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Interné doklady DCOM 

1. Neúčtovná úhrada DCOM rozhodnutí 

Evidencie – Interné doklady – Účtovanie, zložité doklady 

Ak potrebujete neúčtovne uhradiť rozhodnutie v DCOM, variabilný symbol daného rozhodnutia zadajte na 

stranu Dal(V). Po zadaní variabilného symbolu stlačte tlačidlo , zobrazí sa okno Výber položky, 

 

odkiaľ vyberte konkrétnu položku, ktorú chcete uhradiť. Stlačením tlačidla Použitie sa do riadku interného 

dokladu doplní Typ ú. (Predpis DCOM), ID výmeru, ID položky, ID platiteľa. 

 

Do poľa Dátum platby zadajte dátum pôvodnej úhrady rozhodnutia. 
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Na stranu MD(P) zadajte rovnakú sumu bez variabilného symbolu. 

Na hlavičku interného dokladu zadajte Poznámku a Sumu. 

Po zaúčtovaní interného dokladu sa úhrada zapíše do salda s plusovou sumou v URBIS do Evidencie – 

Externé doklady DCOM – Prebraté rozhodnutia DCOM, 

 

aj do salda rozhodnutia v DCOM. 

 

Interný doklad s väzbou na DCOM rozhodnutie nie je možné opravovať. Ak ste po zaúčtovaní zistili, 
že ste urobili chybu, doklad je potrebné vymazať, vtedy sa úhrada vymaže zo salda Prebraté rozhodnutia 
DCOM v URBIS, aj zo salda v DCOM a interný doklad je potrebné zadať odznova správne. 

2. Neúčtovné zrušenie preplatenia DCOM rozhodnutí 

Evidencie – Interné doklady – Účtovanie, zložité doklady 

Ak potrebujete neúčtovne zrušiť preplatenie rozhodnutia v DCOM, variabilný symbol daného rozhodnutia 

zadajte na stranu MD(P). Po zadaní variabilného symbolu stlačte tlačidlo , zobrazí sa okno Výber 
položky, odkiaľ vyberte konkrétnu položku, ktorú chcete uhradiť. Stlačením tlačidla Použitie sa do riadku 
interného dokladu doplní Typ ú., ID výmeru, ID položky, ID platiteľa. 

Do poľa Dátum platby zadajte dátum pôvodnej úhrady rozhodnutia. 

Na stranu Dal(V) zadajte rovnakú sumu bez variabilného symbolu. 

Na hlavičku interného dokladu zadajte Poznámku a Sumu. 

Po zaúčtovaní interného dokladu sa úhrada zapíše s mínusovou sumou do salda v URBIS do Evidencie – 
Externé doklady DCOM – Prebraté rozhodnutia DCOM, aj do salda rozhodnutia v DCOM. 

Interný doklad s väzbou na DCOM rozhodnutie nie je možné opravovať. Ak ste po zaúčtovaní zistili, 
že ste urobili chybu, doklad je potrebné vymazať, vtedy sa úhrada vymaže zo salda Prebraté rozhodnutia 
DCOM v URBIS, aj zo salda v  DCOM a interný doklad je potrebné zadať odznova správne. 
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3. Presun úhrady DCOM rozhodnutí z jedného rozhodnutia na druhé  

Ak potrebujete neúčtovne presunúť platbu z jedného rozhodnutia na druhé (buď toho istého daňovníka 
alebo iného daňovníka), tak v internom doklade na stranu MD(P) zadajte variabilný symbol rozhodnutia, 
na ktorom bola nesprávne zapísaná platba a na stranu Dal(V) zadajte variabilný symbol rozhodnutia, ktoré 
potrebujete uhradiť. 

Ak sa jedná o rozhodnutie za daň z nehnuteľností, tak je potrebné zadať variabilný symbol, čím sa zobrazí 

tabuľka Výber položky, kde vyberte konkrétne rozhodnutie. 

 

Stlačením tlačidla Použitie sa zobrazí ďalšie okno Výber položky, kde je rozhodnutie rozdelené na 
jednotlivé položky (POZ, STA, BYT) a ich splátky. 

 

Postupne je potrebné vybrať všetky položky, z ktorých chcete platbu odobrať a v riadkoch interného 
dokladu zadať Sumu (sumu naviazanej položky) a Dátum platby (Dátum pôvodnej platby). 
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Príklad: 

Rozhodnutie s variabilným symbolom 190 so sumou 15,23 €, ktoré sa skladá z riadkov: pozemky 1,09 € 
a stavby 14,14 € bolo preplatené sumou 15,23 €. 

Rozhodnutie s variabilným symbolom 14 so sumou 15,23 €, ktoré sa skladá z riadkov: pozemky 10,90 € 
a stavby 4,33 € nie je uhradené. 

 

Hore uvedeným spôsobom najskôr položkovite vytvorte riadky MD(P) s väzbou na položky rozhodnutia 
s variabilným symbolom 190, ktoré bolo preplatené a na stranu DAL(V) položkovite vytvorte riadky 
s väzbou na položky rozhodnutia s variabilným symbolom 14, ktoré chcete uhradiť. 

Po zaúčtovaní interného dokladu sa platby prenesú do salda v URBIS do Evidencie – Externé doklady 

DCOM – Prebraté rozhodnutia DCOM, aj do salda rozhodnutí v DCOM. 

 

 


