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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

Zneužití práva u Městského soudu v Praze
– akviziční úroky u vnitroskupinové
transformace
Oznamovací povinnost pro digitální
platformy dle DAC VII
Přímě daně

Zpětné uplatnění daňové ztráty aneb
6 otázek a odpovědí k její aplikaci
Povinné náležitosti projektové
dokumentace u odpočtu na výzkum
a vývoj: přepjatý formalismus, nebo
legitimní očekávání?
Informace Generálního finančního
ředitelství k dopadům pandemie covidu19 na převodní ceny

Opravit, nebo vyhodit? Nová unijní
legislativa má zajistit delší životnost
domácích elektrozařízení
Nejvyšší soud ČR: zákonná záruka se při
výměně věci nebo její opravě neobnovuje
Přístup k technickým normám je pro
veřejnost bezplatný
Novela zákoníku práce zavedla institut
sdíleného pracovního místa
Outsourcing v případě finančních institucí,
včetně outsourcingu do prostředí cloudu
Stáhněte si souhrnný přehled
Právních novinek.
Stáhnout PDF

Nepřímě daně

Novinky z DPH
Mezinárodní zdanění

Významné úpravy v oblasti pravidel pro
uplatnění srážkové daně v Německu
Krátce z mezinárodního zdanění
Účetnictví

Imigrace

Modrá karta pro cizince: jak ji získat a jaké
výhody přináší?
Ostatní

Promíjení penále, úroků a nově i pokuty
za opožděné podání daňového přiznání
Stáhněte si souhrnný přehled
Daňových novinek.
Stáhnout PDF

Účetní novinky
České účetnictví

Nové interpretace Národní účetní rady I-44
a I-45
Nová úprava evidence skutečných majitelů
IFRS

Rada IASB prodloužila praktické
zjednodušení týkající se úlev na nájemném
zavedených v důsledku pandemie COVID19
Stav schvalování IFRS v Evropské unii
US GAAP

Nová publikace o současných očekávaných
úvěrových ztrátách dle standardu ASC 326
Zveme Vás na online semináře z oblasti účetnictví

Dotace a investiční pobídky

Novinky z oblasti grantů
a investičních pobídek
Aktuality ze světa investičních pobídek
Vyhlášení první plné výzvy programu HEAT
Vyhlášení veřejné soutěže programu
DOPRAVA 2020+
Vyhlášení veřejné soutěže programu
Prostředí pro život
Vyhlášení veřejné výzvy M-ERA.NET 3 CALL
2021
Vyhlášení veřejné výzvy QuantERA
Prodloužení termínu příjmu žádostí pro
poslední výzvu Úspory energie v OP PIK
Stáhněte si souhrnný přehled
Dotací a investičních pobídek.
Stáhnout PDF

Deloitte živě

Zákonem roku je bankovní identita
Ve dvanáctém ročníku ankety Zákon roku
zvítězil zákon o bankovní identitě, který
významným způsobem mění způsob
identifikace v online prostředí. Vítězný
legislativní počin vybrala odborná veřejnost
z pěti nominovaných právních předpisů.
Kompletní výsledky letošního ročníku, který
byl věnován environmentální regulaci, najdete
na webových stránkách ankety.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
v účetnictví a daních po daňovém balíčku
Účtování o aktuálních vládních podporách
dle české legislativy a IFRS
Přeměny obchodních společností
v účetnictví a daních
Stáhněte si souhrnný přehled
Účetních novinek.
Stáhnout PDF

Deloitte živě

Covid-19: Jak se postupně navrátit
k běžnému životu?
Po roce fungování ve zvláštním režimu
a zkušenostem za zahraničí víme, co na
pandemii funguje, která opatření dávají smysl
a co se naopak míjí účinkem. Otázka většího
rozvolňování je na pořadu dne, s ní ale
i diskuze, jak postupně uvolňovat omezení
a navrátit se k běžnému životu tak, abychom
nezopakovali scénáře, které už známe. Jak
může každý z nás přispět k úspěšnému
zvládnutí pandemie a v čem se můžeme
poučit pro příští krize? Přečtěte si názory
odborníků, kteří o těchto otázkách diskutovali
v rámci debaty Neuron Online Clubu.

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!

