założenia, ukazanie praw, obowiązków i odpowiedzialności wspólników, aż po jej likwidację. Nie jest to kolejny komentarz prowadzący
czytelnika przez artykuły Kodeksu spółek handlowych, a swego rodzaju podręcznik dla wspólników oraz członków organów spółki z o.o. Praktyczną stroną publikacji jest
częste powoływanie się autora na orzecznictwo sądowe - utrwalone linie orzecznicze stanowią bowiem bezcenne wskazówki w zakresie dopuszczalnych sposobów
wykorzystania przepisów prawa spółek. W książce m.in.: założenie spółki, przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej ...
SYMBOL: PGK1471e, STRON: 282, WYDANIE: III, 2022,

CENA: 250,00 zł + 5% VAT (brutto: 262,50 zł)
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dr Dariusz P. Kała

System finansowania ochotniczych straży pożarnych w Polsce (z suplementem elektronicznym)
Książka stanowi pierwszą i jedyną na rynku wydawniczym monografię poświęconą kompleksowemu omówieniu finansowania ochotniczych straży pożarnych. Całość
opracowania oparta jest na aktualnych przepisach prawa, orzecznictwie sądów, RIO i administracji, a także na wnioskach i obserwacjach zebranych przez Autora w
trakcie prowadzonych szkoleń pracowników samorządowych i członków OSP w całej Polsce. Publikacja zawiera wytyczne Komendy Głównej Państwowej Straży
Pożarnej na 2020 r. dotyczące udzielania OSP dotacji MSWiA oraz dotacji dla OSP będących w KSRG. W publikacji uwzględniono zmiany w finansowaniu OSP, które
weszły w życie w latach 2016-2019, oraz wskazano na wnioski płynące z raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2019 r. o finansowaniu ochotniczych straży pożarnych. ...
SYMBOL: PGK1366e, STRON: 318, WYDANIE: 2020,

CENA: 250,00 zł + 5% VAT (brutto: 262,50 zł)

Andrzej Sikorski

Transport i spedycja międzynarodowa w handlu zagranicznym - instruktaż i wzorcowa dokumentacja
dla logistyków i spedytorów (z suplementem elektronicznym)
Praktyczny instruktaż wprowadzający w trudną tematykę transportu i spedycji obejmuje m.in.:
Analizę i omówienie 11 reguł Incoterms 2010 oraz zmian w
poszczególnych regułach, ze szczególnym uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów i ryzyka między stronami kontraktu
Ubezpieczenie w transporcie
międzynarodowym:
- rodzaje / podział ubezpieczeń: OCP (przewoźnika), CARGO (ładunku) i OCS (spedytora) - specyfika, różnice, pułapki, - rodzaje polis:
jednostkowa, generalna, obrotowa, odpisowa, - rodzaje i przyczyny powstawania szkód w ładunkach, - ryzyko związane z transportem towarów - INCOTERMS 2010,
- instytutowe Klauzule Ładunkowe: A, B, C, - praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej i ewentualnych poszkodowanych ...
SYMBOL: PGK885e, STRON: 164, WYDANIE: 2013

CENA: 180,00 zł + 5% VAT (brutto: 189,00 zł)

Michał Koralewski

Uchwały i zgromadzenia w spółkach handlowych. Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów
suplementem elektronicznym)

(z

Wszystko o zgromadzeniach i podejmowaniu uchwał w spółkach handlowych. W publikacji w szczegółowy i praktyczny sposób omówiono zasady przeprowadzania
zgromadzeń i podejmowania uchwał w spółkach osobowych i kapitałowych, oddzielnie dla poszczególnych typów spółek z uwagi na różnice występujące w pewnych
kwestiach. W publikacji:
sprawy nieprzekraczające zwykłych czynności, sprawy przekraczające zwykłe czynności odmienności w spółce komandytowo-akcyjnej
zmiany wymogów w umowie i statucie spółki uchwały zarządu i organu nadzoru sp. z o.o. oraz zgromadzenia wspólników sp. z o.o. przebieg zgromadzenia w sp. z
o.o. tryb zwoływania walnych zgromadzeń w spółce akcyjnej uchwały zarządu i rady nadzorczej spółki akcyjnej oraz walnego zgromadzenia ...
SYMBOL: PGK1376e, STRON: 220, WYDANIE: 2020,

