
Vademecum 
Doradcy 
Podatkowego

www.ABC.com.pl/vdp

www.ABC.com.pl/vdp

Nowe oblicze
Nowy interfejs publikacji wydawanych pod marką ABC to:
 większy komfort pracy 
 nowe funkcjonalności 
 nowoczesna i atrakcyjna szata graficzna

Wyszukiwanie
 możliwość wyszukiwania pełnotekstowego dostępna z każ-

dego miejsca w programie;

 możliwość zawężania i sortowania listy wyników wg wy-
branych kryteriów, takich jak: rodzaj dokumentu, data ak-
tualności, data odpowiedzi na pytanie, autor itp.; 

 możliwość wyszukiwania z uwzględnieniem odmian flek-
syjnych.

Praca z tekstem
 możliwość pracy w dodatkowym oknie;

 łatwiejszy dostęp do dokumentów powiązanych;

 funkcja „wersje artykułu” pozwala zobaczyć w jednym wi-
doku wszystkie wersje czasowe danego przepisu;

 zakładki w górnej części okna ułatwiają przeglądanie 
otwartych dokumentów (funkcjonalność dostępna tylko 
w wersji płytowej). 

Moja strefa 
 zarządzanie wybranymi dokumentami i własnymi notat-

kami;

 podgląd historii pracy z programem (rozbudowane opcje 
dostępne w wersji płytowej);

 gromadzenie dokumentów do wydruku (dostępne w wersji 
płytowej i on-line).
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komfort pracy – wszystkie ważne 
informacje znajdują się w jednym 
miejscu, są odpowiednio skatalogowa-
ne, a do dyspozycji mamy intuicyjną 
wyszukiwarkę,
 
oszczędność czasu – serwis jest na 
bieżąco aktualizowany. Nieustanne 
śledzenie zmian w przepisach prawnych 
przestaje być konieczne, gdy mamy całą 
wiedzę w zasięgu ręki, 

oszczędność pieniędzy – dzienniki, 
tygodniki, miesięczniki... nie są już 
potrzebne, 

poczucie bezpieczeństwa – w dzisiejszych 
czasach praca księgowego jest zawodem 
wysokiego ryzyka. Nie ma sensu dłużej 
ryzykować. Gdy mamy problem i brak stupro-
centowej pewności – zadajemy pytanie. W ciągu 
7 dni roboczych mamy gwarantowaną odpowiedź, 
udzieloną przez eksperta z danej dziedziny, 

dostęp do najbardziej aktualnych porad, 
wskazówek i interpretacji z zakresu prawa 
podatkowego, rachunkowości, prawa pracy 
i ubezpieczeń społecznych, 

codzienna aktualizacja bazy pytań, przegląd 
prasy, newsy, 

gwarancja jakości porad udzielanych przez 
najlepszych specjalistów-praktyków. Korzystanie 
z wiedzy ekspertów.

Analizy problemów podatkowych
Około 1900 analiz konkretnych zagadnień 
z dziedziny prawa podatkowego, rachunko-
wości, prawa pracy w postaci zebranych doku-
mentów:

 przepisów prawnych,
 orzecznictwa sądowego,
 wyjaśnień organów skarbowych,
 komentarzy napisanych przez specjali-
stów, stanowiących materiały, na pod-
stawie których udzielisz wyczerpującej 
odpowiedzi swojemu klientowi, przygo-
tujesz pismo do organu skarbowego, 
sporządzisz pismo procesowe, słowem – 
rozwiążesz wszelkie problemy praktyczne 
związane z danym zagadnieniem będącym 
przedmiotem analizy.

Pełne polskie prawodawstwo
Przepisy wydane i obowiązujące w okresie 
ostatnich 5 lat. Wszystkie akty prawne wraz 
z wersjami czasowymi opublikowane w Dzien-
niku Ustaw i Monitorze Polskim na przestrzeni 
ostatnich 5 lat oraz wydane wcześniej, które 
przestały obowiązywać w ciągu ostatnich 5 lat. 
Niezależnie od rodzaju analizowanej sprawy
zawsze znajdziesz odpowiednie przepisy.

Wszystkie akty prawne z zakresu: prawa podat-
kowego, rachunkowości, ubezpieczeń społecz-
nych, prawa pracy.
Każdy użytkownik serwisu zapanuje nad 
podatkami dzięki wyróżnieniom wszelkich 
zmian w przepisach i wyszukiwaniu treści aktu 
prawnego w brzmieniu na wybrany dzień.

Komentarze specjalistów
Ponad 2000 na bieżąco aktualizowanych, 
praktycznych komentarzy napisanych przez 
specjalistów z dziedziny podatków, rachunko-
wości, prawa pracy. Zawierają one rozwiązania 
najbardziej skomplikowanych problemów. 
Napisane przystępnym językiem omówienia 
konkretnych problemów poparte są przykła-
dami rozwiązań. Użytkownicy serwisu mają 
dostęp do rozwiązań gotowych do zastosowa-
nia w codziennej pracy.

Co to jest
Vademecum Doradcy Podatkowego?

Vademecum Doradcy Podatkowego to:

Program dostępny jest w abonamencie rocznym, w wersji na płycie 
DVD aktualizowanej co miesiąc lub w wersji on-line, której aktualizacja 
dokonywana jest codziennie. Publikację cechują praktyczność, 
przejrzystość językowa i łatwość natychmiastowego wykorzystania 
zawartych w niej informacji w codziennej pracy zawodowej. Adresatami 
publikacji są doradcy podatkowi.

