
Dnevno
posodobljene
informacije

s finančnega, 
računovodskega, 
davčnega in
pravnega
področja

Družba IUS SOFTWARE, ki s 
portalom IUS-INFO združuje 
tradicijo in izkušnje pri 
posredovanju e-informacij, 
predstavlja novost: 
portal FinD-INFO!

Portal FinD-INFO je 
nepogrešljivo orodje za 
vse, ki se ukvarjate z:

→  davki
→  financami
→   računovodstvom
→  poslovnim 

svetovanjem

Prednosti portala
FinD-INFO:

•  medsebojna vsebinska 
povezanost vseh dokumentov

•  dnevno posodobljene e-vsebine
•  učinkovito iskanje informacij
•  pomoč uporabnikom 
•  preglednost in enostavna 

uporaba

Portal FinD-INFO je rezultat 20-letnih izkušenj 
pri razvoju in posredovanju poslovnih 
informacij. Z enostavnim dostopom do dnevno 
posodobljenih informacij vam prihrani 
dragoceni čas.

www.findinfo.si

www.findinfo.si

•  Davčni nasveti
•  EU predpisi in sodna praksa
•  Čistopisi zakonov
• Čistopisi podzakonskih predpisov
•  Finančno-računovodski nasveti
•  Inšpekcijski pregledi DURS

→   Mednarodni računovodski standardi
→   Davčni članki in komentarji
→   Slovenski računovodski standardi
→   Finančno-računovodski članki
→   Sodna praksa
→   Mnenja in pojasnila DURS

•  davčni nasveti
•  rokovnik
•  spletni forum
•  izračun plače
•  koristni podatki v tabelah
•  izračun avtorskega honorarja
•  izračun obresti

• tabele in lestvice 
• DDV klavzule
• izračun otroškega dodatka
• izračun podjemne pogodbe

PripomočkiVsebine portala FinD-INFO

IUS SOFTWARE d.o.o.
Tivolska 50, 1000 Ljubljana
T: 01/438 01 84, F: 01/433 93 92
E: is@ius-software.si

NOVO!
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Primer FinD-INFO dokumenta:
Poslovni članek s povezavami na 
druge uporabne vsebine.

Iz člankov lahko enostavno in 
hitro dostopate do pravnih podlag 
in drugih uporabnih informacij s 
predstavljenega področja.

Obrazci in druge priloge so hitro 
in enostavno dostopni v
FinD-INFO dokumentih.

Portal FinD-INFO vsebuje 
obsežne zbirke strokovnih 
člankov z aktualnimi temami.

Portal FinD-INFO vsebuje 
obsežne zbirke sodne prakse 
slovenskih sodišč in sodišč EU.