CENA: 250,00 zł + 5% VAT (brutto: 262,50 zł)

dr Piotr Bielski

Umowy gospodarcze (handlowe). Wzory umów z objaśnieniami (z suplementem elektronicznym)
Publikacja to praktyczny komentarz do najczęściej zawieranych w praktyce obrotu gospodarczego umów. Za podstawę klasyfikacji tych umów w niniejszym opracowaniu
przyjęto kryterium opierające się na ustaleniu przedmiotu zobowiązania strony spełniającej charakterystyczne dla danej umowy świadczenie. Publikacja obejmuje zatem:
umowy o przeniesienie własności rzeczy i praw, umowy o używanie lub korzystanie z rzeczy i praw, umowy o pośrednictwo handlowe, umowy o usługi
przewozowe i inne usługi z nimi związane, umowy o świadczenie usług, umowy w zakresie czynności bankowych,
inne umowy gospodarcze (handlowe).
W
ramach każdej z grup umów przedstawiono ich charakterystykę ogólną i wzory. Wzory opatrzono stosownymi przypisami zawierającymi objaśnienia ...
SYMBOL: PGK1244e, STRON: 176, WYDANIE: 2018,

CENA: 230,00 zł + 5% VAT (brutto: 241,50 zł)

Michał Substyk

Utrzymanie i kontrola okresowa obiektów budowlanych (z suplementem elektronicznym)
Każdy obiekt budowlany wymaga, aby o niego dbać, a zatem konieczne jest nieustanne utrzymywanie go w dobrym stanie technicznym, funkcjonalnym i estetycznym,
dzięki czemu będzie mógł służyć właścicielowi zgodnie z przeznaczeniem. Bardzo ważną kwestią jest zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z niego osób.
Osiąga się je poprzez stały nadzór nad stanem technicznym budynku, właściwą bieżącą konserwację i politykę remontową, które to działania mają przede wszystkim nie
dopuścić do degradacji obiektu i do powstawania awarii oraz ka-ta-strof budowlanych. Przepisy Prawa budowlanego zawierają ścisłe wytyczne na temat tego, w jaki
sposób należy prowadzić obsługę nieruchomości, by utrzymać ją w dobrym stanie technicznym. Zobowiązują one właściciela lub zarządcę do ...
SYMBOL: PGK1434e, STRON: 222, WYDANIE: III, 2021,

CENA: 230,00 zł + 5% VAT (brutto: 241,50 zł)
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Konrad Gałaj-Emiliańczyk

Wdrożenie RODO w małych i średnich organizacjach. Praktyczny poradnik (z suplementem
elektronicznym)
Zapewnienie prawa do prywatności przechodzi prawdziwą rewolucję; każda organizacja musi zmienić sposób postępowania z danymi osobowymi. Dotychczas
obowiązywał model, w którym to ustawodawca decydował o tym, w jaki sposób mamy chronić dane osobowe, teraz to my sami musimy określić ryzyko naruszenia tego
prawa i zastosować takie zabezpieczenia, które to ryzyko zniwelują. Przedstawiamy kompleksowy poradnik, w którym Autor - ekspert z dziedziny ochrony danych
osobowych - omawia w sposób praktyczny, jak prawidłowo wdrożyć zmiany w zakresie ochrony danych osobowych, które bezwzględnie należy stosować od 25 maja
2018 r. W publikacji m.in.:
zakres zmian, zgodność działań organizacji z UODO oraz z RODO, proces przetwarzania danych osobowych, analiza ryzyka, ...
SYMBOL: PGK1263e, STRON: 138, WYDANIE: II, 2018,

CENA: 230,00 zł + 5% VAT (brutto: 241,50 zł)

Konrad Gałaj-Emiliańczyk

Wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania zgodnie z normą ISO/IEC 22301:2020 (z
suplementem elektronicznym)
Organizacje, szczególnie w ostatnich latach, coraz częściej dostrzegają potrzebę zapewnienia ciągłości działania w swoich strukturach. Jednak pojedyncze działania w
tym obszarze okazują się nieskuteczne lub ich skuteczność nie jest trwała, dlatego coraz większą popularność zyskują systemy zarządzania ciągłością działania. Ze
względu na specyfikę poszczególnych podmiotów i ich odmienny kontekst wewnętrzny i zewnętrzny systemy te będą się nieco różnić. Najlepszym źródłem informacji o
tym, w jaki sposób skutecznie wdrożyć system zarządzania ciągłością działania jest międzynarodowa norma ISO 22301. Skorzystanie z najlepszych międzynarodowych
praktyk jeszcze nie oznacza, że podmiot musi podejść do procesu certyfikacji na zgodność z tą normą. Dzięki wdrożeniu postanowień ...
SYMBOL: PGK1448e, STRON: 178, WYDANIE: 2022,

