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Daňové novinky
Přímě daně

Kde se chybuje při přípravě přiznání
k dani z příjmů právnických osob?
Aktualizace Směrnice OECD o převodních
cenách

Nepřímě daně

Novinky z DPH

Mezinárodní zdanění

Krátce z mezinárodního zdanění

Imigrace

ETIAS aneb co se chystá pro cizince bez
vízové povinnos�

Ostatní

Proč používat daňovou informační
schránku PLUS?
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Daňových novinek.
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Dotace a inves�ční pobídky

Novinky z oblas� grantů
a inves�čních pobídek

Ministryně Helena Langšádlová: Cílem je,
aby výnosy byly reinvestovány do oblas�
vědy a výzkumu v ČR
Důležité změny v oblas� inves�čních
pobídek

Stáhněte si souhrnný přehled
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Deloi�e živě

Žen ve vedení přibývá jen pomalu
Přinášíme vám výsledky studie, která se
zaměřila na zastoupení žen na vedoucích
pozicích. Počet žen v řídicích orgánech firem
se sice v roce 2021 celosvětově zvýšil na
19,7 % (opro� 17 % v roce 2018), směrem
nahoru ale procento zastoupení drama�cky
klesá. Počet žen v řadách CEO dosahuje
pouhých 5 %. Pokud bude vývoj i nadále
pokračovat �mto tempem, rovného
zastoupení žen a mužů v nejvyšším vedení
bude dosaženo nejdříve v roce 2045.

Deloi�e živě

Technologie, média
a telekomunikace v roce 2022
V naší loňské TMT prognóze jsme označili
COVID-19 za významný katalyzátor trendů
pozorovaných v oblas� technologií, médií
a telekomunikací (TMT). Nyní, téměř dva roky
od začátku pandemie, jsme se stále
nevymanili z jejích dopadů. Rok 2022 však
nabídne mnohem více než pouhé ozdravení
z dlouhé pandemie. Přečtěte si kompletní
studii a zjistěte, jaké trendy v oblas� TMT
letos očekáváme.

Právo

Právní novinky
Hlasování v anketě Zákon roku 2021 je
v plném proudu
Anketa Zákon roku: Co přináší nový
stavební zákon?
Příspěvky na ochranu práv duševního
vlastnictví pro malé a střední podniky
Vytěsňovacích sporů o přiměřené
pro�plnění ubývá, průměrná délka řízení
je 10 let
Zásadní revize legisla�vy ochrany lesů
a půdy dostává konkrétní obrysy
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Účetnictví

Účetní novinky
České účetnictví

Přichází změna u předmětu podnikání
„Výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona“?

IFRS

Rozhodnu� Výboru pro interpretace IFRS
Stav schvalování IFRS v Evropské unii
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Účetních novinek. 
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Deloi�e živě

M&A studie bankovního trhu –
trendy v roce 2021
Čtvrté vydání Deloi�e M&A studie
bankovního trhu analyzuje vývoj v regionu
CEE v letech 2019 a 2020 a iden�fikuje hlavní
trendy v oblas� fúzí a akvizic, které hýbaly
bankovním sektorem v letech 2020 a 2021.
Hlavním faktorem, který určoval směr vývoje
bankovního sektoru, byly bezpochyby
následky pandemie covidu-19. Po prvotním
šoku v roce 2020 došlo k rela�vnímu
uklidnění a sektor se velmi rychle přizpůsobil
novým podmínkám a potřebám klientů
v oblas� finančních služeb. Kompletní
výsledky včetně pohledu na český bankovní
trh najdete v naší studii.

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: únor 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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