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VŠEOBECNÝ ÚVOD

1

Cieľ

1.1

Cieľom manuálu je poskytnúť komplexný popis postupu vrátenia finančných prostriedkov od prijímateľa vo vzťahu k evidencii
údajov v informačnom systéme ISUF. Manuál dopĺňa informácie, ktoré sú uvedené v metodickom usmernení Ministerstva
financií SR 16/2008-U a príručke uţívateľa ITMS a ISUF z pohľadu súvisiacich procesov t. j. popisuje jednotlivé zmeny stavu
nezrovnalosti, resp. vysporiadania finančných prostriedkov od prvej evidencie v systéme ITMS aţ po následné spracovanie
v systéme ISUF. Dôraz sa kladie na správnosť a úplnosť evidencie údajov v systémoch ITMS a ISUF tak, aby Slovenská
republika bola schopná na základe výstupných zostáv z ITMS a ISUF vypracovať výkaz výdavkov na EK upravený
o neoprávnené výdavky.
Manuál je určený pre platobnú jednotku a certifikačný orgán MF SR.
Spôsob evidencie nezrovnalostí v rámci –príslušného manuálu v systéme ISUF je odlišný od evidencie údajov v programovom
období 2004 – 2006. Najvýraznejšou zmenou je automatické spracovanie údajov z titulu pohľadávky voči prijímateľovi
v systéme ISUF, ktoré predpokladá správnu evidenciu údajov v systéme ITMS a kvalitnú spoluprácu riadiaceho orgánu
a platobnej jednotky.
1.1.1

Aktualizácia manuálu 2/2010 – M k evidencii nezrovnalostí, ţiadostí o vrátenie finančných prostriedkov
a oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov v systémoch ITMS a ISUF v programovom období 2007 - 2013

Cieľom aktualizácie manuálu 2/2010, v rámci ktorej vznikol manuál 1/2011 zameraný na spracovanie nezrovnalostí a vrátení
v systéme ISUF, je spracovanie všetkých typov (dôvodov) vrátenia a doplnenie manuálu 2/2010 – M o ďalšie typy vrátení ako aj
o podrobnejšie informácie k spracovaniu vrátení v účtovnom systéme ISUF:










1.1.2

Rozšírenie kapitoly 8.2 o moţnosti preväzbenia „iných dokladov“ na OoVFV
Doplnenie kapitoly 6.5 manuálneho účtovania výnosov z prostriedkov ŠR
Doplnenie kapitoly vrátenia N z vlastnej iniciatívy 5.4
Doplnenie kapitoly vrátenia nezúčtovanej ZP / predfinancovania transferom od KPPR 6.2
Doplnenie postupu účtovania centových rozdielov 6.1.3
Doplnenie postupu storna pohľadávok cez roky 6.7
Doplnenie kapitoly 6.4 vrátenia príspevku vo výške príjmu z projektu
Úprava a zvýraznenie preväzbenia podsúvahy k VZ, EU a SR zdrojom na rezervačný doklad pri manuálnom účtovaní
Doplnenie kapitoly vrátenia do 166 EUR 6.6
Aktualizácia manuálu 2/2011 – M k automatickému spracovaniu údajov k nezrovnalostiam a iným typom
vrátenia v systéme ISUF

Cieľom aktualizácie manuálu 2/2011 je úprava názvu a doplnenie manuálu o ďalšie typy vrátení ako aj o upresnenie postupov k
spracovaniu vrátení v účtovnom systéme ISUF:





Úprava kapitoly 3 – Kniha dlţníkov v ISUF
Úprava kapitoly 4.1 - Rozdiely v evidencii nezrovnalostí a iných typov vrátení
Úprava kapitoly 5.1 - Spracovanie rezervačného dokladu v ISUF



Doplenenie kapitoly 5.3.2.2 - Postup účtovania prevodu finančných prostriedkov z účtu pre nezrovnalosti a vrátené
finančné prostriedky na účet programu
Odstránenie kapitoly 6.6. – Postupy účtovania vrátenia do 166 EUR
Doplnenie kapitoly 6.6 - Postupy účtovania centového vyrovnania vo všetkých prípadoch vrátenia
Doplnenie kapitoly 6.8. – Postup účtovania zmluvných pokút v systéme ISUF
Doplnenie kapitoly 6.9 – Postup účtovania vrátenia do 40 EUR v systéme ISUF
Doplnenie kapitoly 9 – Kniha dlţníkov v BW systéme