CENA: 240,00 zł + 5% VAT (brutto: 252,00 zł)

Anna Borysewicz

Wierzytelności pieniężne w firmie. Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów (z suplementem
elektronicznym)
Jak skutecznie odzyskać należności pieniężne? Przedstawiamy praktyczny poradnik, w którym omówiono szereg możliwości na wyegzekwowanie zapłaty od dłużnika,
począwszy od pisma wzywającego do zapłaty, przez postępowanie sądowe, po postępowanie egzekucyjne. Autor krok po kroku wyjaśnia poszczególne możliwości,
procedury postępowania, ilustrując je licznymi przykładami oraz wzorami przydatnych dokumentów. Przeczytaj fragment publikacji
Darmowy fragment
W publikacji m.in.:
przedsądowe wezwanie do zapłaty, potrącenie/kompensacja należności pieniężnych, cesja/przelew
wierzytelności, zmiana dłużnika, mediacja, zawezwanie do próby ugodowej, postępowanie: zwykłe, gospodarcze, uproszczone, ...
SYMBOL: PGK1404e, STRON: 268, WYDANIE: 2020,

CENA: 210,00 zł + 5% VAT (brutto: 220,50 zł)

dr Aleksandra Nowak-Gruca

Własność intelektualna w przedsiębiorstwie
Praktyczny poradnik omawiający zagadnienia związane z prawem własności intelektualnej w przedsiębiorstwie. Jako jedyny na rynku prezentuje problematykę PWI z
perspektywy życia organizacji - od momentu jej powstania, poprzez wczesny oraz intensywny rozwój, na zakończeniu działalności kończąc. Autorka wskazuje problemy,
jakie występują na konkretnym etapie, oraz działania, jakie trzeba podjąć, aby własność intelektualną chronić oraz sprawnie nią zarządzać. W książce między innymi
odpowiedzi na pytania:
co może być znakiem towarowym, czym jest marka mocna w prawie, czy pomysł podlega ochronie, jak uzyskać prawo z rejestracji
wzoru przemysłowego, kiedy przysługuje ochrona prawnoautorska, jak uzyskać patent, co charakteryzuje wzór przemysłowy, ...
SYMBOL: PGK1214, STRON: 150, WYDANIE: 2018,

CENA: 200,00 zł + 5% VAT (brutto: 210,00 zł)

Michał Substyk

Wspólnota mieszkaniowa w praktyce. Powstanie - funkcjonowanie - dokumentacja (z suplementem
elektronicznym)
Wspólnota mieszkaniowa, obok spółdzielni mieszkaniowych, jest w naszym kraju dominującą formą zarządzania budynkami z lokalami mieszkalnymi. Krótka i wydawałoby się - prosta ustawa o własności lokali regulująca zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych nie udziela szczegółowych wskazówek, które mogłyby
być przydatne w wielu sytuacjach, z jakimi spotykamy się we wspólnocie mieszkaniowej, ale problemy, które trzeba samodzielnie rozstrzygnąć, pozostawia właścicielom
lokali. Ten ramowy akt prawny, wskazujący jedynie zasady zarządzania współwłasnością, na właścicielach lokali wymusza osobiste zaangażowanie się w zarządzanie
ich własnością. Dzięki temu wzrasta rola inicjatywy potrzebnej do tworzenia wewnętrznych regulacji niezbędnych do sprawnego zarządzania ...
SYMBOL: PGK1063e, STRON: 208, WYDANIE: II, 2016

CENA: 170,00 zł + 5% VAT (brutto: 178,50 zł)
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prof. dr hab. Bogumił Brzeziński

Wykładnia prawa podatkowego
Problematyka wykładni prawa budziła i nadal budzi duże zainteresowanie zarówno praktyki, jak i nauki prawa. Nieprawidłowa interpretacja rodzi bowiem daleko idące
następstwa. Nie ma w tym nic dziwnego: jeżeli bowiem prawo traktować jako zespół tekstów prawnych oraz zasad ich interpretacji, to właśnie te ostatnie przesądzają
ostatecznie o treści normy prawnej, jaką ustala się w oparciu - przede wszystkim - o tekst aktu normatywnego. Autor klarownie wyjaśnia założenia leżące u podłoża
stosowania wybranych metod wykładni prawa podatkowego. Siłą rzeczy poświęcono w nim sporo uwagi problematyce ogólnej wykładni prawa, a nie tylko zagadnieniom
ściśle związanym z wykładnią prawa podatkowego. Ogólne zasady wykładni prawa trzeba bowiem przyjąć za punkt wyjścia także ...
SYMBOL: PGK822, STRON: 214, WYDANIE: 2012

