Mediterrán

PÉCS

Kirakatverseny

A verseny idõpontja: 2009. május 29. 10.00 óra
A kirakatverseny témája: mediterrán hangulat
A kirakatverseny helyszíne: Pécs belvárosa
Díjátadás: 2009. május 30.
AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI:
* ötletesség
* látvány összhatása
* grafikai elemek, feliratok alkalmazása
* a portál rendezettsége, megjelenése
* az árurendezés
* installáció helyes kiválasztása,
megjelenése
A DÍJAK KATEGÓRIÁI:
* legjobb rendezés
* legjobb ötlet
* legszebb portál
* legjobb grafikai megoldás
* külön díjak
Oklevelek és tárgynyeremények kerülnek
kiosztásra.
Díjszponzoraink: Sun Travel utazási iroda,
Nivea, Thomson Reuters, Sign Magazin.
Értékeléskor minden kirakatot és portált pontoz
a szakmai zsûri. Tehát minden kirakat és portál
értékelve lesz, attól függetlenül, hogy benevez-e
ill. részt vesz-e a versenyben.
A nyertes kirakatok tulajdonosai és a kirakatrendezõk között ünnepélyes keretek között díjakat és
okleveleket osztunk ki. A teljes pontozási lista az
eredményhirdetést követõen közzétételre kerül.
Díjakat csak a benevezett üzletek és
kirakatrendezõk kapnak.
Kérjük azoknak a dekoratõröknek,
kirakatrendezõknek a jelentkezését, akik
megmérettetnék szakmai tudásukat, valamint
várjuk bolttulajdonosok, üzletvezetõk,
jelentkezését akik kirakataikban helyet adnának a
versenynek!

A rendezvény fõszervezõje és védnöke
a Dekorszövetség.
Célunk, hogy az üzletközpontokból
visszacsalogassuk a vásárlókat a
belváros kisebb, patinásabb boltjaiba.
Városképi szempontból fontos, hogy a
már meglévõ, régen jól mûködõ
üzlethelyiségek Pécs legfrekventáltabb helyein megmaradjanak.

A DEKORSZÖVETSÉG SZERVEZÉSÉBEN:

SZAKMAI TANULMÁNYI
KIRÁNDULÁST HIRDETÜNK
BÉCSBE (A)!

HÍRLEVÉL
2009 április

Ha egyetért
célkitûzéseinkkel kérjük
támogassa mûködésünket
adója 1 % - ával!
Adószámunk: 18256419-2-43
részletesen
mellékletünkben

Idõpont: 2009. május 8.
Program: múzeum és kiállításlátogatás,
Bécs belváros - kirakat és portálmustra.
Jelentkezés E-mailen április 30.-ig:
dekorszovetseg@c2.hu
Útiköltség: kb. 6.000.- Ft + belépõjegyek
Tagoknak kedvezmény!
A pontos részvételi díjat - a jelentkezõk
létszámától függõen - valamint az indulás
idõpontját késõbb adjuk meg.
Várjuk a jelentkezéseket!

A K I R A K AT V E R S E N Y T Á M O G AT Ó I :

ROZSDA ENDRE
(1913, MOHÁCS – 1999, PÁRIZS)

KIÁLLÍTÁSOK ROZSDA ENDRE
EMLÉKÉRE

VÁRFOK GALÉRIA
1012 Budapest, Várfok u.14.

VÁRFOK ÉS XO TEREMH
1012 Bp., Várfok u. 11.,

VÁRNEGYED GALÉRIA,
1015 Bp., Batthyány u. 67.

GALÉRIA 19
1012 Bp., Várfok u. emelkedõje,

HIRDETÉS

Megnyitó: 2009. ápr. 21., 18.00 óra
a Várfok Galéria XO Termében.
A kiállítást megnyitja:
Pataki Gábor mûvészettörténész.

SRIMAI TERASZ 2009
ALKOTÓTÁBOR HORVÁTORSZÁGBAN

További részleteket E-mail küldünk az érdeklõdõknek:
dekorszovetseg@c2.hu

Mindenkinek jó munkát kíván: a DekorSzövetség

Magyarországi Dekoratõrök és
Kirakatrendezõk Szövetsége
DEKORSZÖVETSÉG
Postacím: 1118 Budapest,
Késmárki utca 4. Fsz. 3.
Fax: 06 / 1 / 361-4366
Tel.: 06 20 396 3568
E-mail: dekorszovetseg@c2.hu
www.gportal.hu/dekorszovetseg
Adószám: 18256419-2-43
Bank: Budapest Bank
10102093-57420300-01000004

