BENTA CONSULT
CONSULTANŢĂ FISCALĂ
Sediu: Str. Aleea posada, nr. 8, bl. 31, ap 19
www.bentaconsult.ro ; office@bentaconsult.ro

Tel: 0723.530.139 Tel/Fax : 021.776.90.18 sau
0311.043.869
 Solutii fiscale personalizate.
 Avem placerea de a aduce în atentia dumneavoastra

oferta noastra privind abonamentul “Alerta Fiscala”

 Probabil singurul serviciu de acest tip din piata.

Descarca formularul de contract pentru serviciul de Alerta Fiscala aici!

In ce consta serviciul ?


Noi studiem in fiecare zi monitorul oficial si va
transmitem o informare in regim de alerta, prin e-mail,
in termen de 24 -72 ore de la publicarea unor acte
normative.



Avantajul dvs consta in faptul ca nu mai trebui sa
cititi ,,tone,, de informatii irelevante pentru domeniului
fiscal si financiar-contabil, nu ,,ratati,, nici un monitor,
aflati si opinia altora !!!





Fiecare alerta fiscala este insotita de actul
normativ pe care il puteti descarca si salva in
forma in care a fost publicat.

Puteti sa va convingeti prin exemplele anexate !!!

Costuri foarte competitive!!!
Pretul lunar al abonamentului este de 35 EUR !!!
Flexibilitate la facturare, o singură factură pe trimestru
!!!
Informaţia este comentată, sunt scoase în evidenta
implicatiile apărute şi sunt indicate metode de
optimizare fiscală !!!
Contractul poate fi reziliat unilateral de client, in cazul
in care nu sunteti multumit de serviciile prestate !!!

Buletinul informativ poate fi transmis la 7 persoane
din organizaţia clientului !!!

Cum mă abonez ?
Descarc formularul de contract aici
Pentru alte informatii puteti apela si la :
E-mail la: office@bentaconsult.ro,
Telefon : 0765 216 760 si 0723 530 139
Posta destinatar: CABINET CONSULTANT FISCAL
ADRIAN BENTA, adresa: Str. Aleea Posada, nr. 8, bl.
33, sc. 2, etaj 1, ap. 19, Sector 5, Bucureşti, cod
postal 051414
• Incepand cu aceiaşi zi primesc noutăţile fiscale!!!
• Un

exemplar al contractului semnat
clientului anexat la prima factură!!!
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noi

se

va

transmite

De ce acest produs ?
Toţi clienţii noştrii au aceleaşi probleme ca şi noi !!!
 Volumul uriaş de acte normative, ce apar în monitorul
oficial !!!
 Modificările ulterioare, prea
frecvente !!!
 Normele metodologice întârzie sau introduc mai multe
restricţii decât prevede legea !!!
 Noi vă transmitem efectiv noutăţile din domeniul fiscal,
comentate şi adnotate cu propuneri de optimizare fiscală
!!!
 Descarcati si salvati gratuit actul normativ inaintea
tuturor !!!

O zi minunata !
Benta Adrian – Consultant fiscal
E-mail: adrian@bentaconsult.ro
Tel: +4 0723.530.139

Mihaela Benta – Consultant fiscal
E-mail: mihaela@bentaconsult.ro
Tel: +4 0721.378.635

