VSEBINA PORTALA FinD-INFO
Portal FinD–INFO povezuje zbirke podatkov, obrazcev in pripomočkov s področij financ,
davkov in računovodstva. Portal temelji na preizkušeni tehnologiji portala IUS-INFO, ki
zagotavlja uporabnikom kakovostne, strokovne in ažurne dokumente ter informacije.
Največja prednost portala FinD-INFO je njegova enostavna uporaba, ki jo zagotavlja
medsebojna povezanost vseh dokumentov.

Vsebine so enotno urejene po ključnih predpisih, ki obravnavajo strokovna vprašanja,
obenem pa so vsi dokumenti medsebojno povezani z drugimi sorodnimi dokumenti,
strokovnimi članki, obrazci in pripomočki.

Portal FinD-INFO je razdeljen na sledeče vsebinske sklope:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Standardi in predpisi
Nasveti in članki
Sodna praksa
Praksa drugih organov
Mnenja in pojasnila organov
Obrazci, vzorci in koristni podatki
Javne objave
Pripomočki

Standardi in predpisi
 Register predpisov in Vsebinsko kazalo, ki finančne in davčne predpise in informacije
pregledno razvrščata po področjih;
 Čistopisi zakonov in podzakonskih predpisov ter primarna in sekundarna zakonodaja
EU s finančnega in davčnega področja;
 Čistopis Slovenskih računovodskih standardov s povezavami na druge SRS in
MSRP/MRS ter na pojasnila in ustrezne kontne načrte;
 Čistopisi Mednarodnih standardov računovodskega poročanja in Mednarodnih
računovodskih standardov s povezavami na pojasnila za njihovo uporabo;
 Koristne podatke sestavljajo uporabne tabele z obračunskimi in drugimi poslovnimi
podatki.

Nasveti in članki
 Strokovni davčni članki in komentarji o temeljnih davčnih pojmih po posameznih
področjih;
 Strokovni finančno-računovodski in poslovni članki ter komentarji;
 Davčni nasveti o temeljnih davčnih pojmih po posameznih področjih:
 Finančno-računovodski in poslovni nasveti.
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Sodna praksa in povzetki sodne prakse DURS
 Odločitve Ustavnega sodišča RS in izbrani članki o US RS;
 Judikati vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne
podlage v zakonodaji;
 Sodna praksa Sodišča Evropskih skupnosti s finančnega področja;
 Povzetki davčne prakse, ki jih je pripravila Davčna uprava RS.
Praksa drugih organov
 Povzetki inšpekcijskih pregledov, ki jih je pripravila Davčna uprava RS.
Mnenja in pojasnila organov
 Mnenja in pojasnila Davčne uprave RS.
Obrazci, vzorci in koristni podatki
 Obrazci za izvrševanje davčnih obveznosti;
 Finančno-računovodski in poslovni obrazci za izvrševanje temeljnih poročevalskih,
statističnih in drugih poslovnih obveznosti;
 Uporabni vzorci pravilnikov in računovodskih izkazov.
Javne objave
 Javne objave v sodnih postopkih zaradi insolventnosti po ZFPPIPP.
Pripomočki
 Uporabni izračuni plače, avtorskega honorarja, otroškega dodatka in obresti;
 FinD-INFO Rokovnik je dnevni opomnik z roki za izpolnitev pomembnih poslovnih
obveznosti;
 Forum FinD-INFO je osrednje mesto za izmenjavo strokovnih mnenj.

© IUS SOFTWARE

Stran 2 od 2