HÍRLEVÉL
A magánszemélyeket érintõ legfõbb változások
A korábbi évektõl eltérõen a rendelkezõ
nyilatkozatát minden adózó 2008. május 20-ig
juttathatja el az adóhatósághoz. Tehát az
egyéni vállalkozók és az áfa fizetésére
kötelezett magánszemélyek, akik egyébként
február 15-ig adnak bevallást, május 20-ig
érvényesen rendelkezhetnek.
Lényegesen változtak azok a módok, ahogy a
rendelkezõ nyilatkozatot el lehet juttatni az
adóhatósághoz. A legfontosabb változás, hogy
a korábban megszokott borítékos rendszertõl
eltérõen 2008-ban a rendelkezõ nyilatkozatot a
bevallás részeként is be lehet adni. Így ha a
magánszemély adóbevallást ad, vagy
adóhatósági adómegállapítást kér, az erre
vonatkozó nyomtatvány megfelelõ oldalának
(0753-D vagy 07530-D számú lap) kitöltésével
is rendelkezhet.
Aki nem a nyomdai úton elõállított
nyomtatványokon, hanem az APEH
nyomtatványkitöltõ programjának
használatával állítja elõ a bevallását, annak
szintén van lehetõsége arra, hogy a rendelkezõ
nyilatkozatát a nyomtatvány részeként adja be,
azaz a nyomtatványkitöltõ programmal is
elõállítható a kérdéses 0753-D vagy 07530-D
számú lap.
Azok a magánszemélyek, akik a bevallásukat
vagy az adóhatósági adómegállapításra
vonatkozó nyilatkozatot elektronikusan küldik
meg az adóhatóságnak, a rendelkezõ
nyilatkozatot is megküldhetik ily módon.
Abban az esetben, ha a magánszemély
elektronikus bevallását, ADAM nyilatkozatát
vagy külön elektronikus ûrlapját nem saját
maga, hanem meghatalmazottja (például
könyvelõje) készíti, az adóhatósághoz azt is be

kell jelentenie, hogy a rendelkezõ nyilatkozat
elektronikus továbbítására meghatalmazottja
jogosult.
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2008-ban a korábbi évekbõl megszokott
módon is lehet rendelkezni, azaz a bevallással
vagy az adóhatósági adómegállapítást kérõ
nyilatkozattal együtt egy lezárt borítékban is
elküldhetõ a rendelkezõ nyilatkozat. Ennek a
lapnak az aljáról kinyomtatás után levágható.
A borítékot le kell ragasztani, és azon a
magánszemély adóazonosító jelét fel kell
tüntetni. A borítékot a magánszemély a
bevallásához vagy az adóhatósági
adómegállapítást kérõ nyilatkozatához
csatolva juttathatja el az adóhatósághoz. Akik
munkáltatói adómegállapítást kérnek, vagy az
adóhatósági adómegállapítást kérõ
nyilatkozatukat a munkáltatón keresztül
juttatják el az adóhatósághoz, a rendelkezõ
nyilatkozatot tartalmazó borítékot a
munkáltatónak legkésõbb május 10-én
adhatják át. A munkáltató a lezárt borítékokat
sértetlenül, legkésõbb május 20-ig adja át az
adóhatóságnak.
Lényeges új szabály az, hogy 2008-tól a
rendelkezõ nyilatkozat a bevallástól
függetlenül is eljuttatható az adóhatósághoz.
Tehát ha a magánszemély az elõzõekben leírtak
szerint nem rendelkezett (sem a bevallás
részeként, sem a bevallással együtt beküldött
borítékban, sem a munkáltató útján) lehetõsége
van arra, hogy a rendelkezõ nyilatkozatokat
egy lezárt, adóazonosító jelével ellátott
borítékban, postán vagy személyesen juttassa
el az adóhatósághoz. Erre május 20-ig van
lehetõség, függetlenül attól, hogy a
magánszemély az adóbevallását esetlegesen
február 15-ig beadta.

Amennyiben a Dekorszövetséget támogatja adója 1 %-ával, kérjük a szelvényt lemásolni!

RENDELKEZÕ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
A kedvezményezett adószáma:

18256419-2-43
A kedvezményezett neve:
Magyarországi Dekoratõrök és Kirakatrendezõk Szövetsége
Amennyiben a Dekorszövetség javára kíván rendelkezni, kérjük, szíveskedjen a
következõ lépéseket pontosan elvégezni:
2. Ragassza le a borítékot.
1. Tegye normál méretû borítékba.
3. A boríték elejére írja rá a nevét, lakcímét, valamint az adóazonosító jelét.
6. A boríték hátoldalát a ragasztáson átfutó jelnél lássa el aláírásával.
TOVÁBBÍTÁS AZ ADÓHIVATALHOZ
FONTOS!
Rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthetõ, ha a borítékon az ÖN NEVÉT,
LAKCÍMÉT ÉS AZ ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tünteti fel, és a leragasztott
borítékot ragasztott felületére átnyúlóan saját kezûleg aláírásával hitelesíti!

Magyarországi Dekoratõrök és
Kirakatrendezõk Szövetsége
DEKORSZÖVETSÉG
Postacím: 1118 Budapest,
Késmárki utca 4. Fsz. 3.
Fax: 06 / 1 / 361-4366
Tel.: 06 20 396 3568
E-mail: dekorszovetseg@c2.hu
www.gportal.hu/dekorszovetseg
Adószám: 18256419-2-43
Bank: Budapest Bank
10102093-57420300-01000004