CENA: 110,00 zł + 5% VAT (brutto: 115,50 zł)

dr Marcin Śledzikowski, Tomasz Szarek, Marta Ignasiak, Anna Materla

Wystąpienie wspólnika ze spółki - aspekty prawno-podatkowe. Poradnik z wzorami dokumentów i
orzecznictwem (z suplementem elektronicznym)
Złożoność oraz dynamika stosunków biznesowych zachodzących w spółkach mogą prowadzić do sytuacji, których wspólnicy nie są w stanie przewidzieć, decydując się
na rozpoczęcie działalności. Istnieje jednak szereg mechanizmów, które umożliwiają dostosowanie i zabezpieczenie interesów spółki oraz wspólników na wypadek tego
rodzaju zmian. W praktyce często zmiany te polegają na wystąpieniu jednego lub wielu wspólników ze spółki. Przyczyny tego wystąpienia są różne: konflikt między
wspólnikami, wypowiedzenie umowy spółki przez wierzyciela wspólnika, zmiana koncepcji biznesowej prowadzenia podmiotu czy wykluczenie wspólnika ze spółki.
Wystąpienie wspólnika - niezależnie od przyczyn - zawsze będzie skutkowało określonymi konsekwencjami zarówno na gruncie prawnym, ...
SYMBOL: PGK1283e, STRON: 152, WYDANIE: 2019,

CENA: 220,00 zł + 5% VAT (brutto: 231,00 zł)

Iwona Kienzler

Wzory pism, umów i innych dokumentów w języku polskim, angielskim i niemieckim (z suplementem
elektronicznym)
Publikacja zawiera wzory najczęściej spotykanych w obrocie gospodarczym pism, umów i innych dokumentów w języku polskim, angielskim i niemieckim. W pierwszej
części znalazły się wzory pism, które mogą być przydatne szerokiemu gronu Czytelników (np. rezerwacje pokoju hotelowego, samochodu, życiorysy, listy motywacyjne,
opinie i referencje). W drugiej części - biznesowej zamieszczone zostały natomiast wzory pism, listów i umów sporządzanych w firmie, w tym:
dokumenty
prawnogospodarcze (m.in. umowy najmu lokalu, umowy pożyczki, prokury i pełnomocnictwa), pisma i dokumenty handlowe (m.in. umowa o współpracy handlowej,
dokumenty dotyczące ofert, zamówień, zleceń, dostawy, płatności, faktur), umowy i pisma wynikające ze stosunków pracy w firmie (m.in. ...
SYMBOL: PGK1030e, STRON: 580, WYDANIE: III, 2015,

CENA: 150,00 zł + 5% VAT (brutto: 157,50 zł)

Piotr Kantorowski, Paweł Głąb, Daniel Sobota, Jakub Michalski, Marcin Sierżęga

Zabezpieczenie umów i biznesu. Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów (z suplementem
elektronicznym)
Każdy przedsiębiorca, nawet ten mikro, mały czy średni (MŚP), może chronić swoje prawne i finansowe interesy z wykorzystaniem przepisów prawa, postanowień
umownych czy też odrębnych umów. Dobór odpowiedniego zabezpieczenia jest oczywiście kluczowy, ale przede wszystkim należy wiedzieć, co dokładnie chcemy
zabezpieczyć i dlaczego. Ważny jest rodzaj prowadzonej działalności, jej rozmiar, a także środowisko, w którym prowadzimy biznes - specyficzne zasady dotyczą np.
działalności e-commerce. Musimy też zastanowić się, czy chcemy zabezpieczyć cały biznes, czy raczej poszczególne transakcje. W pierwszym przypadku nasze
działania będą zmierzały do ochrony firmy jako takiej od momentu jej założenia w odpowiedniej formie po zabezpieczenie na wypadek śmierci, a w drugim ...
SYMBOL: PGK1466e, STRON: 272, WYDANIE: 2022,

CENA: 250,00 zł + 5% VAT (brutto: 262,50 zł)

