
Daně

Daňové novinky
Přímě daně

České soudy vydaly první rozsudky ke
zdanění kryptoměn

Nepřímě daně

Novinky z DPH

Mezinárodní zdanění

Zaměřeno na zahraniční struktury
Evropská komise představila návrh
směrnice na podporu kapitálového
financování
Krátce z mezinárodního zdanění

Imigrace

Podmínky cestování ukrajinských občanů
do České republiky

Ostatní

NSS potvrdil nárok na vyšší kompenzaci za
zadržování odpočtů DPH

 

Stáhněte si souhrnný přehled
Daňových novinek.
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Dotace a inves�ční pobídky

Novinky z oblas� grantů
a inves�čních pobídek

Dodatečné uplatnění vyšší slevy na dani
u inves�čních pobídek je možné
Vyhlášení tří nových výzev
z Modernizačního fondu
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásí
výzvy z OP TAK
Veřejná soutěž programu DELTA 2 na
podporu mezinárodní spolupráce
Veřejná soutěž programu THÉTA podpoří
vývoj v oblas� energe�ky
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Dotací a inves�čních pobídek.
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Deloi�e živě

Jaká je budoucnost energe�ckého
trhu?
Současnou energe�ckou krizi nevyřeší jeden
zázračný nápad, ale bude to mix menších
zdrojů. Shodli se na tom hosté odborného
streamu, v němž jsme se věnovali aktuální
situaci na energe�ckém trhu. Nejdůležitější
závěry jsme pro vás shrnuli v článku, můžete
si ale pus�t i celý záznam diskuse, jíž se
účastnili významní tradeři v energe�ckém
odvětví i exper� Deloi�e.

Poradenství

EU harmonizuje přístup
dohledových orgánů v oblas� AML
Evropský orgán pro bankovnictví vydal
aktualizované obecné pokyny k procesu
dohledu a hodnocení (SREP), ve kterých je
nově konkre�zován a harmonizován přístup
dohledových orgánů v oblas� AML. Jaké
dopady bude tato revize mít a jak se na nová
pravidla připravit? To se dozvíte v našem
článku.

Právo

Právní novinky
Stanovisko MMR: sankce pro� Rusku
a Bělorusku v oblas� veřejných zakázek
Inovací je pro nás propojování právní
exper�zy s dalšími oblastmi poradenství
Evropská komise zahrnula do taxonomie
EU zemní plyn a jadernou energii
Banky se musí zaměřit na kvalitu
zveřejňovaných informací o udržitelnos�

Stáhněte si souhrnný přehled
Právních novinek.
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Účetnictví

Účetní novinky
České účetnictví

Účetní závěrka: Jak uzavřít starý rok
a připravit se na ten nový?

IFRS

Připravují se standardy IFRS pro
zveřejňování údajů o udržitelnos�
Nadace IFRS vydává šestý soubor
rozhodnu� Výboru pro interpretace IFRS
Stav schvalování IFRS v Evropské unii
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Účetních novinek. 
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Deloi�e živě

CFO Congress 2022
Narušení dodavatelských řetězců, růst inflace
nebo nebývale vysoké ceny většiny komodit.
To jsou jen některé dopady aktuální světové
situace na ekonomiku, s níž se musí potýkat
soukromý i veřejný sektor. Uvedl to David
Marek, hlavní ekonom Deloi�e, ve své
prezentaci na letošním ročníku CFO
Congressu. Na akci za Deloi�e vystoupila také
senior manažerka Kateřina Dudková, která
přítomným představila 5 �pů, jak úspěšně
implementovat SAP S/4HANA Cloud. Přečtěte
si to nejzajímavější, co na kongresu zaznělo.

Poradenství

Future of Work: nastavte pracovní
prostředí budoucnos�
Zkušenos� posledních let ukázaly, že budoucí
poje� práce je hybridní. Práci je ale potřeba
nastavit tak, aby vyhovovala individuálním
potřebám všech členů týmu, podpořila
zaměstnance a pomohla vytvořit prostředí,
kde budou moci naplno využít svůj potenciál.
Vytvořili jsme prak�cký a individuální přístup
Future of Work, který se zaměřuje na
transformaci tří klíčových oblas�: práci,
pracovní sílu a pracoviště jako takové.
Projděte si náš web a zjistěte, v čem je Future
of Work unikátní a jak může pomoci vám
i vašim zaměstnancům.

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: květen 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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