1.2
CO
BW
EK
ELÚR
EÚ
ISUF
ITMS
MU
OoVFV
OP
P
PJ
RO
ROP

Skratky
Certifikačný orgán
Výkazníctvo
Európska komisia
Evidenčný list úprav rozpočtu
Európska únia
Informačný systém účtovania fondov
IT monitorovací systém
Metodické usmernenie
Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov
Operačný program
Prijímateľ
Platobná jednotka
Riadiaci orgán
Regionálny operačný program

5

Správa finančnej kontroly
Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom
Súhrnná ţiadosť o platbu
Systém finančného riadenia
Vlastný zdroj
Ţiadosť o vrátenie finančných prostriedkov
Zálohová platby
Predfinancovanie

SFK
SORO
SŢoP
SFR
VZ
ŢoVFP
ZP
PR

1.3

Zoznam pouţitých transakcií

FB01
F-51
FBL3N
FBL5N
ZKD_BV
FB03
FMV3
1.4

Zaloţenie dokladu
Preúčtovanie s vyrovnaním
Zoznam jednotlivých poloţiek účtov HK
Zoznam jednotlivých poloţiek odberateľa
Preväzbenie OoVFV
Prehľad dokladu
Zobrazenie predpokladaného príjmu

Verzia

Dátum aktualizácie

Verzia
1.0 - zverejnenie manuálu

16.8.2012

1.1 – aktualizácia manuálu
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2

ZÁSADY PRI EVIDENCII JEDNOTLIVÝCH TYPOV (DÔVODOV) VRÁTENIA

Prvá evidencia jednotlivých typov vrátenia je v ITMS, kde pouţívateľ vyberá z moţností, ktoré mu systém ITMS ponúka. Pre
kaţdý typ (dôvod) vrátenia platia určité špecifiká, ktoré sú podrobne rozpísané v usmernení č. 16/2008 – U a v manuáli č.
2/2010 – M. Podľa toho aký typ vrátenia je pouţitý v ITMS, zakladajú sa doklady v ISUF. Z toho dôvodu výber typu vrátenia je
najdôleţitejšou zásadou pri evidencii v ITMS a následne v ISUF.
Preto rozlišujeme niţšie uvedené typy (dôvody) vrátenia:
2.1

Vrátenie nezrovnalosti

Dôvod „vrátenie nezrovnalosti“ je moţné pouţiť len v prípade, ak ide o vrátenie prostriedkov v sume neoprávnených výdavkov
z titulu zistenej nezrovnalosti. ŢoVFP, resp. OoVFV musí mať priradený kód N v ITMS. V ISUF je kaţdá nezrovnalosť účtovaná
pod OHK znakom „I“, čo predstavuje účet 378111.
2.2

Vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby

Uvedený dôvod vrátenia sa pouţíva len vo väzbe na zálohovú platbu. Hlavnou zásadou evidencie údajov v ITMS je, ţe
k tomuto dôvodu vrátania nie je moţné priradiť kód N. V tomto prípade je v ITMS pouţitá ŢoVFP s OoVFV, resp. iba OoVFV
v prípade vrátenia z vlastnej iniciatívy P. Keďţe zálohová platba nie je poskytovaná na konkrétne výdavky prijímateľa,
poskytnutím zálohovej platby nedochádza k čerpaniu podľa poloţiek rozpočtu projektu, preto ani vrátenie prostriedkov cez
OoVFV sa nerozpisuje v ITMS podľa poloţiek rozpočtu. V ITMS je nevyhnutné pri tomto dôvode vrátenia priradiť
k ŢoVFP/OoVFV ţiadosť o platbu typu zálohová platba. V ISUF je kaţdé vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby účtované pod
OHK znakom „6“ čo predstavuje účet 378110.
2.3

Vrátenie nezúčtovaného predfinancovania

Uvedený dôvod vrátenia sa pouţíva len vo väzbe na poskytnuté predfinancovanie. Hlavnou zásadou evidencie v ITMS je, ţe
k tomuto dôvodu vrátania nie je moţné priradiť kód N. V tomto prípade je v ITMS pouţitá ŢoVFP s OoVFV, resp. iba OoVFV
v prípade vrátenia z vlastnej iniciatívy P. Pri tomto dôvode vrátenia je v rámci evidencie v ITMS kód poskytnutého
predfinancovania povinným údajom. V ISUF je kaţdé vrátenie nepouţitého predfinancovania účtované pod OHK znakom „6“ čo
predstavuje účet 378110.
2.4

