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Portal Tax-Fin-Lex
Komu je portal namenjen?
Portal TFL je namenjen vsem, ki potrebujejo ažurne davčne, računovodsko-finančne in pravne informacije.
Predvsem pa pravnikom, odvetnikom, sodnikom, tožilcem, računovodjem, finančnikom, revizorjem, davčnim
svetovalcem in okoljevarstvenikom.

Kaj vam portal TFL ponuja?
Največjo bazo podatkov z vso veljavno zakonodajo, ki je osnova in se sproti ažurira, na njo pa so povezani vsi
preostali dokumenti, kot so sodna praksa, strokovni članki, komentarji in praktične rešitve. Storitve, ki jih lahko
dobite na portalu TFL so vključene v posamezne naročniške pakete, njihov podrobnejši opis boste našli na
naslednjih straneh.

Glavne prednosti portala TFL
Časovnica z zgodovino predpisov in vseh povezanih dokumentov na določen dan veljavnosti.
Vsi predpisi so pripravljeni v čistopisih z vso zgodovino ter enostavno grafično podobo.
Na predpise so povezani vsi dokumenti, nastali v določenem času.
Sledenje spremembam posameznega predpisa s povezavami na vire teh predpisov.
Iskanje veljavnega čistopisa na določen dan.
Primerjalnik členov – omogoča primerjavo besedila istega člena v različnih verzijah po izbiri.
Vsi komentarji zakonov, ki so jih pripravili ugledni avtorji se sproti ažurirajo.
Arhiv in članki 12 strokovnih revij, nekaterih samo na portalu TFL.
Dostop do informacij na portalu (pull) – TFL Vsebine ali pa željene informacije dobite od nas (push) - TFL Obveščanja.
Uporabnikovo osebno namizje (dashboard), kjer ima vsak svoje zadnje, priljubljene, največkrat dostopane
dokumente in novosti.
Vaši osebni komentarji pri vsakem členu predpisa ali ob sodni praksi – izjemno praktično orodje, kjer lahko
uporabnik piše opombe, označi pomembnost ter komunicira z drugimi uporabniki znotraj skupine.
Enostavna uporaba – sodobna uporabniška izkušnja z intuitivno uporabo.
Odličen iskalnik – posebej prilagojen tudi iskanju po sodni praksi.
Šolanje: kratki video posnetki za boljšo uporabo portala.

Koristi za uporabnika
-

-

Vse na enem mestu, klik do ažurne informacije
Zanesljive informacije
Izjemen prihranek časa
Povezanost uporabnikov v skupini – možnost internega sistema komuniciranja prek osebnih komentarjev
Brezplačno šolanje
Pomoč klicnega centra TFL od 8.00 do 16.30
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Opis storitev na portalu Tax-Fin-Lex
TFL Vsebine omogočajo dostop do vseh dokumentov portala v davčnem delu (TAX), računovodskofinančnem (FIN) in pravnem (LEX) podatkovnem področju:
Pravne vsebine (LEX)
Zakonodaja RS najobsežnejša podatkovna baza, ki obsega vse zakone in podzakonske predpise urejene v obliki čistopisov
(veljavni in razveljavljeni) s povezavami na sodno prakso vseh sodišč ter vsemi pravnimi in ostalimi
dokumenti, ki so nastali na tej pravni podlagi. Vsi predpisi so zaradi lažje uporabe predstavljeni v časovnici,
ki omogoča takojšen dostop do vseh verzij čistopisov na določen dan v preteklosti. Možna je tudi
primerjava istega člena v različnih verzijah za nazaj.
Register veljavnih predpisov urejen po pravnih področjih s podatki o vse veljavnih in razveljavljenih zakonih in
podrejenih podzakonskih predpisih.
Uradni list RS, Poročevalec DZ, Mednarodne pogodbe vsi uradni listi s polno dostopnostjo do vseh objav in dostop do
Poročevalca DZ ter besedil z možnostjo iskanja vseh
podatkov.
Sodna praksa vseh slovenskih sodišč - ustavnega, vrhovnega, višjih sodišč višjega delovnega in socialnega ter
odločbe upravnega sodišča, ki so dostopne s posebnim specializiranim
iskalnikom.
Evropska zakonodaja obsega dostop do celotne zakonodaje EU, prečiščenih besedil in sodb Evropskega
sodišča za človekove pravice.
LEX-Koledar pregled datumov začetka veljave/spremembe/razveljavitve vseh predpisov RS.

