
Daně

Daňové novinky
Přímě daně

Změny v uplatňování úroků z úvěrů jako
odečitatelné položky od základu daně
z příjmů fyzických osob od 1. ledna 2021
Rizika a povinnos� spojené s vedením
mzdové evidence u zaměstnanců
nerezidentů
Parametrické údaje ve mzdové oblas� pro
rok 2022
Elektromobilita a její daňové dopady

Nepřímě daně

Novinky z DPH
Zásadní rozhodnu� Nejvyššího správního
soudu pro farmaceu�cké odvětví
Instrastat v novém. Na co se od ledna 2022
připravit?

Mezinárodní zdanění

Aktuální vývoj v oblas� mezinárodních
smluv o zamezení dvojímu zdanění
Minimální daň: Návrh směrnice
k implementaci GloBE pravidel II. pilíře
Návrh EU směrnice k minimálním
požadavkům na substance
Krátce z mezinárodního zdanění

Imigrace

Jak získat českou verzi Evropského
cer�fikátu COVID-19

Ostatní

Náhrada škody vzniklé nezákonným
rozhodnu�m nebo nesprávným úředním
postupem správce daně

Stáhněte si souhrnný přehled
Daňových novinek.

Stáhnout PDF

Dotace a inves�ční pobídky

Novinky z oblas� grantů
a inves�čních pobídek

Podpora výzkumu a vývoje v ČR:
příležitos�, ale i rizika
Veřejná podpora elektromobility
Veřejná soutěž programu TREND
Vyhlášení veřejné soutěže programu
Národní centra kompetence
Program na podporu aplikovaného
výzkumu a inovací SIGMA
Vyhlášení veřejné soutěže programu
GAMMA 2
První výzvy z Národního plánu obnovy

Stáhněte si souhrnný přehled
Dotací a inves�čních pobídek.

Stáhnout PDF

Poradenství

Odvody sociálního pojištění při
práci z jiného státu EU
Doba covidová přinesla mimo jiné i nebývalé
rozšíření práce na dálku, a to nejen klasického
home officu, ale i dalších případů, kdy
zaměstnanci dočasně nepracují v zemi, v níž
sídlí jejich zaměstnavatel a kde se nachází
běžné místo výkonu jejich práce. Projděte si
článek, v němž jsme se zaměřili především na
situace, kdy zaměstnanci české firmy
vykonávají práci ze Slovenska a naopak.

Právo

Právní novinky
Nové znění standardních smluvních
doložek
Novela zavádí fikci doručení
u soukromoprávních dokumentů
a rozšiřuje okruh povinných uživatelů
datových schránek
Environmentálních sporů přibývá, stávají
se hybnou silou v boji pro� klima�cké krizi

Stáhněte si souhrnný přehled
Právních novinek.

Stáhnout PDF

Účetnictví

Účetní novinky
České účetnictví

Jak se vypořádat s inventarizací
a inventurou

IFRS

Uzavírání roku 2021 v účetní závěrce dle
IFRS
Rada IASB vydala úpravu IFRS 17
Vzorová účetní závěrka dle IFRS ve znění
přijatém EU
Stav schvalování IFRS v Evropské unii

US GAAP

Změny v úpravě vykazování leasingů
týkající se diskontní sazby

Stáhněte si souhrnný přehled
Účetních novinek. 

Stáhnout PDF

Deloi�e živě

Mzdový zpravodaj – nové vydání
Jak vysoká je od ledna 2022 minimální mzda?
Jaký je maximální vyměřovací základ pro
odvod sociálního pojištění pro letošní rok?
Jaké výše nově dosahuje daňové zvýhodnění
na dě�? Nejen o tom se dočtete v aktuálním
vydání Mzdového zpravodaje, v němž vám
pravidelně přinášíme daňové změny, novinky
i veškeré informace důležité pro správný
postup při mzdové agendě.

Deloi�e živě

Výhledy české ekonomiky pro rok
2022
Ekonomická situace se v Česku pozvolna
zlepšuje a firmy v průmyslu se začínají zvolna
dostávat z nejhoršího, přesto však nelze návrat
k předpandemické situaci očekávat
pravděpodobně ani v roce 2022. Prognóza
Deloi�e počítá s růstem HDP o 4,0 %. Ten
bude podpořen především růstem spotřeby
domácnos� a zlepšením salda zahraničního
obchodu. Jak se bude vyvíjet
nezaměstnanost? Jak českou ekonomiku
ovlivní inflace? A jaká bude ekonomická
situace ve světě? Přečtěte si kompletní
prognózu Davida Marka, hlavního ekonoma
Deloi�e.

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.

dReport: leden 2022
Daně, dotace a inves�ční pobídky, účetnictví, právo
Všechny články najdete v souhrnném přehledu ke stažení a také na blogu
www.dreport.cz spolu s dalšími aktualitami z oboru.
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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!
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