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Bestseller 2021 – TAX Alert 
Wiele biur rachunkowych i podatkowych już nam zaufało. Dołącz 
do ich grona i przekonaj się, jak dużo czasu zaoszczędzisz dzięki 
naszemu produktowi.  

W jednym miejscu znajdziesz gotowe merytoryczne treści przygotowane przez eksper-
tów Wolters Kluwer oraz łatwą w obsłudze platformę do tworzenia i wysyłki e-maili.

Newsy w TAX Alert dostarczane są regularnie i zawierają aktualne informacje o zmia-
nach w prawie i podatkach. Informacje w nich zawarte są opracowywane przez prakty-
ków z wieloletnim doświadczeniem oraz przez właścicieli biur rachunkowych. Napisane 
są przystępnym językiem, dzięki czemu będziesz otrzymywać mniej pytań od klientów.  

Tworząc swój newsletter, możesz wybrać te newsy, które chcesz rozesłać do wybranych 
odbiorców.

W przykładowym biuletynie zaznaczyliśmy miejsca, które możesz edytować i dostoso-
wywać do potrzeb Twojego biura. 

Życzymy przyjemnej lektury 

Redakcja TAX Alert  

Wstęp

Niniejszy dokument jest przykładowym newsletterem, jaki biura rachunkowe  
i podatkowe mogą przesyłać swoim klientom za pomocą platformy TAX Alert.

https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/solutions/lex/tax-alert?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=WKPL_FIS_NUR_LTAX-POT-wakacje-z-TAX-Alert-07-22-MOFU_TFM/COM0122001_KEM030&utm_term=LTAX-przykladowy-NL&utm_content=LTAX-wakacje


Przykładowy newsletter

Możliwość wyboru 
szablonu i kolorystyki 
newslettera

Możliwość wstawienia 
logo biura

Możliwość edycji  
tytułu biuletynu  

Możliwość edycji zdjęć 
i treści oraz dodawania 
własnych newsów do 
biuletynu
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Twoje logo firmowe

Przykładowy newsletter przygotowany przez ekspertów TAX Alert 
Biuletyn – aktualności - czerwiec 2022

https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/solutions/lex/tax-alert?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=WKPL_FIS_NUR_LTAX-POT-wakacje-z-TAX-Alert-07-22-MOFU_TFM/COM0122001_KEM030&utm_term=LTAX-przykladowy-NL&utm_content=LTAX-wakacje


Możliwość edycji treści  
w całym newsletterze
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https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/solutions/lex/tax-alert?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=WKPL_FIS_NUR_LTAX-POT-wakacje-z-TAX-Alert-07-22-MOFU_TFM/COM0122001_KEM030&utm_term=LTAX-przykladowy-NL&utm_content=LTAX-wakacje


Możliwość edycji  
zdjęć

Możliwość edycji treści  
w całym newsletterze
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https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/solutions/lex/tax-alert?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=WKPL_FIS_NUR_LTAX-POT-wakacje-z-TAX-Alert-07-22-MOFU_TFM/COM0122001_KEM030&utm_term=LTAX-przykladowy-NL&utm_content=LTAX-wakacje


Możliwość edycji  
treści

Możliwość wyboru 
szablonu i kolorystyki 
newslettera

Możliwość wstawienia 
logo i danych 
kontaktowych biura

Możliwość edycji  
zdjęć
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https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/solutions/lex/tax-alert?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=WKPL_FIS_NUR_LTAX-POT-wakacje-z-TAX-Alert-07-22-MOFU_TFM/COM0122001_KEM030&utm_term=LTAX-przykladowy-NL&utm_content=LTAX-wakacje


Zamów TAX Alert i wysyłaj swoim klientom biuletyn o zmianach  
w prawie i podatkach.

Skorzystaj z oferty specjalnej -15%

Wysyłka biuletynu – zobacz jakie to proste!

Stwórz biuletyn z newsów 
przygotowanych przez 
ekspertów Wolters Kluwer.

Zweryfikuj listę odbiorców 
oraz sprawdź jak wygląda 
Twoja wiadomość  na różnych 
urządzeniach.

1

3

2

4

Nadaj tytuł biuletynu oraz 
dowolnie edytuj jego treść. 

Dodaj logo i kolory firmowe.

Wyślij. GOTOWE!

https://www.lex.pl/produkty/tax-alert,143303.html?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=WKPL_FIS_NUR_LTAX-POT-wakacje-z-TAX-Alert-07-22-MOFU_TFM/COM0122001_KEM030&utm_term=LTAX-przykladowy-NL&utm_content=LTAX-wakacje
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Poznaj opinie o TAX Alert

Chciałabym powiedzieć, że TAX Alert w biurze rachunkowym to pre-
stiż, to wyróżnienie dla biura na tle innych biur. Aczkolwiek, w tak 
zmiennej rzeczywistości podatkowej – informowanie Klientów 
o zmianach w przepisach prawa, wyczulanie ich na ważne kwestie 
prawne, sygnalizowanie kluczowych dla biznesu kwestii – powinno 
być jednak powszechnie obowiązującym standardem.

Można wiele napisać o korzyściach dla Klienta biura: szybkie infor-
mowanie o zmianach, obrazowe i praktyczne wskazówki, ciekawe 
przykłady, ekspercka wiedza. Skupiłabym się jednak na korzyściach dla właścicieli biur: 

- spokój – rękę na pulsie trzyma TAX Alert,

- oszczędność czasu – przygotowanie materiałów informacyjnych dla Klientów biura – to nie 
5, czy dziesięć minut. W tej chwili to długie żmudne godziny pracy, pracy którą właściciel może 
wykorzystać na zarządzanie biurem czy jego rozwój.

