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Dobropis 

Dobropis je možné zapísať cez ponuku Evidencie – Došlé faktúry – Dobropisy (vznikne  

samostatný číselný rad) alebo cez Evidencie – Došlé faktúry – Došlé faktúry a začiarknuť 

políčko Dobropis. Dobropis zapíšte ako obyčajnú faktúru, ale s mínusovou sumou. 

Predpis na zaúčtovanie prijatia dobropisu môžete použiť ten istý ako pri faktúre (xxx/321 - 

zaúčtuje sa s mínusovou sumou). 

 

Ak dobropisovaná faktúra ešte nebola uhradená, na záložke Dobropis vyberte v políčku 

ID faktúry faktúru, ktorá sa dobropisuje. V poli Dobropisovať sumu zadajte plusom sumu, 

ktorá sa dobropisuje. Po zaúčtovaní dobropisu sa nedoplatok na dobropisovanej faktúre zníži 

o sumu dobropisu. 

 

Ak bola dobropisovaná faktúra celá uhradená a peniaze boli vrátené na účet, na záložke 

Dobropis nezadávajte ID faktúry a sumu, ktorá sa dobropisuje.  

 

Pri úhrade dobropisu je nutné vedieť, či má táto položka v rozpočte navýšiť príjmovú časť 

alebo má znížiť výdajovú časť.  

 

Ak chcete v rozpočte znížiť výdajovú časť, môžete použiť účtovný predpis na úhradu došlej 

faktúry.  

Ak chcete v rozpočte navýšiť príjmovú časť, je potrebné vytvoriť nový účtovný predpis 

na úhradu dobropisu. Nový účtovný predpis vytvorte cez ponuku Číselníky – Účtovné 

predpisy a spodné tlačidlo Nový. V poli Druh dokladu zvoľte Výdajový doklad, Kód 

predpisu môžete ponechať alebo zmeniť podľa potreby, zadajte Názov predpisu a v poli 

Párovanie zvoľte dodávateľská faktúra. Zadajte účty MD 321  a Dal  P/BU.  Začiarknite 

políčko Rozpočet, v poli Typ pri rozpočte zvoľte Príjem. V poli K účtu zvoľte Účet Dal-1. 

V poli Rozpočet si môžete zvoliť konkrétny rozpočet. Zapíšte spodným tlačidlom Zapísať.  

 

Pri účtovaní bankového výpisu, v ktorom príde úhrada dobropisu, upravte debety a kredity 

na hlavičke bankového výpisu tak, že úhradu za dobropis nebudete počítať do kreditov, ale 

do debetov s mínusom (t. j. aj kredity aj debety na hlavičke bankového výpisu znížite 

o sumu dobropisu). V položkách (riadkoch) ju takisto zadajte ako debet s mínusom 

a zadajte variabilný symbol dobropisu. 

    