Davčne vsebine (TAX)
Strokovni članki vključujejo članke različnih avtorjev z davčnega področja in obravnavajo aktualne teme iz vseh področij.
Članki in prispevki so sproti aktualizirani.
Pojasnila FURS vključujejo vsa uradna pojasnila Finančne uprave RS in tudi prejšnje Davčne uprave s povezavami na
aktualno zakonodajo.
Obrazci, obračuni vsebujejo različne aktualne obrazce in izračune.

Finančno-računovodske vsebine (FIN)
Strokovni članki vključujejo članke različnih avtorjev z davčnega področja in obravnavajo aktualne teme iz vseh
računovodsko-finančnih področij. Članki in prispevki so sproti aktualizirani.
Navodila in opisi vključujejo navodila in opise uporabe v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.
Obrazci, obračuni vsebujejo različne aktualne obrazce in izračune.

Strokovne revije in njihovi arhivi omogočajo dostop do polnih besedil člankov in do celotnih arhivov revij, kjer so vsi
dokumenti pripravljeni v TFL Standardu (možno iskanje, povezave, pravne podlage, itd.)
Odvetnik je revija za teorijo in prakso odvetniške stroke, seznanja z novostmi in strokovnimi vprašanji pravne stroke. Zbirka
obsega arhiv s članki od leta 1998 dalje.

Sodnikov informator je revija, ki jo izdaja Vrhovno sodišče in vsebuje sodno prakso, komentarje in strokovne pravne
razlage in tolmačenja. Zbirka obsega arhiv od 2013 leta dalje.

Slovenska arbitražna praksa je revija, ki jo izdaja Gospodarska zbornica Slovenije in obsega strokovne prispevke s
področja gospodarske arbitraže. Zbirka obsega arhiv od leta 2012.

Pamfil je revija, ki jo izdajajo študentje Pravne fakultete v Ljubljani in vsebuje strokovne prispevke in razmišljanja študentov
ter njihovih gostov. Zbirka obsega arhiv od leta 2011 dalje.

Zbornik znanstvenih razprav je revija Pravne fakultete v Ljubljani, ki z občasnimi prekinitvami izhaja že vse od leta 1921.
Zbirka obsega arhiv od leta 2008 dalje.

Pravni letopis je revija Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, ki izhaja od leta 2008. V njej so
objavljeni poglobljeni strokovni prispevki z različnih pravnih področij, zlasti s civilnega, gospodarskega,
delovnega, upravnega in ustavnega prava.
Poslovodno računovodstvo je revija Visoke šole za računovodstvo in prinaša strokovno poglobljene prispevke z
računovodenja, financ in revizije ter preprečevanja prevar. Zbirka obsega arhiv od leta 2011
dalje.
Denar je revija Davčno izobraževalnega inštituta in je uveljavljen mesečnik, ki prinaša aktualne in strokovne prispevke z
davčnega in računovodsko-finančnega področja. Zbirka obsega arhiv od leta 2009 dalje.
Javna uprava je revija Inštituta za javno upravo pri Pravni fakulteti. Zbirka obsega ahriv od leta 2010 dalje.
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SIR*IUS je revija za teorijo in prakso revizije, računovodstva, davkov, financ, ocenjevanja vrednosti in drugih sorodnih področij
(naslednica revije Revizor), ki jo izdaja Slovenski inštitut za revizijo. Zbirka obsega celoten arhiv od leta 2013 dalje.

HRM je revija za vodenje in razvoj ljudi pri delu, seznanja z novostmi in aktualnimi tematikami, trendi in razvojem na področja
vodenja, upravljanja in razvoja ljudi, prav tako so v reviji predstavljeni tudi domači in tuji primeri dobre prakse.

