
Daně

Daňové novinky
Aktuálně

Daňové ztráty a jejich nové vykazování ve
formuláři přiznání k dani z příjmů
právnických osob
Ústavní soud zamítl zrušení zdanění
technických rezerv v pojišťovnictví
Krajský soud řešil účetnictví v praxi

Přímě daně

Na co si dát pozor při souběhu veřejné
podpory (dotace či inves�ční pobídky)
a odčitatelné položky na výzkum a vývoj?
Převodní ceny jsou neustále v hledáčku
finanční správy
Nejvyšší správní soud se poprvé vyjádřil
ke korunovým dluhopisům

Nepřímě daně

Novinky z DPH

Mezinárodní zdanění

Evropská komise představila nový rámec
daňové poli�ky EU
Krátce z mezinárodního zdanění

Imigrace

Změna zaměstnavatele ze strany držitele
zaměstnanecké karty

Ostatní

Nejvyšší správní soud: Nezaplacená daň je
pro účely podvodu na DPH posuzována
k okamžiku rozhodování

Stáhněte si souhrnný přehled
Daňových novinek.

Stáhnout PDF

Dotace a inves�ční pobídky

Novinky z oblas� grantů
a inves�čních pobídek

Vyhlášení prvních plných výzev programu
RES+
Vyhlášení veřejné výzvy programu
GAMA 2
Harmonogram příjmu žádos� do výzev OP
PIK a MF

Stáhněte si souhrnný přehled
Dotací a inves�čních pobídek.

Stáhnout PDF

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
Legal News [červen 2021]: Ústavní soud se
vyjádřil k podmínkám pro odstoupení od
konkurenční doložky
Šťastná sedmička environmentální
regulace

Stáhněte si souhrnný přehled
Právních novinek.

Stáhnout PDF

Účetnictví

Účetní novinky
České účetnictví

Účetní závěrky se zaměřením na mezi�mní
závěrky

IFRS

Deloi�e vydal tři nové publikace zaměřené
na IFRS
Stav schvalování IFRS v Evropské unii

Stáhněte si souhrnný přehled
Účetních novinek. 

Stáhnout PDF

Deloi�e živě

Czech Best Managed Companies
2021
V letošním ročníku programu Czech Best
Managed Companies, který oceňuje kvalitu
řízení předních soukromě vlastněných
společnos�, uspělo 16 firem, přičemž 9 z nich
získalo tuto cer�fikaci již v loňském roce.
Porota u jednotlivých firem hodno�la čtyři
klíčové pilíře – firemní strategii, řízení
a finanční výkonnost, produk�vitu a inovace
a firemní kulturu. Podívejte se, které firmy si
letos odnesly �tul Best Managed Company
a jak se můžete registrovat do tře�ho ročníku.

Deloi�e živě

Jak pandemie přispěje k reformě
českého zdravotnictví?
České zdravotnictví prošlo v souvislos�
s koronavirovou pandemií tvrdou zatěžkávací
zkouškou. Na své dno si sáhli nejen lékaři
a zdravotní personál nemocnic, ale například
i pojišťovny a úřady. A právě organizace
českého zdravotnictví a jeho ins�tucí se stala
významným tématem celospolečenské
diskuze. Jak si vedou úřady, které mají na
staros� ochranu veřejného zdraví? Jak nastavit
kvalitní a spolehlivý systém úhrad? A jak
efek�vně řídit nejen státní, ale i evropské
zdravotnictví během krize? Přečtěte si, jak se
na transformaci zdravotnictví dívají přední
češ� exper� z oblas� zdravotnictví a EU
legisla�vy.
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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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