Vratka v DCOM režime
Ak je v DCOM vyrubené zmenové rozhodnutie na mínusovú sumu, je potrebné ho najprv
prebrať do URBIS. Postup preberania rozhodnutí je uvedený v postupe Práca
s rozhodnutiami DCOM v časti Preberanie rozhodnutí z DCOM do URBIS.

Pokladňa
Po výpočte zmenového rozhodnutia na mínusovú sumu v DCOM je potrebné na vrátenie
preplatku 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
Riadky dokladu (Riadok 1/1):
Suma – celková suma zmenového rozhodnutia so znamienkom +
Var. symbol – variabilný symbol zmenového rozhodnutia

Stlačením tlačidla
Spracuj variabilný symbol sa doplnia údaje zo zmenového rozhodnutia
a suma sa rozdelí na jednotlivé riadky podľa vyrubeného zmenového rozhodnutia.
Kód predpisu – z účtovných predpisov vybrať predpis s Druhom dokladu – výdajový doklad
a rozpočtom typu Príjem
Typ úhrady – Predpis DCOM
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Banka
Po výpočte zmenového rozhodnutia na mínusovú sumu v DCOM je potrebné na vrátenie
preplatku v banke vytvoriť riadok s typom Debet (výdaj) cez ponuku Evidencie – Banka,
spodné tlačidlo Výpisy a následne cez spodné tlačidlo Položky (riadky).
Položky (riadky) – záložka Detail:
Číslo – číslo riadku
Dátum – účtovný dátum
Suma – celková suma zmenového rozhodnutia so znamienkom +
D/K – typ riadku Debet (výdaj)
Variab. symbol – variabilný symbol zmenového rozhodnutia
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Stlačením tlačidla
Spracuj variabilný symbol sa zobrazí oznam Pre ďalšie spracovanie
je potrebné použiť Rozdeľ riadok. Stlačiť tlačidlo OK a riadok zapísať (F12).
Stlačením tlačidla Rozdeľ riadok sa zobrazí okno Rozdelenie riadku bankového výpisu
s riadkami podľa vyrubeného zmenového rozhodnutia.
Stlačením tlačidla Zapísať sa zobrazí otázka Rozdeliť riadok bankového výpisu?
Stlačiť tlačidlo Áno.
Riadok bankového výpisu sa rozdelí na jednotlivé podriadky s príslušnými sumami.

Úč. predpis - z účtovných predpisov vybrať 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 – Predpis DCOM
Párovanie – Predpis DCOM
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