
Daně

Daňové novinky
Aktuálně

Daňová zvýhodnění pro dary na podporu
Ukrajiny
Lex Ukrajina neboli zákon o pobytu
v České republice pro ukrajinské uprchlíky
Aktuální informace k zákazům vývozu
a dovozu zboží

Přímě daně

Jak na zdanění příjmů z kryptoměn
u vlastníka fyzické osoby?
V oblas� bilaterálních smluv o pojistném
se blýská na lepší časy hned u několika
zemí
Další z rozsudků správních soudů
k výkladu pojmu „skutečný vlastník“

Nepřímě daně

Novinky z DPH

Mezinárodní zdanění

OECD a EU: Novinky ke dvoupilířovému
systému
Krátce z mezinárodního zdanění

Ostatní

Pozor na pokuty související s kontrolním
hlášením
Finanční úřady mohou při daňových
kontrolách přistoupit i k analýze webu
a sociálních sí�

Stáhněte si souhrnný přehled
Daňových novinek.

Stáhnout PDF

Dotace a inves�ční pobídky

Novinky z oblas� grantů
a inves�čních pobídek

Čeká nás změna v přístupu k uplatňování
daňových odpisů „v nejvyšší možné míře“
u příjemců inves�čních pobídek?

Stáhněte si souhrnný přehled
Dotací a inves�čních pobídek.

Stáhnout PDF

Deloi�e živě

Live stream: Aktuální trendy
v oblas� digitalizace financí
Digitalizace, automa�zace, robo�zace nebo
využi� umělé inteligence v oblas� financí – to
jsou témata, na která se v posledních letech
upřela pozornost finančních ředitelů. Připojte
se k našemu live streamu a seznamte se
s vybranými trendy, které aktuálně v oblas�
digitalizace financí ve společnostech nejvíce
rezonují. O své zkušenos� z praxe se s námi
podělí finanční ředitelé Jakub Krejčíř (Alza.cz)
a Luboš Zítka (Ci� Bank).

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
Anketa Zákon roku: Digitalizace notářské
činnos�
Anketa Zákon roku: Zveřejňování rozsudků
nižších soudů
Náhrady při přije� do zaměstnání jsou dle
NSS přípustné i v podnikatelské sféře
Jak může odhalování účelových znaleckých
posudků pomoci ve vytěsňovacích
sporech?

Stáhněte si souhrnný přehled
Právních novinek.

Stáhnout PDF

Účetnictví

Účetní novinky
České účetnictví

Interpretaci NÚR se opět dostalo uznání
od Nejvyššího správního soudu

IFRS

Problema�ka účetního výkaznictví dle IFRS
v souvislos� s válečným konfliktem
Úpravy standardu IAS 1 přijaty pro použi�
v Evropské unii
Úpravy standardu IAS 8 přijaty pro použi�
v Evropské unii
Stav schvalování IFRS v Evropské unii

US GAAP

Otázky účetního výkaznictví v souvislos�
s válečným konfliktem z pohledu US GAAP

Stáhněte si souhrnný přehled
Účetních novinek. 

Stáhnout PDF

Deloi�e živě

Anketa Zákon roku: Hlasování
končí 11. 4.!
Už jste hlasovali v letošním ročníku ankety
Zákon roku? Pokud ne, ještě stále máte
možnost. Projděte si pět nominovaných
zákonů a rozhodněte, který z nich měl podle
vás v loňském roce nejpříznivější dopad na
podnikatelské prostředí v Česku. Hlasovat
můžete na stránkách Zákona roku. Výsledky
13. ročníku budou vyhlášeny 20. dubna 2022

Survey

Zapojte se do průzkumu na téma
výzkum a vývoj
Cílem našeho tradičního průzkumu je získat
relevantní informace o přístupu soukromého
sektoru k investování do výzkumu a vývoje
a na jejich základě mimo jiné iden�fikovat
faktory, které mo�vují k navýšení inves�c do
výzkumu a vývoje, a odhadnout budoucí
trendy v této oblas�. Průzkum je určen pro
zástupce vedení firem. Budeme rádi, když se
zapojíte.

dReport: březen 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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