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käibemaks).
Koolituse
hinna sisse
kuuluvad

Hinnas
sisaldub kohvipauside
maksumus. Füüsilisest
isikust
maksjale
laieneb
tulumaksusoodustus
nii
õppematerjalid
kui ka kohvipaus.
Soodustus
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