dReport: leden 2021
Daně, dotace a investiční pobídky, účetnictví, právo
Všechny články najdete v souhrnném přehledu ke stažení a také na blogu
www.dreport.cz spolu s dalšími aktualitami z oboru.

Daně

Právo

Daňové novinky

Právní novinky

Aktuálně

Daňový balíček nabyl účinnosti 1. 1. 2021
Daňový balíček: změny daňových odpisů
od 1. 1. 2021
Brexit

Správně nastavený compliance program
umožňuje vyvinit se z trestní
odpovědnosti
Stáhněte si souhrnný přehled
Právních novinek.

Brexit: daň z příjmů právnických osob
Brexit: Celní a DPH dopady
Brexit z imigračního pohledu
Brexit: Koordinace sociálního zabezpečení

Stáhnout PDF

Přímé daně

Oznamovací povinnost přeshraničních
uspořádání dle DAC VI od 1. ledna 2021
Novela zákona o dani z nemovitých věcí:
Kdo má povinnost podat v roce 2021
daňové přiznání?
Doporučení OECD v oblasti převodních
cen v souvislosti s dopady pandemie
covidu-19
Sazby pro rok 2021: Jak se zvýší minimální
mzda nebo daňová sleva na poplatníka?
Nepřímé daně

Novinky z DPH [prosinec 2020]
Novinky z DPH [leden 2021]
Daňový balíček přinesl změny i v oblasti
spotřebních daní
Vyšší úrok ze zadržovaného nadměrného
odpočtu DPH lze požadovat i zpětně
Mezinárodní zdanění

Krátce z mezinárodního zdanění
Imigrace

Adaptačně-integrační kurzy: pro koho jsou
povinné?
Ostatní

Nová praxe správních soudů ke stavení
lhůty pro stanovení daně
Stáhněte si souhrnný přehled
Daňových novinek.
Stáhnout PDF

Účetnictví

Účetní novinky
Přečtěte si články na blogu, tady najdete
výběr hlavních témat:
České účetnictví

Nové interpretace Národní účetní rady I42 a I-43
IFRS

Uzavírání roku 2020 v účetní závěrce dle
IFRS
Vzorová účetní závěrka dle IFRS ve znění
přijatém EU
Úpravy IFRS 4 přijaty pro použití
v Evropské unii
Úpravy IFRS 9, IAS 39, IFRS 7,
IFRS 4 a IFRS 16 přijaty pro použití
v Evropské unii
Stav schvalování IFRS v Evropské unii
US GAAP

Nová publikace poukazuje na rozdíly
v účetních standardech IFRS a US GAAP
Stáhněte si souhrnný přehled
Účetních novinek.
Stáhnout PDF

Deloitte živě

Dotace a investiční pobídky

Novinky z oblasti grantů
a investičních pobídek
Vyhlášení prvních výzev v Modernizačním
fondu
Poslední výzvy a dotační příležitosti v OP
PIK v končícím programovém období
2014–2020
Hlídáte si limity pro podporu z programů
COVID či Antivirus?

Kolektivní imunizace vakcínami –
jediná cesta z pandemie
Ani po 12 měsících od propuknutí pandemie
covidu-19 se svět nevzpamatoval a nevrátil se
do starých kolejí, ba naopak. Přicházejí další
vlny pandemie. Světlem na konci tunelu
je plošná vakcinace, která už v minulosti
vymýtila hned několik nákaz. Očkování proti
covidu-19 ale budí velké vášně. Některé
z obecných mýtů proto vyvraceli přední čeští
lékaři a vědci v rámci další debaty Neuron
Online Clubu. Nejzajímavější informace
z diskuse si můžete přečíst v našem článku.

Stáhněte si souhrnný přehled
Dotací a investičních pobídek.
Poradenství
Stáhnout PDF

Poradenství

Téma pro CFO: Jak zajistit odolnost
firmy v době nejistoty?
České firmy musí být odolnější vůči všem
rizikům. To je jasné poselství z loňského roku.
Ať už jde o zákazníky, změny v dodavatelském
řetězci, zaměstnance či dopady spojené
s napojením na globální síť, to všechno jen
umocňuje přetrvávající nejistotu. Krize už ale
trvá dlouho a teď už je potřeba přejít
z pouhého „přežívání“ do fungování v novém
normálu a prosperitě. Co to znamená
především pro finanční ředitele? To můžete
zjistit v článku, který přináší firmám tipy, jak
být odolnější, efektivnější a především
digitálnější.

Brexit a jeho dopady na vaši firmu
Evropská unie a Velká Británie se shodly
na podmínkách obchodní dohody a podařilo
se jim dojednat pravidla vzájemných vztahů.
Chcete si přehledně a na jednom místě projít,
co všechno se od 1. 1. 2021 změnilo
v oblastech daní, cla, DPH, imigračních
pravidel, sociálního zabezpečení či práva? Pak
sledujte naši webovou stránku, kde se brexitu
věnujeme z nejrůznějších aspektů.

Semináře a webcasty

Přehled chystaných akcí
Nenechte si ujít naše akce, semináře
a webcasty. Vybírat si můžete podle oboru
i města. Podívejte se, co chystáme.

Napište nám!
Jak jste spokojeni s naším zpravodajem? Chybí vám na blogu www.dreport.cz nějaké téma? Máte
návrhy na zlepšení? Dejte nám o tom vědět na redakce@dreport.cz. Děkujeme!