Bartłomiej Janusz

Zadanie audytu wewnętrznego w praktyce. Dokumentowanie prac oraz przykładowe zagadnienia
audytowe dla wybranych procesów i obszarów (z suplementem elektronicznym)
Publikacja stanowi fachowy poradnik skierowany przede wszystkim do audytorów wewnętrznych. Omawiając sposób realizacji zadania audytowego, autor przedstawia
podstawowe rodzaje dokumentów roboczych tworzonych na poszczególnych etapach audytu. Jednocześnie szczegółowo i dokładnie pokazuje, w jaki sposób te
dokumenty sporządzać. Liczne przykłady uzupełnione są propozycjami praktycznych rozwiązań, które mogą być zastosowane w codziennej pracy audytorów. Książka
zawiera również przykładowe zagadnienia, które mogą być przedmiotem badania podczas audytu takich procesów i obszarów, jak: proces zakupów, proces płatności,
proces sprzedaży, obszar zarządzania zasobami ludzkimi, realizacja projektów inwestycyjnych. Ze względu na ogromne znaczenie systemów IT zaprezentowano ...
SYMBOL: PGK1205e, STRON: 112

CENA: 200,00 zł + 5% VAT (brutto: 210,00 zł)

Katalog produktów ODDK; dział: prawo gospodarcze, podatki; wygenerowany 08.01.2023 02:26:56; strona 17/19

Anna Maria Słowińska

Zakaz konkurencji w umowach cywilnoprawnych i umowach o pracę (z suplementem elektronicznym)
Klauzule zakazu konkurencji często stosowane w praktyce mają na celu ochronę stron umowy przed działaniami konkurencyjnymi przez strony zobowiązane do
niepodejmowania takich działań. Publikacja, adresowana do zarządzających firmami pracodawców, pracowników, w tym zajmujących się sprawami pracowniczymi,
stanowi kompendium wiedzy na temat zakazu konkurencji stosowanego w umowach o pracę i umowach cywilnoprawnych. W książce:
szczegółowe omówienie
zagadnień dotyczących zasad sporządzania umów oraz konstrukcji klauzuli zakazu konkurencji w umowach o pracę, umowach cywilnoprawnych i umowie agencyjnej,
praktyczne wskazówki pomocne przy sporządzaniu umów, przydatne wzory umów, wybrane orzecznictwo sądowe, wyciągi z wybranych aktów prawnych Kodeks pracy, ...
SYMBOL: PGK1103e, STRON: 92, WYDANIE: 2016

CENA: 170,00 zł + 5% VAT (brutto: 178,50 zł)

dr Marcin Śledzikowski, dr Wojciech Dubis, dr Agnieszka Łuszpak-Zając, Tomasz Szarek, Wojciech Zając

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwa osoby fizycznej. Praktyczny komentarz
Jednym z obszarów wiążących się z najwyższym stopniem ryzyka dla przedsiębiorców indywidualnych jest sukcesja - przekazanie przedsiębiorstwa następcom. Co się
stanie, gdy zabraknie właściciela jednoosobowej firmy? Kto będzie odpowiadał za podejmowanie decyzji, podpisanie umowy, zapłatę podatków i innych zobowiązań?
Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej wprowadza nowe, nieznane wcześniej rozwiązania w polskim prawie. Ich celem jest zapewnienie
możliwie płynnego przekazania firmy następcom przedsiębiorcy na wypadek jego śmierci. Autorzy publikacji skupili się nie tylko na skomentowaniu nowych rozwiązań
prawnych zawartych w ustawie o zarządzie sukcesyjnym, wiele uwagi poświęcono również omówieniu zmian w innych, powiązanych przepisach ...
SYMBOL: PGK1286, STRON: 192, WYDANIE: 2019,

CENA: 240,00 zł + 5% VAT (brutto: 252,00 zł)

dr Łukasz Bernatowicz, Marcin Nosiński

Zarządzanie nieruchomościami - praktyczny poradnik
Książka niezbędna każdemu, kto zajmuje się zarządzaniem nieruchomością na co dzień - zawodowo, a także jako właściciel. Szczegółowo omawia zagadnienia
wynikające z różnych aktów - ustawy o własności lokali, Kodeksu cywilnego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy o gospodarce nieruchomościami, Prawa
budowlanego, a także ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach:
status prawny zarządcy nieruchomości - jego prawa i obowiązki, odpowiedzialność
zarządcy - karna, cywilna, administracyjno-karna. obowiązkowe ubezpieczenie OC, charakterystykę umowy o zarządzanie (ze wskazaniem elementów, które powinny
się w niej znaleźć), czynności zwykłego zarządu oraz czynności przekraczające zwykły zarząd, zarządzanie małą i dużą wspólnotą mieszkaniową, ...
SYMBOL: PGK1096, STRON: 198, WYDANIE: 2016,

