
Daně

Daňové novinky
Aktuálně

Lex Ukrajina II: nové podmínky pro pobyt
ukrajinských uprchlíků v České republice
V červenci nabyde účinnos� zúžení
předmětu silniční daně a další daňové
změny

Přímě daně

Zaměstnanecké akciové plány aneb ESOP
v praxi v otázkách a odpovědích
NSS: Mateřská společnost musí
smluvnímu výrobci kompenzovat ztráty
DAC 6: Nové otázky a odpovědi
k oznamovací povinnos�

Nepřímě daně

Novinky z DPH

Mezinárodní zdanění

Aktuální informace k zavádění globální
minimální sazby daně OECD (Pilíř 2)
Krátce z mezinárodního zdanění

Ostatní

NSS: Cílem podnikání není neomezené
shromažďování důkazů pro daňové řízení
DAC 7: Nová povinnost pro digitální
pla�ormy přinese lepší přehled o online
obchodování

Stáhněte si souhrnný přehled
Daňových novinek.

Stáhnout PDF

Dotace a inves�ční pobídky

Novinky z oblas� grantů
a inves�čních pobídek

Národní plán obnovy: Vyhlášení výzvy na
úsporu vody v průmyslu
Zvyšování digitální úrovně podniků
podpoří dvě nově vyhlášené výzvy
Program Prostředí pro život: příprava
šesté veřejné soutěže
Připravované výzvy pro úspory energií,
inovace a další oblas�

Stáhněte si souhrnný přehled
Dotací a inves�čních pobídek.

Stáhnout PDF

Poradenství

Řešení Flowbox pro redukci
spotřeby energií
Jak v současné době chytře a efek�vně
dosáhnout energe�ckých úspor? Seznamte se
s řešením společnos� Deloi�e a Flowbox,
které nabízí chytrý energe�cký management
pro budovy a průmyslové podniky.

Deloi�e živě

Čtěte dReport i v létě
V létě má dReport zpravodaj tradičně
prázdninovou pauzu. Další vydání pro vás
připravíme zase v září. To ale neznamená, že si
v následujících dvou měsících nebudete moci
přečíst, co je v oblas� daní, účetnictví či práva
nového. Články o těchto a mnoha dalších
tématech najdete na našem blogu.

Právo

Právní novinky
10 �pů, jak digitalizovat uzavírání transakcí
Budoucnost advokacie je v technologiích,
udržitelnos�, ale i v práci s lidmi

Stáhněte si souhrnný přehled
Právních novinek.

Stáhnout PDF

Účetnictví

Účetní novinky
České účetnictví

Jak na účtování vratných obalů

IFRS

ESMA zveřejnila nové výňatky ze své
databáze obsahující rozhodnu� ohledně
IFRS
Stav schvalování IFRS v Evropské unii

Stáhněte si souhrnný přehled
Účetních novinek. 

Stáhnout PDF

Deloi�e živě

Ocenili jsme nejlépe řízené firmy
Česka
Celkem 23 firem uspělo v letošním ročníku
programu Czech Best Managed Companies,
který oceňuje kvalitu řízení předních
soukromě vlastněných společnos�. Osm firem
obhájilo ocenění již potře� v řadě, sedm
podruhé a osm získalo �tul poprvé. Přečtěte
si příběh jednoho z nových držitelů ocenění –
společnos� Alza.cz.

Deloi�e živě

Startuje další ročník Fast 50
Přihlaste se do nového ročníku programu
Technology Fast 50, který oceňuje nejrychleji
rostoucí technologické společnos�. České
firmy patří řadu let k nejúspěšnějším
účastníkům. Zařaďte se po bok takových
legend, jako je Rohlik.cz, Prusa Research nebo
Kiwi.com. Registrace probíhá do 31. srpna.

Průzkum

Průzkum Trendy v oblas� lidského
kapitálu
Jaké budou hlavní trendy v oblas� lidského
kapitálu pro příš� rok? To bude již po
dvanácté odhalovat náš tradiční průzkum
o trendech v této oblas�. Přepošlete výzvu
k zapojení do průzkumu na vaše HR oddělení.

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: červen 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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