Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB)
Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, rozumianych jako produkty finalne działalności
budowlanej. Pełny tekst klasyfikacji wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
(PKOB) (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm. Pozycja zawiera również powiązania z KOB
SYMBOL: KS527, STRON: 32, FORMAT: B5, WYDANIE: 2002

CENA: 45,00 zł + 5% VAT (brutto: 47,25 zł)

KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH ze stawkami amortyzacji obowiązującymi od dnia 1 stycznia
2018 r.
Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym wykazem środków trwałych (obiektów) służącym do celów ewidencyjnych, ustalania stawek odpisów
amortyzacyjnych oraz badań statystycznych. Publikacja zawiera pełny tekst Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 3 października 2016 r. (Dz.U. poz. 1864), obowiązującej od 1 stycznia 2017 r., w tym:
powiązania z KŚT 2010, wykaz zmian wprowadzonych do KŚT 2016 w
stosunku do KŚT 2010 wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 242, poz. 1622). Uwaga Od 1 stycznia już nie obowiązuje
Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2010) (rozporządzenie RM z dnia 10 grudnia 2010 r., Dz.U. poz. 1622), a roczne stawki amortyzacyjne ...
SYMBOL: KS1221, STRON: 160, WYDANIE: 2018

CENA: 150,00 zł + 5% VAT (brutto: 157,50 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 DZIAŁALNOŚCI ze zmianami obowiązującymi od dnia 30 grudnia 2017 r.
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD), niezbędna przy wpisie podmiotów podejmujących działalność do Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru
Sądowego, Krajowej Ewidencji Podatników, a także do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON, wprowadzona rozporządzeniem RM
z dnia 24 grudnia 2007 r., Dz.U. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.), z uwzględnieniem nowelizacji z dnia 12 grudnia 2017 r. (Dz.U. poz. 2440), obowiązującej od dnia 30
grudnia 2017 r. wprowadzającej zmiany w sekcji P Edukacja.
SYMBOL: KS1230, STRON: 446, WYDANIE: 2018

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

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU
Klasyfikacja PKWiU obowiązująca od dnia 1 stycznia 2009 r. wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.), zwana PKWiU 2008: Rozporządzenie wprowadzające PKWiU Zasady metodyczne
PKWiU Schemat klasyfikacji Klucze powiązań PKWiU 2004 - PKWiU 2008 Klucze powiązań PKWiU 2008 - PKWiU 2004 Uwaga, PKWIU2008 stosuje się do 31
grudnia 2018 r. wyłącznie do celów: 1) opodatkowania podatkiem od towarów i usług, 2) opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem
dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej. W
ewidencji i ...
SYMBOL: KS500, STRON: 576, FORMAT: A4, WYDANIE: 2010

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

Magdalena Majdrowicz-Dmitrzak, Joanna Frąckowiak

Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących
ze źródeł zagranicznych z komentarzem, przykładami, uwagami objaśniającymi ze zmianami
wprowadzonymi rozporządzeniem z dnia 18 kwietnia 2018 r. (Dz.U. poz. 767) (z suplementem
elektronicznym)
Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzona rozporządzeniem Ministra
Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.) z uwzględnieniem zmian wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia
18 kwietnia 2018 r. (Dz.U. poz. 767), obowiązujących od dnia 25 kwietnia 2018 r. i 1 stycznia 2019 r. W publikacji:
zwięzłe omówienie zmian w klasyfikacji
wprowadzonych nowelizacją z dnia 18 kwietnia 2018 r. ujednolicony tekst klasyfikacji z zaznaczeniem najnowszych zmian
szczegółowe tabele zawierające
najczęściej występujące podziałki klasyfikacji odrębnie dla dochodów i wydatków gmin oraz dochodów i wydatków powiatów komentarze odnoszące ...
SYMBOL: JBK1255e, STRON: 234, WYDANIE: XVII, 2018

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