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  חידוש מנוירכישה ו/או 
  

  

  חדש מנוי על החומר שברשותי: לאו ו/לרכוש אוגדן הנני מעוניין/ת 
  במקום המתאים בהתאם למחיר המצויין בטבלה האישית) (סמן 

  

  סיכום  אוגדנים כולל מנוי  אוגדנים  מנוי מעל  (בש"ח)מנוי שנה וחצי   (בש"ח)מנוי שנתי   האוגדן  קוד

              *460    *265    שנה וחצי   320    265    ביטוח לאומי  בל

              *460    *265    בירור   320    265    חיקוקי מסים  חק

              (אתר) 695        טלפוני          אתר -דוגמאות וטפסים   דו

                  895      545    380    מיסוי קבלני בנין  קב

              645          350    295    דיני עבודה  עב

              2,150          655    510    דיני מסים  דמ

                  695      עדכונים) 2-(ל 395    (לעדכון) 210    סוגיות בדיני מסים  סו

              645        359    295    תכנוני מס  תכ

                  645      320    245    חישובי מס במקרקעין  מק

              495          285    205    לקסיקון המסים  לק

              ספרים  )150חוברות קודמות עד  6( 300    596    חוברות עדכוני מסים  עד

                90              יומן רופא  

                807         השתלמות    שמירה על הקיים  

          mastaxאו באתר ראו בתחתית העמוד    מאגר המידע  

                  (כולל מע"מ) סה"כ לתשלום            
 ₪ 

  ימי עסקים) 3(עד ש"ח  65 ש"ח / משלוח עד בית העסק  25 –דואר ישראל לאוגדני חיקוקי מסים וביטוח לאומי:  רקמשלוח יש להוסיף *
  

  
  שם:

  
            

  
  כתובת:

  
            

  
  מיקוד: 

  
            

  
                @             דוא"ל:

  
  טלפון:

  
                 -       

  
  פקס:   

  
                  -       

  
  נייד:    

  
                  -       

  

  

  ש"ח               :ע"ס               :רצ"ב המחאה מס'  :(לפקודת המכון למסים ויעוץ כלכלי בע"מ)  המחאהתשלום ב
        

  
  :יסשל בעל הכרט מלאשם : תשלום בכרטיס אשראי

  
            

  
  :ת"ז בעל הכרטיס

  
            

  
  :חברת אשראי

  
            

  
  :מס' כרטיס אשראי

  
          -            -            -            

  
  תוקף:

  חודש     שנה  

      /      
          

              :(או שם מלא) חתימה               *:ספרות אחרונות בגב הכרטיס 3
  

  

  הספרות הימניות (האחרונות). 3. יש לרשום את XXXX-XXXדרת מספרים: סבגב כרטיס האשראי, בצד ימין של שורת החתימה, ניתן לראות * 
  

  : + מע"מ) 1,590(מחיר  חבילת הבסיס כוללת אתר התוכן (מאגר המידע). 1
פסיקה; ; מס אמנותו עבודה, ודיני ביטוח לאומי, חיקוקי מסים; חקיקה: חיקוקי לקסיקון המסיםהמקוונת;  אנציקלופדית המסים

  .מאמרים; תשובות לשאלות; החלטות מיסוי וחוזרים מקצועיים
  :+ מע"מ) 2,065(מחיר  + תוספות חבילת הבסיסהמורחבת כוללת את  החבילה אתר התוכן (מאגר מידע). 2

(הסברים וצווי הרחבה). דיני עבודה ;דוגמאות וטפסים; חישובי מס במקרקעין; קבלני בניןמיסוי ; תכנוני מס     