Korzystanie
z Vademecum Doradcy Podatkowego to: 

W rozwiązywaniu 
codziennych problemów 
podatkowych pomagają:

 pracownicy Ministerstwa Finansów,
 doradcy podatkowi,
 pracownicy izb i urzędów skarbowych,
 pracownicy firm konsultingowych,
 doświadczeni praktycy.

Co znajdziesz
w Vademecum Doradcy Podatkowego?

Orzecznictwo sądowe
Najbogatsza w Polsce baza ponad 30.000 
orzeczeń sądowych w sprawach podatkowych 
i z zakresu prawa pracy, wydanych przez TK, SN, 
NSA i WSA, jak również prawie 740 orzeczeń 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Pełne 
teksty orzeczeń wraz z uzasadnieniami oraz tezy 
wyroków wydanych przez sądy w ciągu ostat-
niego tygodnia.

16.000 wyjaśnień izb i urzędów skarbowych
oraz Ministerstwa Finansów
Wszystkie istotne dla doradców podatkowych 
pisma urzędowe zaprezentowane jako: 

 pełna baza z możliwością szybkiego wyszuki-
wania, 

 dokumenty powiązane tematycznie z kon-
kretnymi zagadnieniami, np. problemami 
podatkowymi.

Stale powiększana baza pytań użytkowników
i odpowiedzi specjalistów
Ponad 30.000 aktualnych odpowiedzi na 
pytania z zakresu podatków, rachunkowo-
ści i prawa pracy. Łatwe i intuicyjne wyszu-
kiwanie gwarantuje znalezienie zagadnień 
interesujących użytkownika.

Stawki, wskaźniki i kalkulatory
Baza zawsze aktualnych wskaźników i stawek 
z zakresu prawa podatkowego, ubezpieczeń spo-
łecznych i prawa pracy oraz zestaw praktycznych 
kalkulatorów (odsetek ustawowych, odsetek od 
zaległości podatkowych, walutowy, wartości cel-
nej, wynagrodzeń, „kilometrówka”).

Klasyfikacje
Środków Trwałych, PKD, PKWiU, PKOB, a także 
zestawienie pozycji PKWiU ze stawkami VAT.

Wzory dokumentów
Ponad 2900 gotowych wzorów pism, umów, de-
klaracji i formularzy podatkowych w wersjach:

 do przejrzenia (plik PDF),
 do wypełnienia (plik DOC),
 do obliczeń (plik XLS).

Także formularze GUS, ZUS, KRS i wiele innych.

Zakładowy plan kont
Z komentarzem oraz powiązaniami kont synte-
tycznych i analitycznych.

Bazy teleadresowe izb i urzędów skarbowych
oraz oddziałów ZUS
Dane teleadresowe izb i urzędów skarbowych, 
oddziałów ZUS oraz numery rachunków banko-
wych urzędów skarbowych, wykaz siedzib i tery-
torialnych zasięgów działania.

Użytkownik może zadawać pytania
specjalistom
Opracowaną przez eksperta odpowiedź otrzy-
muje w ciągu 7 dni roboczych. Udzielone odpo-
wiedzi (wraz z informacją o stanie prawnym) 
znajdują się w serwisie i są na bieżąco aktualizo-
wane. Autorami komentarzy oraz odpowiedzi na 
pytania są specjaliści współpracujący z redakcją, 
którzy na co dzień prowadzą swoje kancelarie 
doradztwa podatkowego, pracują w organach 
skarbowych czy firmach konsultingowych 
i na podstawie swoich praktycznych doświad-
czeń dzielą się swoją wiedzą z Użytkownikami 
naszej publikacji.

Praktycy 
o Vademecum 
Doradcy 
Podatkowego

Vademecum Doradcy 
Podatkowego jest 
publikacją elektroniczną 
w przyjazny sposób 
prezentującą informacje 
z dziedziny prawa podat-
kowego, rachunkowości, 
prawa pracy i ubezpieczeń 
społecznych.

DVD – miesięczna
On-line – codziennaAktualizacja serwisu 

Fundacja Centrum Dokumentacji 
i Studiów Podatkowych udziela rekomen-
dacji programowi Vademecum Doradcy 
Podatkowego. Jest to źródło informacji 
niezbędnych w codziennej pracy dorad-
cy podatkowego. Przemyślana struktura 
programu oparta na analizach problemów, 
jakie rodzi prawo podatkowe, dostęp do 
pełnego ustawodawstwa z okresu ostat-
nich 5 lat, bogate bazy orzecznictwa oraz 
pytań i odpowiedzi sprawiają, że doradca 
podatkowy dysponuje dostępem do 
zasobów informacyjnych, na podstawie 
których rozwiąże skomplikowane proble-
my podatkowe swoich klientów. Cechą 
wyróżniającą publikację są bogate bazy 
informacji przydatnych dla doradców 
podatkowych wraz z łatwymi w obsłudze 
mechanizmami przeszukiwania. 

Praca z Vademecum Doradcy Podatko-
wego, umożliwiając dotarcie do różnych 
źródeł wiedzy, oznacza komfort pracy oraz 
oszczędność czasu doradcy podatkowego. 

Wymagania sprzętowe:  Komputer PC z procesorem [1.5MHz/2.5MHz]    MS Windows XP SP3, Vista SP1    [1GB/5GB] wolnego miejsca na dysku twardym  RAM XP [512MB/1GB], 
Vista [1GB/2GB]   rozdzielczość ekranu [1024x768/1280x1024]    napęd DVD-ROM, mysz, klawiatura    MS Internet Explorer 6.0, Adobe Acrobat Reader 5.0, MS Word 97 lub ich 
nowsze wersje    serwer plików dla instalacji sieciowej: MS Windows 2003 server SP2, MS Windows 2008 server lub Samba (Linux).
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