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Könyvek: 57 számviteli eset megoldása, A feltételes adómegállapítás hazai és nemzetközi szabályozása,
Közvetlen adózás az Európai Unióban, A társaságirányítás számviteli és pénzügyi tényezői
Számviteli szabályzat minták: értékelési szabályzat és számviteli politika minták
Döntvénytár: Magyar és európai bíróságok több mint 215 000 elvi és egyedi döntése
Adójogszabályok angol és német nyelven
Navigátorok: adóeljárás, általános forgalmi adó, kisvállalati adó, számvitel, társasági adó
Kommentárok: Air., Art., Avt.
Jogszabálytükör: Adóeljárási törvények (Art. 2003 – Air., Avt., Art. 2017: Art. 2017 – Art. 2003,
Air. 2017 – Art. 2003, Avt. 2017 – Art. 2003)
A veszélyhelyzeti szabályok továbbélése
Folyóiratarchívum (2013–2019): Adó szaklap, Adó-kódex, Áfa-kalauz, Számviteli Tanácsadó
Több mint 40 jogszabály-magyarázat adózás, társadalombiztosítás és számvitel témában
Magyarázat a gazdálkodó szervezetek elektronikus ügyintézéséhez
Adózási és számviteli példák, esettanulmányok
Kitölthető mérleg- és beszámolósémák
Kitölthető mérleg- és beszámolósémák mikrogazdálkodók és nonprofit szervezetek részére
Gépjármű-üzemeltetési adatbázis
Tb kérdések-válaszok
Ügyviteli határidők gazdasági eseményekhez kapcsolódóan
EU adózási jogesetek (a legfontosabb jogesetek feldolgozása)
Az Európai Unió joganyaga
Az európai bíróságok egyedi döntései
Európai jogi bibliográfia
Magyar–angol–német–francia jogi szakszótár teljes anyaga
Jogaszabály-magyarázatok (áfa, szja, tao, kiva, kata, tbj)
Számviteli kérdések
Számviteli segédletek
Számviteli fogalomtár
Az Európai Unió adózással kapcsolatos szakmai anyagai
NAV-, APEH-normák
Kommentárok: Lakás tv., Mt. (Kártyás/Petrovics/Takács), Flt., Alaptörvény, Tbj.
Archivált kommentárok: pl. 1952-es Pp., 1959-es Ptk., 1978-as Btk., 1998-as Be., Gt., Ctv., Cstv., Szjt., Ötv., Ket.
Alkotmánybírósági határozatok és bírósági döntések (BH, EBH)
Közel 300 szerkeszthető iratminta és nyomtatványkitöltő Cégeditor
Magyar joganyagok
Törvényjavaslatok, indokolások és vitaanyagok
Kalkulátorok (Bérkalkulátor; KIVA-TAO összehasonlító kalkulátor; KATA-TAO összehasonlító kalkulátor;
KIVA kalkulátor; KATA kalkulátor; Illeték kalkulátor: Gépjármű, Lakásnak minősülő ingatlan, Lakásnak
nem minősülő ingatlan; EKAER kalkulátor; Látvány-csapatsport kalkulátor; Ingó és Ingatlan értékesítés
SZJA kalkulátor; Szabadság hónapjára járó bér kalkulátor; EKHO kalkulátor; Online számla jelentési
kötelezettség kalkulátor; Cégautó adó kalkulátor; Fejlesztési adókedvezmény kalkulátor)
Tematikus gyűjtések (pl. üzemanyagárak, valutaárfolyamok, jegybanki alapkamatok, besorolási jegyzékek)
Egyéb joganyagok (magyar jogi bibliográfia, több mint félszáz hivatalos lap anyaga)
Corpus Juris Hungarici – az elmúlt ezer esztendő törvényalkotásának 10 ezer dokumentuma
Változásfigyeltetés
JogtárMobil







































A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek! A pontos tartalmakat, adatokat illetően tájékozódjon honlapunkon vagy keresse értékesítési képviselőinket, ügyfélszolgálatunkat!

