
Daně

Daňové novinky
Přímě daně

Krajský soud zamítl možnost dodatečného
uplatnění přerušených daňových odpisů

 

Nepřímě daně

Novinky z DPH

Mezinárodní zdanění

Připravte se na prokazování přeshraničních
transakcí
Mezinárodní dožádání a běh prekluzivní
lhůty pro stanovení daně
Plány EU v daňové oblas�
Rozhodnu� německého Spolkového
finančního soudu ve věci pravidel
převodních cen pro vnitroskupinové
financování
Krátce z mezinárodního zdanění

Imigrace

Vízová pravidla pro remote work ze
zahraničí

Ostatní

Úkony prováděné správcem daně v rámci
místního šetření mohou představovat
materiální zahájení daňové kontroly
Dohoda EUROMED – přechodná pravidla
Změny v celním sazebníku pro rok 2022

Stáhněte si souhrnný přehled
Daňových novinek.

Stáhnout PDF

Dotace a inves�ční pobídky

Novinky z oblas� grantů
a inves�čních pobídek

Výzva z Inovačního fondu pro velké
projekty
Příprava výzev z Národního plánu obnovy
Veřejná soutěž programu Národní centra
kompetence
Mezinárodní výzva CHIST-ERA Call 2021

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

Modernizace firem by měla být
chytrá
Zavádění cloudových technologií, IoT nástrojů
a dalších chytrých řešení v rámci výrobních
procesů firem běží na plné obrátky.
Společnos� dobře vědí, že pokud si do
budoucna chtějí udržet své místo na trhu,
musí se otevřít moderním technologiím
a digitalizaci a sledovat současné trendy
Průmyslu 4.0. A ačkoliv se někdy může zdát, že
některé technologie vyžadují ohromné
inves�ce a přináší více staros� než užitku,
opak je pravdou. Více se dozvíte v našem
článku.

Právo

Právní novinky
Energe�cká regulace se ocitá na prahu
revoluce, změny přichází na evropské
i státní úrovni
EU se více zaměří na ozeleňování sektorů
lesnictví a zemědělství, cílem je zmírnění
klima�cké změny

Stáhněte si souhrnný přehled
Právních novinek.

Stáhnout PDF

Účetnictví

Účetní novinky
České účetnictví

Nové možnos� zveřejnění účetní závěrky
za rok 2021
Jak správně zpracovat zprávu o vztazích?
Sankce za špatně vedené účetnictví a jejich
prekluzivní lhůty

IFRS

Úřad ESMA oznámil priority pro účetní
závěrky za rok 2021
Standard IFRS 17 přijat pro použi�
v Evropské unii
Stav schvalování IFRS v Evropské unii

US GAAP

Porovnání IFRS a US GAAP: nová publikace

Zveme vás na live stream z oblas� českého
účetnictví:

Aktuality v českém účetnictví 

Stáhněte si souhrnný přehled
Účetních novinek. 

Stáhnout PDF

Deloi�e živě

Zapojte se do průzkumu CFO
Již po čtrnácté se koná průzkum mezi
finančními řediteli ve střední Evropě, jehož
cílem je zjis�t, jak CFO z České republiky a
celého regionu nahlížejí na současnou i
budoucí ekonomickou situaci. O své
zkušenos�, názory a výhledy v oblas� byznysu
a finančního řízení se s námi můžete podělit
do 12. prosince 2021. Online dotazník vám
nezabere více než 20 minut. Výsledky pak
budou zveřejněny na začátku roku 2022.

Deloi�e živě

Trendy v oblas� lidského kapitálu
Nová studie se zaměřila na to, jak pandemie
ovlivnila vztah mezi zaměstnanci
a zaměstnavateli a jaké kroky mohou
společnos� podniknout, aby z nastalé situace
vytěžily maximum a zároveň překonaly
největší výzvy. Studie předkládá čtyři základní
scénáře, které ovlivní práci do budoucna. Jak
by měly společnos� na aktuální situaci
reagovat, aby uspěly? Přečtěte si o trendech
v oblas� lidského kapitálu v naší nové studii.
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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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