
Daně

Daňové novinky
Přímě daně

Skrytá novela zákona o daních z příjmů
přináší novou slevu za zastavenou exekuci

 

Krátkodobý pronájem přes pla�ormy typu
Airbnb byl městským soudem klasifikován
jako podnikání

 

Daňové zvýhodnění na dě� se zvýší, ruší
se maximální limit pro výplatu měsíčního
bonusu

 

Nepřímě daně

Novinky z DPH
V hlášení Intrastat dojde od 1. ledna 2022
ke změnám

Mezinárodní zdanění

Krátce z mezinárodního zdanění
Novinky k dvoupilířovému systému OECD
Slovensko: Pravidla pro ovládané
zahraniční společnos� pla� i pro fyzické
osoby

Imigrace

Co se změnilo od 2. srpna 2021 pro cizince
dlouhodobě pobývající v Česku  

Ostatní

EU přijala nová pravidla pro obchodování
se zbožím dvojího uži�

 

Kdy hrozí penále při podání dodatečného
daňového přiznání?

 

Nejvyšší správní soud: Finanční správa
nesprávně počítala lhůtu pro stanovení
daně přerušenou daňovou kontrolou

 

Povinnos� spojené s vysíláním pracovníků
do České republiky ze zahraničí není radno
podceňovat  

Stáhněte si souhrnný přehled
Daňových novinek.
 

Stáhnout PDF

 

Dotace a inves�ční pobídky

Novinky z oblas� grantů
a inves�čních pobídek

Veřejná soutěž Programu na podporu
průmyslového výzkumu
a experimentálního vývoje TREND

 

Vyhlášení výzvy Digitální podnik v OP PIK  
Harmonogram příjmu žádos� do výzev OP
PIK a MF

 

Nový OP TAK je připraven
 

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
Rostoucí ceny stavebních materiálů
komplikují zadávání a plnění veřejných
zakázek
Legal News [září 2021]: Airbnb poskytuje
ubytovací služby, nikoliv nájem
 

Stáhněte si souhrnný přehled
Právních novinek.
 

Stáhnout PDF

 

Účetnictví

Účetní novinky
České účetnictví

Nestátní neziskové společnos�: v čem se
od sebe liší jednotlivé právní formy?

IFRS

Nové výňatky z databáze ESMA obsahující
rozhodnu� ohledně IFRS
Pět úprav IFRS schváleno pro použi� v EU
Stav schvalování IFRS v Evropské unii

US GAAP

FASB upravuje pokyny pro pronajímatele
týkající se leasingu obsahujícího variabilní
leasingové platby

Zveme vás na podzimní semináře z oblas�
účetnictví:

Aktuality v českém účetnictví – Praha,
Brno, Ostrava, Plzeň nebo online
Novinky v IFRS 2021
Připravte se s námi na IFRS účetní závěrku
za rok 2021
 

Stáhněte si souhrnný přehled
Účetních novinek. 
 

Stáhnout PDF

 

Deloi�e živě

Digitalizace Česka pokračuje
Pokračujeme v sérii konferencí CzechSetGo!,
jejichž cílem je prostřednictvím inovací
a technologií zvýšit konkurenceschopnost ČR
ve světě. Nenechte si ujít tře� konferenci,
která se bude zabývat budoucnos�
zdravotnictví, zapojením moderních
technologií do poskytování zdravotní péče, ale
i legisla�vou a kyberbezpečnos� související se
sdílením dat.

 

Deloi�e živě

Jak na úspěšnou dlouhodobou
strategii?
Pokud si chtějí firmy udržet svou
konkurenceschopnost v dobách krizových
i mimo ně, musí se prioritně zaměřit na čtyři
oblas�: cíle, vize, mise a dlouhodobou
strategii. Porozumět cílům a naplánovat k nim
tu nejlepší cestu však není jednoduchý úkol.
Jak si s ním poradily firmy, které byly oceněny
v programu Czech Best Managed Companies,
si můžete přečíst v našem článku.
Připomínáme, že máte stále možnost
registrovat se do tře�ho ročníku programu pro
nejlépe řízené firmy, a to až do 1. listopadu
2021.

dReport: září 2021
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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