dReport: březen 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

Ministryně financí opět promíjí sankce za
pozdní podání daňového přiznání a platbu
daně z příjmů
Daňový balíček se řeší u Ústavního soudu
ČR
Sčítání lidu 2021 – týká se občanů ČR
i cizinců

Whistleblowing v Česku: Povinnost zavést
oznamovací linky se blíží, společnosti
mohou využít outsourcingových služeb
5 otázek na téma bankovní identita
Stáhněte si souhrnný přehled
Právních novinek.
Stáhnout PDF

Nepřímě daně

Novinky z DPH
Aktuální témata z oblasti spotřebních daní:
dezinfekční prostředky a zelená nafta
Mezinárodní zdanění

Kdy přechází důkazní břemeno na správce
daně?
Imigrace

Ubytovávání cizinců a povinnosti
ubytovatele
Ostatní

„Izolačka“ neboli mimořádný příspěvek
zaměstnanci při nařízené karanténě
Rozsudek Nejvyššího správního soudu
k úroku z prodlení
Nejvyšší správní soud odmítl praxi finanční
správy ohledně zřizování zástavního práva
k nepravomocně stanovené dani
Stáhněte si souhrnný přehled
Daňových novinek.
Stáhnout PDF

Účetnictví

Účetní novinky
České účetnictví

Výplata podílů na zisku a záloh na podílech
na zisku po novele zákona o obchodních
korporacích
IFRS

Rada IASB dokončila úpravy standardu
IAS 1 a stanoviska k aplikaci IFRS v oblasti
významnosti (materiality)
Rada IASB dokončila úpravy standardu
IAS 8 týkající se účetních odhadů
Stav schvalování IFRS v Evropské unii
Stáhněte si souhrnný přehled
Účetních novinek.
Stáhnout PDF

Deloitte živě
Dotace a investiční pobídky

Novinky z oblasti grantů
a investičních pobídek
Změna harmonogramu výzev OP PIK pro
rok 2021 a poslední možnost čerpání
dotací v programovém období 2014–2020
Vyhlášení veřejné soutěže Programu na
podporu průmyslového výzkumu
a experimentálního vývoje TREND
Vyhlášení nových „covidových“ výzev
Vyhlášení veřejné soutěže Programu na
podporu aplikovaného výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací THÉTA
Harmonogram příjmu žádostí do nových
podzimních výzev OP PIK
Stáhněte si souhrnný přehled
Dotací a investičních pobídek.
Stáhnout PDF

Poradenství

Život v pandemii pohledem tří
právniček Deloitte
Jak se pracuje z domova s dětmi za zády? Jaká
nová pravidla pro komunikaci si musely se
svými týmy nastavit? Bylo těžké si přiznat si,
že chybovat je lidské? Tři právničky z Deloitte
Legal se s námi podělily o své zkušenosti
z lockdownů během pandemie. Přečtěte si, jak
jim stávající situace pomohla v (sebe)rozvoji.

Deloitte živě

Zapojte se do průzkumu firemního
plánování, tvorby rozpočtů
a forecastů
Jak se firmy vypořádají s důsledky současné
krize? Jak se přizpůsobí „novému“
businessovému prostředí? A je vaše
společnost na tyto výzvy patřičně připravena?
Rádi bychom vás pozvali k účasti v našem
průzkumu na téma firemní plánování, příprava
rozpočtů a tvorba forecastů, v rámci kterého
budeme na tyto a další související otázky
hledat odpověď. Do průzkumu je možné se
zapojit do pátku 9. dubna 2021.

Jak udržet zaměstnance
spokojené?
V průběhu uplynulého roku byly firmy
donuceny implementovat řadu klíčových
změn, které významně ovlivnily jejich do té
doby zaběhnuté pracovní modely. Vytvořilo se
tak nové pracovní prostředí, na něž řada firem
nebyla připravená. Reorganizace tohoto typu
však stále pokračuje, a je tudíž nutné zavčas
odhalit výzvy a rizika, které jsou s tímto
procesem spojeny. Jedině tak bude zajištěn
hladký proces transformace, stejně jako
spokojenost zaměstnanců, kterých se změny
dotýkají nejvíce. Více se dozvíte v článku
o aktuálních HR trendech ovlivněných
koronavirovou pandemií.

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!