- TAX Alert to także źródło informacji dla biura rachunkowego. W tej chwili liczba zmian podat-
kowych tak eskaluje, że doprawdy trudno dopilnować, czy nad wszystkim panujemy. Tymczasem 
w TAX Alert systematycznie pojawiają się informacje o zmianach w prawie, niebezpiecznych czy 
wątpliwych uregulowaniach, ważnych upływających terminach, zmianach linii interpretacyjnych 
organów.

Znajdziemy tu i kluczowe ważne informacje i ciekawostki. 

TAX Alert, to także świetne narzędzie dla każdego właściciela biura, który szuka nowych funkcjo-
nalności, usprawnień w biurze. TAX Alert, każdy może wykorzystać jako narzędzie do komunika-
cji z Klientami biura czy kancelarii. Produkt umożliwia, bowiem wysyłkę dowolnie przygotowa-
nej informacji np. o zamknięciu biura, życzeń świątecznych, przypomnienia o ważnym terminie 
do wszystkich lub też wybranych Klientów biura. Tu pole do popisu jest naprawdę imponujące. 
Można przygotować wysyłkę tylko dla Klientów PIT, tylko dla Klientów VAT czy też tylko do tych, 
którzy zatrudniają pracowników lub, którzy posiadają kasę fiskalną.

Edyta Zaniewicz 
Właściciel biura rachunkowego ProPIT, członek zarządu KIBR, autor TAX Alert

https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/solutions/lex/tax-alert?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=WKPL_FIR_NUR_LTAX-POT-wakacje-z-TAX-Alert-07-22-MOFU_TFM/COM0122001_KEM030&utm_term=LTAX-przykladowy-NL&utm_content=LTAX-wakacje
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Poznaj opinie o TAX Alert

TAX Alert to narzędzie, które ułatwia przekazywanie trudnych infor-
macji w bardzo przyjazny sposób. 

Komunikacja w  obecnych czasach jest bardzo istotna, w  dobie 
ogromnych zmian w przepisach podatkowych, możliwość wysłania 
opracowanej informacji, na ważny, dla mojego Klienta temat, jest 
dużym ułatwieniem w pracy biur rachunkowych. 

Narzędzie pozwala dotrzeć szybciej, ale również w wyselekcjono-
wanej formie, więc informacje trafiają do tych Klientów, których ta 
informacja dotyczy. 

TAX Alert pozwala wyróżnić się na rynku Biurom Rachunkowym - ich Klienci czują się bezpiecznie 
i mają dostęp do informacji z „pierwszej ręki” czyli od swojego Biura Rachunkowego. 

Beata Boruszkowska

Prezes Krajowej Izby Biur Rachunkowych. Od 2006 r. właścicielka Biura Rachunkowego 
BEATA w Brodnicy

https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/solutions/lex/tax-alert?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=WKPL_FIR_NUR_LTAX-POT-wakacje-z-TAX-Alert-07-22-MOFU_TFM/COM0122001_KEM030&utm_term=LTAX-przykladowy-NL&utm_content=LTAX-wakacje
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Poznaj opinie o TAX Alert

TAX Alert to rozwiązanie, które pozwala zapewnić stały dostęp do 
wiadomości podatkowych klientom. Zamiast tworzyć personali-
zowane teksty można wykorzystać przygotowane teksty, które dla 
danej grupy przedsiębiorców będą interesujące. Teksty są napisa-
ne przez specjalistów z tej dziedziny w sposób prosty i czytelny, tak, 
aby osoba na każdym poziomie zaawansowania miała możliwość 
zapoznania się z nimi.

Patrycja Kubiesa

Doradca podatkowy nr wpisu 13829. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 
przy oddziale krakowskim.

https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/solutions/lex/tax-alert?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=WKPL_FIR_NUR_LTAX-POT-wakacje-z-TAX-Alert-07-22-MOFU_TFM/COM0122001_KEM030&utm_term=LTAX-przykladowy-NL&utm_content=LTAX-wakacje


TAX Alert  
Dzięki TAX Alert biura rachunkowe  
i podatkowe:

Zamów TAX Alert w promocyjnej cenie

rabat 15% na wakacje! 

 →  Nie muszą już samodzielnie przygotowywać treści prawnych i podatkowych  
dla swoich klientów. W ten sposób oszczędzają czas i pieniądze.

 →  Otrzymują od klientów mniej pytań o zmiany w prawie, bo komunikacja odbywa 
się z wyprzedzeniem i jest dopasowana do konkretnych odbiorców.

 →  Budują swoją renomę, ponieważ rozsyłane informacje są wiarygodne, aktualne  
i ujęte w nowoczesne szablony graficzne.

Bestseller 
2021

Nasz produkt  
jest dla Ciebie: 

 → Jeśli informujesz 
swoich klientów o 
zmianach w prawie.  

 → Zależy Ci na promocji 
swojego biura.

 → Szukasz sposobu na 
zaoszczędzenie czasu.

https://www.lex.pl/produkty/tax-alert,143303.html?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=WKPL_FIS_NUR_LTAX-POT-wakacje-z-TAX-Alert-07-22-MOFU_TFM/COM0122001_KEM030&utm_term=LTAX-przykladowy-NL-reklama&utm_content=LTAX-wakacje
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