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FIGYELEM! CSALÓK TELEFONÁLNAK A NAV NEVÉBEN!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
KÉZMÛVES ALKOTÓK RÉSZÉRE

Ismeretlenek keresik telefonon az adózókat a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal nevében.
A híváskor a csalók adó-visszatérítést helyeznek kilátásba,
amennyiben az ügyfél megadja bankszámlaszámát.
A NAV telefonon soha nem értesíti az adózókat a túlfizetésükrõl,
s ennek megfelelõen nem kér bankszámlára vagy bankkártyára vonatkozó bizalmas adatot. A NAV értesítési gyakorlata merõben eltér
a megtévesztõ módszertõl, a hivatal ugyanis ügyfélkapun keresztül,
illetve postán, folyószámla-kivonaton értesíti az adózókat a többletként megjelenõ tételekrõl. A NAV felhívja ügyfelei figyelmét, hogy
a telefonálóknak semmiképpen se adják meg bizalmas adataikat!

A Magyar Kézmûvességért
Alapítvány (AMKA) 2017. július-augusztusában ismét Budapest belvárosának egyik legszebb neobarokk épületében,
a Duna Palotában rendezi meg
nyári országos kiállítását.
Az IPOSZ által alapított AMKA
kettõs tematikájú, nyílt pályázatot hirdet tárgyalkotók
számára MAGYAR KÉZMÛVESSÉG – 2017 és ARANY JÁNOS KÖLTÉSZETE – KÉZMÛVES SZEMMEL címmel.

Forrás: http://iparosujsag.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1846
VÁSÁRNAPTÁR – 2017. ÁPRILIS
Országos állat-, kirakodó-, régiség- és autóvásárok, búcsúk

A pályázaton hazai és határon túli magyar alkotók –
népmûvészek, kézmûves iparmûvészek; egyéni jelentkezõk
és alkotóközösségek – maximum 3 olyan alkotással vehetnek részt, amelyek természetes alapanyagokból, kézmûves technikával készültek.

Bõvebben: http://iparosujsag.hu/index.php?option=com_content
&view=article&id=1839

Bõvebben: www.amka.hu

ADÓTRAFFIPAX – FOKOZOTT ELLENÕRZÉSEK HÚSVÉT HETÉBEN
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szinte mindegyik megyei igazgatósága
fokozott ellenõrzéseket végez az illetékességi területén a húsvéthoz
kötõdõ termékeket árusítók, a fagylaltozók, vendéglátóhelyek, valamint a piacokon, vásárokon értékesítõk körében. Ugyancsak ellenõrzésre számíthatnak a fizetõvendéglátással, szálláshely-szolgáltatással,
szépészeti és testedzési szolgáltatással, kisállat-kozmetikával foglalkozó adóalanyok.
Az ellenõrök fõként a számla- és nyugtaadási kötelezettség teljesítését vizsgálják, emellett a foglalkoztatás szabályszerûségére, az áruk eredetére és az online pénztárgéppel kapcsolatos szabályok betartására
is kiterjedhetnek az ellenõrzések.
Bõvebben: http://iparosujsag.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1847

2017. április 12.

2017. április 12.

HAGYOMÁNYOK NYOMÁBAN: HÚSVÉTI ORSZÁGJÁRÁS
Ha nem otthon kívánjuk eltölteni az ünnepet, az április 14-17-i hosszú hétvégén érdemes útra kelni. Egy
hagyományõrzõ húsvétolás garantáltan nem csak gyermekeinknek tartogat feledhetetlen élményeket.
MEZÕKÖVESD: Ahol még a piros tojás sem piros!
Az UNESCO szellemi világörökség részét képezõ matyó hagyományokat az idén 16. alkalommal megrendezésre kerülõ Matyó Húsvéton igazi vödrös locsolkodással élhetjük át Matyóföld legnagyobb településén…

HOLLÓKÕ: Palóc locsolkodás
A Hollókõi Húsvéti Fesztivál a kicsiny falu leghíresebb és legnagyobb rendezvénye, melyen a látogatók élményeket gyûjtve megtapasztalhatják az igazi paraszti élet hagyományait és élõ tradícióit. A háromnapos fesztivál a hagyományok és az életöröm ünnepe.
Gazdag folklórprogram, palóc gasztronómia, népszokások…

ÓPUSZTASZER: Élménnyé válik a hagyomány!
Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban 2017. április 16-17-én a Szeri Húsvét fesztiválon idén
is ünnepelhetünk rügyfakasztó vasárnapot és vízbevetõ hétfõt. A skanzenben életre kelnek húsvéti hagyományok: ételszentelés, tojásfestés,
régimódi lovaskocsis locsolás, muzsikaszó, néptánc, népzene, meglepetések
és nyeremények várják a látogatókat…

Bõvebben: http://iparosujsag.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1848
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