
Daně

Daňové novinky
Přímě daně

V jaké lhůtě podat daňové přiznání k dani
z příjmů za rok 2020?
Náhrady mzdy jako (ne)uplatnitelný
náklad v odpočtu na výzkum a vývoj
Dlouho očekávaná informace GFŘ k
implementaci směrnice ATAD byla
zveřejněna
Další potvrzení výkladu Nejvyššího
správního soudu k postoupení pohledávek
z �tulu smluvních sankcí
Zakázkový vývoj a jeho uplatnitelnost
v rámci odčitatelné položky na výzkum
a vývoj

Nepřímé daně

Novinky z DPH
Plánované změny v oblas� zákona
o spotřebních daních

Mezinárodní zdanění

Ex officio registrace „stálé provozovny“
není možná bez zjištění skutkového stavu
OECD vydala aktualizovanou verzi
manuálu pro posouzení mezinárodních
daňových aspektů v návaznos� na
pro�epidemická opatření

Imigrace

Vyslání cizince do ČR: Povolení
k zaměstnání s neduální zaměstnaneckou
kartou, nebo karta vnitropodnikově
převedeného zaměstnance?

Stáhněte si souhrnný přehled
Daňových novinek.

Stáhnout PDF

Dotace a inves�ční pobídky

Novinky z oblas� grantů
a inves�čních pobídek

Prodloužení termínu příjmu žádos� pro
poslední výzvu Inovace v OP PIK
Veřejná soutěž Programu na podporu
průmyslového výzkumu
a experimentálního vývoje TREND
Veřejná soutěž programu The Country for
the Future
Novinky v Modernizačním fondu

Stáhněte si souhrnný přehled
Dotací a inves�čních pobídek.

Stáhnout PDF

Poradenství

Digitální zdravotnictví: Česko čeká
na zákon o elektronizaci
Za�mco v minulos� byla elektronizace
zdravotní péče chápána spíše jako vítané
zjednodušení komunikace mezi jednotlivými
subjekty a cesta k urychlení některých
procesů, v době koronavirové pandemie se
stala naprostou nezbytnos�. Jednou z
největších překážek transformace ale bude
složitá struktura systémů zdravotní péče. V
Česku by měl v tomto směru pomoci zejména
zákon o elektronizaci zdravotnictví. Jak je
naše země připravena na zdravotnictví
budoucnos�?

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.

Právo

Právní novinky
Zákon o evidenci skutečných majitelů:
trocha nových povinnos�, mnoho nových
sankcí
Jednodušší online iden�fikace, nové
povinné osoby nebo tvrdší sankce. Jaké
novinky přinesla novela AML zákona?
Díky novele vodního zákona bude Česko
moct lépe reagovat na stále častější sucha
Jaká je budoucnost českého arbitrážního
řízení? Nejvyšší soud se vyjádřil k otázce
nezávislos� a nestrannos� rozhodců

Stáhněte si souhrnný přehled
Právních novinek.

Stáhnout PDF

Účetnictví

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

Daňový balíček a dopad na účetnictví
v oblas� odpisování

IFRS

Rada IASB navrhla nový standard pro
činnos�, na něž se vztahuje regulace
sazeb
Vzdělávací materiál o požadavcích na
schopnost podniku pokračovat ve své
činnos�
Stav schvalování IFRS v Evropské unii

Stáhněte si souhrnný přehled
Účetních novinek. 

Stáhnout PDF

Poradenství

Digitalizace daňové agendy šetří
čas, náklady i přírodu
Český právní řád už více než dva roky
dovoluje zpracovávat zaměstnanecké daně
elektronickou cestou. Ta je přitom nejen
efek�vní, rychlá a bezpečná, ale dokonce
i ekologická. Navíc dnes, v době
koronavirové, může bezkontaktní řešení přijít
vhod ještě více než kdy jindy. Víte, jak
uskutečnit digitální transformaci daňové
agendy i ve své firmě?

Deloi�e živě

Jaké jsou hlavní trendy v oblas�
lidského kapitálu pro rok 2021?
Wellbeing začleněný přímo již do práce
samotné. Vzdělávání a rekvalifikace
zaměstnanců a s �m související větší
mo�vace a zapojení se do práce. Vytváření
supertýmů a efek�vní propojení lidských
schopnos� umělé inteligence. To jsou tři
nejvýraznější trendy, které vzešly z naší
aktuální studie Trendy v oblas� lidského
kapitálu 2021 v ČR i ve světě. Přečtěte si, jak
ovlivnila oblast HR pandemie covidu-19.

Deloi�e živě

Hlasujte pro Zákon roku 2020
Už podvanácté můžete hlasovat v anketě
Zákon roku, v níž každoročně hledáme
legisla�vní počin, který má pozi�vní dopad
na podnikání v Česku. V letošním ročníku je
možné vybírat z pě� nominovaných, a to až
do 11. dubna 2021. Hlasování probíhá na
webových stránkách projektu.

dReport: únor 2021
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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