Specjalna oferta prenumeraty miesięcznika:

DORADZTWO PODATKOWE
BIULETYN INSTYTUTU STUDIÓW PODATKOWYCH
Poznaj korzyści płynące z prenumeraty
I. PAKIET DLA PRENUMERATY ROCZNEJ:
1. Trzy numery Biuletynu gratis!
2. Cotygodniowa „Informacja  Podatkowa” w formie elektronicznej o zmianach w przepisach prawa podatkowego, wydawanych
pismach Ministra Finansów z wyjaśnieniami dotyczącymi stosowania przepisów prawa podatkowego oraz orzecznictwem
sądowym,
3. 20% rabatu przy zakupie innych wydawnictw ISP w czasie trwania prenumeraty,
4. Biuletyn w wersji elektronicznej w postaci pliku pdf.
II. PAKIET DLA PRENUMERATY DWULETNIEJ:
1. Sześć numerów Biuletynu gratis!
2. Cotygodniowa „Informacja  Podatkowa” w formie elektronicznej o zmianach w przepisach prawa podatkowego, wydawanych
pismach Ministra Finansów z wyjaśnieniami dotyczącymi stosowania przepisów prawa podatkowego oraz orzecznictwem sądowym,
3. 20% rabatu przy zakupie innych wydawnictw ISP w czasie trwania prenumeraty,
4. Biuletyn w wersji elektronicznej w postaci pliku pdf.

Z A M ÓW I E N I E

INSTYTUT STUDIÓW PODATKOWYCH Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Dział Sprzedaży Wydawnictw, 04-367 Warszawa, ul. Kaleńska 8
tel. (22) 517 30 60 wew. 141, fax (22) 870 41 78
http://www.isp-modzelewski.pl, e-mail: wydawnictwa@isp-modzelewski.pl

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
pełna nazwa instytucji lub imię i nazwisko

.......................................................................................................
data

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
adres

.......................................................................................................
telefon

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
numer kodu                     miejscowość

.......................................................................................................
fax

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
numer NIP (dotyczy podatników VAT)

.......................................................................................................
e-mail

279 zł

TAK, zamawiam





Prenumerata roczna od miesiąca.........................2013 r. do miesiąca......................2014 r.    .....egz. x 372 zł (w tym 5% VAT)
Prenumerata dwuletnia od miesiąca....................2013 r. do miesiąca......................2015 r.    .....egz. x 744 zł (w tym 5% VAT)

558 zł

Dodatkowo wersja elektroniczna Biuletynu w postaci pliku pdf

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych na karcie zgłoszenia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.
 Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną (na wskazany wyżej adres e-mail) informacji handlowej o aktualnej ofercie Wydawnictwa.

Prosimy zakreślić właściwy kwadrat. Zamówienie należy przesłać pocztą lub faksem: (22) 870 41 78
Prosimy o załączenie kopii dokonania przelewu na rachunek ISP (jest to warunek ważności zamówienia)
Rachunek: Bank PEKAO S.A. X O/Warszawa 65 1240 1095 1111 0000 0336 0556

..............................................................................................................................
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej

...............................................................................................................................
Imię i nazwisko osoby zamawiającej

