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PREDSTAVITEV

DDV, DDPO, dohodnina in računovodstvo

Kako postati preizkušeni
poznavalec

..Tokrat je založba Verlag Dashöfer poskrbela za sveža certificirana izobraževanja pod
večdnevnim mentorstvom slovenskih strokovnjakov..
Investicija v certificirana strokovna izobraževanja
založbe Verlag Dashöfer podjetjem zagotavlja
davčno optimizacijo in gotovost pri postopanju
na zakonodajno zapletenih področjih davkov in
računovodstva, medtem ko zaposleni pridobijo
večje zaupanje delodajalcev in konkurenčno
prednost na trgu dela.
Da bi bil učinek izobraževanj tako za pravne osebe kot zaposlene največji, ta potekajo pod
mentorstvom preverjenih slovenskih strokovnjakov Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije in
Inštituta za poslovodno računovodstvo.
Strokovnjaki več dni predavajo o določeni tematiki
in udeležencem pripravljajo naloge, s katerimi je
implementacija novih znanj v prakso enostavnejša.
Osredotočajo se na razumljivo povezovanje teorije s prakso, kar je glede na raziskavo trga založbe
Verlag Dashöfer ena glavnih težav zaposlenih na
področju davkov in računovodstva.
»Predavanja so bila zelo eksaktna in koristna, vsi
predavatelji odlični in med njimi zelo dobro razdeljene teme. Ker sem iz tega cikla veliko odnesla,
sem se prijavila tudi na Obdavčitev pravnih oseb in
nato še na DDV,« je svoje zadovoljstvo izrazila gospa Duša, ki je uspešno zaključila vsa tri certificirana
davčna izobraževanja založbe Verlag Dashöfer.

Predavanja, šivana po meri udeležencev
Predavatelji so jo na podlagi izkušenj iz prakse
več dni usmerjali do preizkusov znanj, ki jih je
končala z uspehom, zato je pridobila tri certifikate Preizkušeni poznavalec.
»Čeprav se z DDV-jem v računovodskih servisih
srečujemo na zelo različnih področjih dejavnosti,
kot so proizvodnja, uvoz in izvoz, storitve, promet
blaga instoritev v EU ter gradbeništvo, so preda-
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vanja zelo poglobila naša znanja in nas naučila,
kam se obrniti v primeru reševanja posameznih
problemov. Spoznali smo kompleksnost problemov, pri čemer mi je bilo všeč tudi spoznavanje
posebnih pravil obdavčevanja v dejavnostih, s katerimi pa se ne srečujemo vsakodnevno, denimo
turizem in rabljeni predmeti. Osebno so mi najbolj
koristila predavanja o sistemu DDV v prometu blaga in storitev znotraj EU in izven EU, pri čemer je bilo izobraževanje koristno, ne glede na to, kakšna je
bila raven poznavanja sistema DDV s strani
udeležencev,« je pojasnila.
Izobraževanja se izvajajo dvakrat letno, v spomladanskem in jesenskem roku, v založbi Verlag
Dashöfer pa se od leta 2014 trudijo, da so organizirana po meri udeležencev: »Na predavanjih mi
je bilo všeč to, da so zaradi majhnosti skupin potekala v sproščenem vzdušju, predavatelji in predavateljice pa so snov podajali na razumljiv način.
Čas je tekel hitro – organizacija je bila dobra.«

S certifikatom v žepu do večje
strokovnosti in zaupanja

Vodja certificiranih izobraževanj v založbi Slavica
Vukota Simić poudarja, da so certificirana
izobraževanja namenjena pridobivanju novih in
aktualnih znanj ter utrditvi in poglobitvi v že
obstoječa znanja. Prednost pridobitve certifikata,
podeljenega s strani založbe in Zbornice, vidi v
večji konkurenčnosti na trgu dela in večjemu zaupanju delodajalca v znanja zaposlenih.
Seveda je dokazilo na papirju pomembno, a kot
pravi, je pomembnejše to, da udeleženci
resnično odnesejo nekaj koristnega. Pomembno
je, da po končanem izobraževanju vedo, kako se
lotiti določenega poslovnega dogodka in kje
poiskati zaupanja vredne informacije in rešitve.
Udeleženci izkoristijo izobraževanja tudi za
mreženje, ki služi pridobitvi novih kontaktov
stanovskih kolegov, na katere se obrnejo, ko
nastopi nerešljivo vprašanje.
Vsi zainteresirani se lahko jesenskega cikla certificiranih izobraževanj udeležijo že 1. oktobra
2015, kar je ravno pravi čas, saj se konec leta
2015 obetajo nove davčne spremembe. Nekaj je
že znanega, s certifikatom v žepu pa bodo
znane vse podrobnosti, zagotavljajo v založbi
Verlag Dashöfer. 
(P. R.)
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