CENA: 220,00 zł + 5% VAT (brutto: 231,00 zł)

Zestawienie miesięcznej sprzedaży z kasy fiskalnej z uwzględnieniem zwrotów i pomyłek
Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (tj.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1625), podatnik ma obowiązek prowadzić ewidencję
zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług oraz ewidencję oczywistych pomyłek. Gotowe do wykorzystania zestawienie miesięcznej sprzedaży z kasy
fiskalnej to uzupełnienie bezpiecznej dokumentacji kasy, ma na celu ułatwienie podatnikom prawidłowe rozliczenie podatku należnego VAT.
SYMBOL: PGK878, STRON: 32, FORMAT: 21 cm x 17 cm

CENA: 50,00 zł + 23% VAT (brutto: 61,50 zł)

Anna Borysewicz

Zgromadzenia wspólników spółki z o.o. (z suplementem elektronicznym)
Jak prawidłowo zwołać i przeprowadzić zgromadzenie wspólników sp. z o.o.? W publikacji kompleksowo omówiono wszystkie najważniejsze aspekty związane z
przygotowaniem, przeprowadzeniem, zakończeniem i ważnością zgromadzeń spółki z o.o., w tym:
zgromadzenia zwyczajne i nadzwyczajne, terminy zwoływania
zgromadzeń, podmioty uprawnione do zwoływania zgromadzeń, tryb zwoływania zgromadzeń, przedmiot obrad zgromadzenia, miejsce obrad, treść protokołu
zgromadzenia, uchwały zgromadzenia, głosowanie, ważność uchwał, reprezentację udziałowców na zgromadzeniu, powództwo o uchylenie uchwały wspólników i
skutki wyroku w sprawie o uchylenie uchwały, powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników i skutki wyroku stwierdzającego nieważność. ...
SYMBOL: PGK1143e, STRON: 160, WYDANIE: 2017,

CENA: 210,00 zł + 5% VAT (brutto: 220,50 zł)
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Jarosław Ziółkowski

Zmiany w CIT 2022 - komentarz do nowych przepisów - ujednolicony tekst ustawy
Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. poz. 2105 ze zm.) wprowadziła bardzo istotne zmiany w opodatkowaniu osób prawnych. Opracowanie przybliży najważniejsze elementy Polskiego
Ładu w zakresie CIT, w tym m.in.:
minimalny podatek dochodowy zniesienie limitu kosztów usług niematerialnych nabywanych od podmiotów powiązanych
podatek od przerzuconych dochodów wyłączenie z kosztów ukrytej dywidendy zmiany w zakresie kosztów finansowania dłużnego podatek u źródła
opodatkowanie spółek holdingowych brak możliwości amortyzacji budynków oraz lokali mieszkalnych skutki nielegalnego zatrudnienia prowadzenie i przesyłanie
...
SYMBOL: PGK1459, STRON: 320, WYDANIE: 2022,

CENA: 280,00 zł + 5% VAT (brutto: 294,00 zł)

Jarosław Ziółkowski

Zmiany w PIT od 1 lipca 2022 r. - komentarz do nowych przepisów - ujednolicony tekst ustawy
Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2022 r. poz. 1265 (tzw. Polski Ład
2.0) wprowadziła kolejne zmiany rozliczeń PIT. Prezentowana publikacja przedstawia najważniejsze elementy rozliczeń PIT według aktualnego stanu prawnego, z
punktu widzenia płatników tego podatku oraz przedsiębiorców rozliczających się samodzielnie. Znalazły się wśród nich m.in.: skala podatkowa oraz kwota wolna od
podatku pobór zaliczek na podatek przez płatników od 1 lipca 2022 r. rozliczenie rodziców samotnie wychowujących dzieci modyfikacje zwolnień podatkowych
podatek hipotetyczny w rozliczeniu rocznym za 2022 r. oświadczenia składane płatnikowi oraz ich wpływ na obliczanie zaliczek ...
SYMBOL: PGK1463, STRON: 388, WYDANIE: 2022,

CENA: 180,00 zł + 5% VAT (brutto: 189,00 zł)
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