
Daně

Daňové novinky
Přímě daně

Peněžitý příspěvek na stravování alias
„stravenkový paušál“: jaké mohou být
nástrahy při jeho využívání?
Prominu� daně v souvislos� s nesplněním
podmínek odpočtu na podporu
odborného vzdělávání

 

Krátce k oznamovací povinnos� DAC VI
Lhůta pro podání daňového přiznání
k dani z příjmů: Na co si dát pozor?
Daňový pohled na interpretace Národní
účetní rady I-42 a I-43

Nepřímě daně

Novinky z DPH

Mezinárodní zdanění

Krátce z mezinárodního zdanění

Imigrace

Ověřování zahraničních veřejných lis�n pro
imigrační řízení v České republice

Ostatní

Lhůta pro stanovení daně: Soudy změnily
nezákonnou praxi finančních úřadů
Nejvyšší správní soud rozhodl, že daňoví
poplatníci mají nárok na úrok z úroku

Stáhněte si souhrnný přehled
Daňových novinek.

Stáhnout PDF

Dotace a inves�ční pobídky

Novinky z oblas� grantů
a inves�čních pobídek

Vyhlášení veřejné soutěže programu DELTA
2
Vyhlášení výzvy Digitální podnik v OP PIK
Zahájení příjmu žádos� do vyhlášených
výzev OP PIK a MF
Inves�ční pobídky – co je dobré vědět

Stáhněte si souhrnný přehled
Dotací a inves�čních pobídek.

Stáhnout PDF

Deloi�e živě

Právničky v Deloi�e: Jak sladit
mateřství a kariéru?
Skloubit práci s dětmi bylo bezesporu náročné
vždy. V posledním roce, kdy náš soukromý
i pracovní život zásadním způsobem ovlivňuje
pandemie covidu-19, se ale nároky na rodiče
ještě zvýšily. Jak se s �mto obdobím vyrovnaly
tři právničky z Deloi�e Legal? Vnímají částečný
úvazek jako překážku v kariérním postupu?
A zaskočilo je v této době vůbec něco, když
home office, flexibilní pracovní dobu
i komunikaci na dálku znají jako své boty
z doby mateřské a rodičovské dovolené?
Přečtěte si článek na našem blogu.

Právo

Právní novinky
Legal News [květen 2021]: Od června
vstupuje v platnost zákon o evidenci
skutečných majitelů
Chráněný účet: š�t pro� neoprávněným
exekucím a dluhové pas�

Stáhněte si souhrnný přehled
Právních novinek.

Stáhnout PDF

Účetnictví

Účetní novinky
České účetnictví

Účtování a vykazování vládních podpor
a kompenzací poskytovaných v souvislos�
s pandemií covidu-19

IFRS

Rada IASB vydala úpravy IAS 12
Stav schvalování IFRS v Evropské unii

Zveme Vás na online semináře z oblas� účetnictví

Účtování o aktuálních vládních podporách
dle české legisla�vy a IFRS
Přeměny obchodních společnos�
v účetnictví a daních

Stáhněte si souhrnný přehled
Účetních novinek. 

Stáhnout PDF

Deloi�e živě

Digitalizace Česka odstartovala!
Digitální stát jako driver inovací a růstu. První
téma konference CzechSetGo!, jejímž cílem je
pomocí inovací a technologií zvýšit
konkurenceschopnost Česka ve světě.
Podívejte se na záznamy panelových diskuzí
s významnými osobnostmi digitalizace z Česka
i zahraničí.

Poradenství

Jak zvládnout náročné
konverzace?
Existují konverzace, které mohou být i pro
sebezkušenějšího zaměstnance náročné,
někdy dokonce i nepříjemné. K takovým
rozhovorům se řadí například žádost o zvýšení
platu, kri�cká zpětná vazba, nesouhlas
s nadřízeným nebo oslovení a jednání
s klientem. Na každou konverzaci je však
možné se předem alespoň částečně připravit.
Stačí se držet několika jednoduchých zásad.

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.
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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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