Okoljevarstvene vsebine
EKO-LEX dostop do ažurne okoljevarstvene zakonodaje, direktiv in uredb EU ter člankov .
TFL e-paketi - komentarji zakonov
e-paket INS vsebuje komentar zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insoventnosti in prisilnem prenehanju
(ZFPPIPP), ki se bo ob vsaki spremembi zakona osveževal. Avtorica komentarja je dr. Nina Plavšak. Poleg
komentarja paket vsebuje tudi ažuren zakon ter vso povezano sodno prakso vseh sodišč. Novost je UREJENA
sodna praksa ter vzorci, vsi dokumenti so medsebojno povezani, tudi komentar z razdelki. Na voljo tudi knjižna
izdaja komentarja ZFPPIPP z urejeno sodno prakso ali kombinacija e-paket + knjiga.
e-paket Delovna razmerja vsebuje komentar zakona o Delovnih razmerjih (ZDR-1), ki se bo ob vsaki spremembi zakona
osveževal. Avtorji komentarja so ugledni strokovnjaki dr. Polonca Končar, idr. Poleg komentarja
paket vsebuje tudi ažuren zakon ter vso povezano sodno prakso vseh sodišč.
e-paket Javno naročanje vsebuje komentar zakona o Javnem naročanju (ZJN-3), ki se bo ob vsaki spremembi zakona
osveževal. Avtorji komentarja so ugledni strokovnjaki Vesna Cukrov, mag. Uroš Škufca idr. Poleg
komentarja paket vsebuje tudi ažuren zakon ter vso povezano sodno prakso vseh sodišč ter vse
odločitve Državne revizijske komisije.
e-paket Varstvo okolja vsebuje komentar zakona o Varstvu okolja (ZVO-1), ki se bo ob vsaki spremembi
zakona osveževal. Avtorji komentarja so ugledni strokovnjaki dr. Rajko Pirnat, dr. Senko Pličanič
idr. Poleg komentarja paket vsebuje tudi ažuren zakon ter vso povezano sodno prakso vseh sodišč
ter sodbe sodišča EU in direktive EU.

TFL e-paketi – računovodsko / finančni paketi
e-paket SRS-2016 z zgledi knjiženj obsega več kot 400 zgledov najpogostejših in tudi zahtevnejših knjiženj, ki so
ponazorjena v obliki podatkov za izračun, temeljnice, T-kontov in komentarjev
avtorice ga. Silve Koritnik Rakela. Omogočeno je enostavno iskanje po treh kriterijih
(besedilo, konto, členi SRS), sproti ažurirani SRS in drugi predpisi.

e-paket MSRP v EU z zgledi knjiženj v e-paketu je več kot 400 zgledov najpogostejših in tudi zahtevnejših knjiženj, ki so
ponazorjena v obliki podatkov za izračun, temeljnice, T-kontov in komentarjev
avtorice ga. Silve Koritnik Rakela. Omogočeno je enostavno iskanje po treh kriterijih
(besedilo, konto, členi MSRP), sproti ažurirani MSRP. Na voljo tudi kombinacija
SRS + MSRP z dodanimi povezavami zgledov med SRS in MSRP.

TFL e-slovarji
e-Pravni slovar (angl-slov/ slov-angl) - dostop do 10.000 besednih zvez, ki se sproti osvežujejo.
e-Davčno-finančni slovar (angl-slov/ slov-angl) - dostop do 12.000 besednih zvez, ki se sproti osvežujejo.
TFL Obveščanje
TFL-Radar je storitev, kjer uporabnik ob vsaki spremembi svojega izbranega predpisa ali sodne prakse prejme obvestilo na
svoj elektronski naslov.

Lex-Kliping je storitev, kjer je uporabnik vsak obveščen o zakonodajnih novostih za izbrano pravno področje iz 6 pravnih
virov (UL, DZ, Vlada, in predvsem UL EU!).

CompanyCheck je storitev, kjer uporabnik za izbrana podjetja prejme na svoj elektronski naslov obvestilo o
blokadi/deblokadi TRR, insolvenčnih postopkih, stečaj, prisilna poravnava itd.

Eko-Lex Kliping je storitev, kjer uporabnik na svoj elektronski naslov prejme obvestilo o spremembah iz okoljevarstvene
zakonodaje, sodb in EU zakonodaje s tega področja.

TFL Mediji
e-dnevnik Lex-Novice prinaša dnevni pregled zakonodajnih novic in ga pošiljamo na 40.000 e-naslovov.
e-tednik TFL Glasnik vsak torek 40.000 e-prejemnikom prinaša poglobljene strokovne članke in intervju.
e-mesečnik Zakonodajni Supervizor prinaša mesečni pregled vseh zakonodajnih novosti.

TFL Izobraževanja so organizirana kot seminarji, delavnice oz. druge oblike izobraževanj, katere organizira družba Tax Fin Lex v
sodelovanju s priznanimi strokovnjaki z različnih področij strokovnega delovanja. Obsegajo tako teoretični kot
praktični vidik obravnavane problematike.
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