
Daně

Daňové novinky
Přímě daně

GFŘ připravuje aktualizaci pokynu
k výkladu zákona o daních z příjmů
NSS: Nepeněžní plnění ve formě benefitu
od zaměstnavatele může mít podobu
i peněžitého plnění
Výklad příjmů souvisejících se závislou
činnos� plynoucích od tře�ch osob

Nepřímě daně

Novinky z DPH

Mezinárodní zdanění

Krátce z mezinárodního zdanění

Imigrace

Jaké změny se chystají u vydávání modrých
karet pro vysoce kvalifikované cizince?
Podmínky cestování a pobytu občanů
Ruska a Běloruska na území České
republiky

Ostatní

NSS: Pro účely prekluzivní lhůty je
rozhodné materiální zahájení daňové
kontroly
GFŘ vydalo informaci ke zdanění
kryptoměn

Stáhněte si souhrnný přehled
Daňových novinek.

Stáhnout PDF

Dotace a inves�ční pobídky

Novinky z oblas� grantů
a inves�čních pobídek

Národní plán obnovy: byla vyhlášena
výzva Fotovoltaické systémy
Blíží se vyhlášení veřejné soutěže
programu TREND
Vyhlášení veřejné výzvy M-ERA.NET
3 CALL 2022
TA ČR vyhlásila veřejnou soutěž programu
DOPRAVA 2020+
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Dotací a inves�čních pobídek.
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Průzkum

Průzkum názorů finančních
ředitelů 2022
Přinášíme vám výsledky našeho tradičního
Průzkumu názorů finančních ředitelů, který
zjišťoval, jak CFO nahlížejí na oblast digitální
transformace, na daňovou a právní agendu
a na klima�cké změny. Podle průzkumu
považuje 35 % respondentů v ČR a 44 %
v regionu CE digitální transformaci financí za
synonymum automa�zace. Projděte si celý
průzkum a zjistěte, jaké další trendy finanční
ředitelé očekávají. Průzkum probíhal
v listopadu a prosinci 2021 a zúčastnilo se ho
114 respondentů z Česka a dalších více než
500 CFO z regionu CE.

Právo

Právní novinky
Zákon roku 2021: Vítězem ankety se stal
nový stavební zákon
DORA: Nařízení o digitální provozní
odolnos� a jeho dopady na finanční
subjekty
Vytěsňovací spory: Nesprávná volba a
vyloučení oceňovacích metod

Stáhněte si souhrnný přehled
Právních novinek.
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Účetnictví

Účetní novinky
České účetnictví

Nová interpretace Národní účetní rady I-
47

IFRS

Úřad ESMA vydal zprávu o činnos�
dohledových orgánů v EU v roce 2021
Stav schvalování IFRS v Evropské unii

Zveme vás na seminář z oblas� IFRS:

Tři roky prak�ckých zkušenos� s IFRS 16
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Účetních novinek. 
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Deloi�e živě

Anketa Zákon roku zná vítěze
V letošním ročníku Ankety Zákon roku zvítězil
nový stavební zákon, jehož cílem je
zjednodušit a urychlit povolování staveb.
Druhou příčku obsadilo tzv. Milos�vé léto
a pomyslný bronz získala regulace
o zveřejňování rozsudků nižších soudů.
Kompletní přehled výsledků 13. ročníku, které
byly vyhlášeny 21. dubna 2022 v prostorách
kanceláří Deloi�e, a všechny podrobnos�
k jednotlivým nominovaným zákonům
najdete na webu Zákona roku.

Studie

Farmaceu�cký průmysl v roce
2022
Jaké trendy budou nejvíce ovlivňovat obor
zdravotní péče v roce 2022, ale
i v následujících letech? Podle nejnovější
studie Deloi�e, která přináší výhled pro oblast
farmaceu�cké péče a představuje
nejvýznamnější trendy v oblas� zdravotnictví,
to je především využi� moderních technologií
a postavení pacienta do centra pozornos�.
Všechna důležitá zjištění najdete ve studii na
našem webu.

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: duben 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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