În ce constă serviciul ?

Noi studiem în fiecare zi Monitorul Oficial și vă transmitem o informare în regim de alertă, prin email, în formatele ppt, pdf și doc, în termen de 24 -72 ore de la publicarea actelor normative cu
caracter fiscal și asimilat.
De asemenea, în conținutul alertei veți regăsi și linkul către actul normativ în varianta originală postat
pe siteul nostru.
Avantajul dumneavoastră constă în faptul că nu mai trebuie să citiți „tone” de informații irelevante
pentru domeniul fiscal și financiar-contabil, nu omiteți nici un monitor, fiind la zi cu actele normative
ce va influențează activitatea și totodată aflați și opinia unor specialiști în domeniu cu privire la noile
modificări.
Fiecare alertă fiscală este însoțită de recomandări de aplicare sau soluții de optimizare fiscală.

Costul serviciului de Alertă Fiscală

Prețul lunar al abonamentului este de în mod normal 35 EUR iar periodic se fac oferte promoționale!

Punctele forte ale unui Abonament de Alertă Fiscală?

 Flexibilitate la facturare, o singură factură pe trimestru !
 Informaţia este comentată, sunt scoase în evidență implicațiile apărute şi sunt indicate
metode de optimizare fiscală !
 Contractul poate fi reziliat unilateral de către client, în cazul în care nu mai considerați necesar
acest abonament sau bugetul nu vă mai permite!
 Alerta Fiscală poate fi transmisă la un număr de până la 7 adrese de e-mail din organizaţia
dumneavoastră, în funcție de oferta contractată !

De ce acest produs ?

Toţi clienţii noştrii au întâmpinat aceleași probleme:
 volumul uriaş de acte normative ce apar în Monitorul Oficial;
 modificările ulterioare aduse actelor normative, cu o frecvență mare mai ales în cazul actelor
normative cu impact mare în activitatea financiar-contabilă;
 normele metodologice care întârzie să apară sau introduc ... mai multe restricţii decât prevede
legea;
Noi vă transmitem efectiv noutăţile din domeniul fiscal, comentate şi adnotate cu propuneri de
optimizare fiscală !!!

Cum vă abonați?

Descărcați formularul de contract de pe site-ul www.bentaconsult.ro
Transmiteți contractul semnat și ștampilat prin:
 E-mail la: office@bentaconsult.ro
 Fax: 0311.043.869
 Poștă destinatar: BENTA CONSULT SRL, adresa: Bucuresti, Sector 5, Aleea Posada, nr. 4, Bl. 33,
Sc. 1, Et. 3, Ap. 10, cod postal 051414
Începând cu aceeaşi zi veți primi noutăţile fiscale iar în cazul în care doriți vă putem furniza și
alertele emise în perioada anterioară semnării contractului !
Un exemplar al contractului semnat şi de noi se va transmite clientului anexat la prima factură!!!

