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UWAGA! 

Treści dotyczące działalności nierejestrowej zostały w tej edycji e-booka usunięte 

niemal w całości (pozostało jedynie wprowadzenie do tego zagadnienia). 

Zostały one opublikowane w odrębnym e-booku poświęconym wyłącznie 

działalności nierejestrowanej w kontekście sprzedaży na Etsy, ale nie tylko. 

E-book jest dostępny tutaj  https://kursetsy.pl/ndg-na-etsy-i-nie-tylko  

 

 

  


