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Zwolnienia przedmiotowe w podatku akcyzowym. Cz. III str. 25
Teresa Sławińska
Obowiązkowe korekty z tytułu nabycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
podlegających amortyzacji str. 34
Mariusz Unisk
Użytkowanie wieczyste - charakterystyka, opłaty, opodatkowanie podatkiem od towarów i
usług str. 40
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