
Daně

Daňové novinky
Přímě daně

Nové formuláře daně z příjmů fyzických
osob

 

Znovuzavedení osvobození úrokových
příjmů nerezidentů z tzv. eurobondů

 

Informace Generálního finančního
ředitelství k převodním cenám v oblas�
finančních transakcí

 

Nepřímě daně

Novinky z DPH

Mezinárodní zdanění

OECD: plán implementace dvoupilířového
systému
Krátce z mezinárodního zdanění

Ostatní

Promíjení sankcí u sociálního
a zdravotního pojištění

 

Nová interpretace Národní účetní rady
k účetnímu řešení uvolněného
a vypořádacího podílu
 

 

Stáhněte si souhrnný přehled
Daňových novinek.
 

Stáhnout PDF

 

Dotace a inves�ční pobídky

Novinky z oblas� grantů
a inves�čních pobídek

Národní plán obnovy a první výzvy  
Harmonogram příjmu žádos� do výzev 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.

 

Deloi�e živě

Co přinese Česku gigafactory?
Do roku 2050 chce Evropská unie dosáhnout
uhlíkové neutrality a do roku 2035 plánuje
ukončení prodeje vozidel se spalovacím
motorem. To může mít v Česku, kde tvoří
automobilový průmysl 10 % HDP, vážné
ekonomické dopady. Výroba baterií do
elektromobilů je tak pro Česko šancí, jak
nahradit očekávané ekonomické ztráty
a naopak získat miliardy na DPH a �síce
pracovních míst. To jsou výsledky, které
přinesla studie Deloi�e na téma Rozvoj výroby
baterií v Česku, vypracovaná pro Svaz moderní
energe�ky. Přečtěte si názory odborníků
a zjistěte, proč se výstavba továrny na baterie
vypla�.

 

 

Právo

Právní novinky
Legal News [říjen 2021]: Ústavní soud
potvrdil rozhodnu� Nejvyššího soudu
v kauze mezd zaměstnanců České pošty
 

Stáhněte si souhrnný přehled
Právních novinek.
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Účetnictví

Účetní novinky
České účetnictví

Nová interpretace Národní účetní rady I-46

IFRS

Ujednání o so�waru jako službě
Stav schvalování IFRS v Evropské unii

Zveme vás na podzimní semináře z oblas�
účetnictví:

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

Stáhněte si souhrnný přehled
Účetních novinek. 
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Deloi�e živě

BMC: Registrace končí již 1. 11.!
Už jste se registrovali do letošního ročníku
programu Czech Best Managed Companies?
Pokud jste česká soukromě vlastněná firma,
nenechte si ujít příležitost rozšířit řady
společnos�, které už programem úspěšně
prošly. BMC oceňuje nejvyšší standardy kvality
a výkonnos�, a to na základě hodnocení čtyř
základních pilířů, kterými jsou firemní
strategie, řízení a finanční výkonnost,
produk�vita a inovace a firemní kultura.
Registrujte se a zařaďte se po bok společnos�,
jako jsou Zásilkovna, Pilulka, Akeso nebo LIKO-
S, které ocenění získaly v minulých ročnících.
Registrace se uzavře 1. listopadu 2021.

 

Deloi�e živě

Tře� konference CzechSetGo! na
téma eHealth
Datová a technologická podpora ins�tucí,
související právní ochrana, ale například
i kyberne�cká bezpečnost – to jsou jedny ze
zásadních témat, na kterých stojí digitalizace
zdravotnického resortu. Česko má v tomto
směru ještě na čem zapracovat, nedostatky
jsou patrné zejména v organizační
a personálně-uživatelské rovině. Co mohou
stát, ale i sami občané pro zlepšení stávající
situace udělat? Přečtěte si, k jakým závěrům
došli účastnicí panelové diskuse v rámci tře�
konference CzechSetGo!, která byla tentokrát
zaměřena na eHealth.

 

dReport: říjen 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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