Vratka
Pokladňa
Na vrátenie preplatku v pokladni je potrebné vytvoriť výdajový doklad cez ponuku Evidencie
– Pokladňa a spodné tlačidlo Vytvor doklad.
Hlavička dokladu:
Číslo – V (typ dokladu Výdaj), číslo dokladu sa generuje automaticky podľa nastavenia
pokladne, prípadne je možné ho zadať ručne.
Dátum – účtovný dátum
ID – ID obyvateľa alebo podnikateľa, je možné ho zadať ručne alebo výberom zo zoznamu
Obyvatelia, podnikatelia.
Riadky dokladu (Riadok 1/1):
Suma – suma celkového preplatku znamienkom +
Kód predpisu – povinný údaj (predpis s Druhom dokladu – výdajový doklad a s rozpočtom
typu Príjem)
Typ úhrady – nastaví sa na základe zadania kódu predpisu
Vr – zaškrtávacie políčko Vratka
Vratka – kliknite na tlačidlo , otvorí sa okno Voľba vratky, v ktorom sa zobrazia všetky
doklady daného platiteľa.
!!! Pozor, vratka sa páruje na platbu, ktorou bol výmer preplatený, nie na výmer (nezadáva
sa VS výmeru) !!!
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Banka
Na vrátenie preplatku v banke je potrebné vytvoriť riadok bankového výpisu s typom Debet
(výdaj) cez ponuku Evidencie – Banka, spodné tlačidlo Výpisy a následne spodné tlačidlo
Položky (riadky).
Položky (riadky) – záložka Detail:
Číslo – číslo riadku
Dátum – účtovný dátum
Suma – celková suma preplatku znamienkom +
D/K – typ riadku Debet (výdaj)
ID - ID obyvateľa alebo podnikateľa, je možné ho zadať ručne alebo výberom zo zoznamu
Obyvatelia, podnikatelia
Úč. predpis - povinný údaj (predpis s Druhom dokladu – výdajový doklad a s rozpočtom
Typu – Príjem)
Rozpočet – väzba na rozpočet obce
Poznámka – povinný údaj, stručný popis účtovnej operácie
Typ úhrady – nastaví sa na základe zadania úč. predpisu
Párovanie – zadanie možnosti Vratka
Párovaný doklad - výber z okna Voľba vratky, ponúka všetky doklady za daného platiteľa
!!! Pozor, vratka sa páruje na platbu, ktorou bol výmer preplatený, nie na výmer (nezadáva
sa VS výmeru) !!!
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Modul Dane a poplatky
V prípade, že nepoužívate modul URBIS Podvojné účtovníctvo, je možné zadať vratku
v module Dane a poplatky ako priamu úhradu. Cez ponuku Evidencie – Priame úhrady –
Zadávanie nových alebo na konkrétnom platiteľovi cez Zadávaj – Priamu úhradu sa otvorí
okno Zadávanie priamej úhrady.
1. Ak postupujete cez Evidencie-Priame úhrady-Zadávanie nových je potrebné najprv
v hornej časti okna vyplniť ID platiteľa.
2. V poli Spôsob vyberte Vratka z platby.
3. Zo zoznamu platieb vyberte myšou príslušnú platbu a potom kliknite na tlačidlo
Údaje o tejto platbe sa zobrazia v ľavej časti okna.

.

4. V časti Údaje o úhrade vyplňte tieto polia:
Dátum – automaticky sa nastaví pracovný dátum, je možné ho zmeniť
Suma – zadať sumu celkového preplatku znamienkom mínus (–)
Doklad – možnosť zadania čísla dokladu o platbe (nepovinný údaj)
Popis – ďalšie údaje o platbe (nepovinný údaj)
5. Kliknite na tlačidlo
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