Vrátenie v súlade so zmluvou o NFP

Uvedený dôvod vrátenia sa pouţíva najmä vo väzbe na vrátenie výdavkov zahrnutých v zúčtovaní zálohovej platby, zúčtovaní
predfinancovania, priebeţnej ţiadosti ako aj záverečnej ţiadosti o platbu. Ide napríklad o vrátenie celého príspevku vyplateného
P pri odstúpení od zmluvy ak nie je zaevidovaná na túto sumu nezrovnalosť, keďţe kaţdý prípad odstúpenia od zmluvy sa
posudzuje individuálne, či ide alebo nejde o nezrovnalosť. Hlavnou zásadou evidencie pri dôvode „vrátenie v súlade so
zmluvou“ v ITMS je, ţe k tomuto dôvodu vrátania nie je moţné priradiť kód nezrovnalosti. V tomto prípade je v ITMS pouţitá
ŢoVFP s OoVFV, resp. iba OoVFV v prípade vrátenia z vlastnej iniciatívy P. V ISUF je kaţdé vrátenie v súlade so zmluvou
účtované pod OHK znakom „6“ čo predstavuje účet 378110.
2.5

Vrátenie prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu

Uvedený dôvod vrátenia sa pouţíva vo väzbe vrátenie príspevku NFP vo výške príjmu z projektu. Hlavnou zásadou evidencie
v ITMS je, ţe k tomuto dôvodu vrátania nie je moţné priradiť kód N. V tomto prípade je v ITMS pouţitá ŢoVFP s OoVFV, resp.
iba OoVFV v prípade vrátenia z vlastnej iniciatívy P. V ISUF je kaţdé vrátenie príjmu z projektu pod OHK znakom „6“ čo
predstavuje účet 378110. Vrátenie príjmu z projektu sa v zásade vráti za časť ŠR na príjmový účet PJ a za časť EU na
mimorozpočtový účet MF SR.
2.6

Vrátenie výnosov z prostriedkov ŠR

Dôvod „ vrátenie výnosov z prostriedkov ŠR“ sa v ITMS za 2. PO neeviduje, preto evidencia pohľadávky aj príjmu tohto
dôvodu vrátenia je v ISUF evidovaná manuálne.

2.7

Vrátenie mylnej platby

Dôvod „ vrátenie mylnej platby“ sa v ITMS síce eviduje, no v prípade, ţe ISUF prijme uvedený typ vrátenia, ţiadny doklad sa
v ISUF nevygeneruje. Účtovanie vrátenej mylnej platby vykonáva manuálne účtovník na základe príslušných usmernení.
2.8

Zmluvné pokuty

Uvedený dôvod vrátenia „Zmluvné pokuty“ sa v systéme ISUF účtuje manuálne, nakoľko neexistuje rozhranie medzi ITMS
a ISUF. V ISUF je kaţdé vrátenie zmluvnej pokuty účtované pod OHK znakom „T“ čo predstavuje účet 378109.
2.9

Vrátenie do 40 EUR

Prijímateľ je povinný vrátiť príspevok alebo jeho časť podľa osobitného predpisu 54) za podmienok a spôsobom uvedeným v
zmluve alebo v rozhodnutí o schválení ţiadosti podľa § 12 ods. 1. Ak suma príspevku alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť,
nepresiahne 40 eur a súčasne nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu, 54a) tento príspevok alebo
jeho časť riadiaci orgán neuplatňuje a nevymáha. Ak sa vrátenie vzťahuje k ZoP, ktorá nemá dopad na výkaz výdavkov na
EK, v systéme ISUF sa zakladá RD k technickému OoVFV ako aj účtovné doklady, ktorými sa poníţi výška zostatku na ZP/PR.

7

Dopad na výkaz výdavkov/rozpočet EÚ
Nezrovnalosť, OoVFV alebo ŢoVFP má dopad na výkaz výdavkov:
Výdavky, ku ktorým sa spomínané doklady vzťahujú, uţ boli schválené v SŢoP.
Nezrovnalosť, OoVFV alebo ŢoVFP nemá dopad na výkaz výdavkov:
Výdavky, ku ktorým sa spomínané doklady vzťahujú, ešte neboli schválené v SŢoP.
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3

KNIHA DLŢNÍKOV V ISUF

Kniha dlţníkov v ISUF predstavuje výstup z aplikácie BW, ktorý obsahuje základné informácie o nezrovnalosti a zmeny jej
stavu v ITMS cez následné spracovanie v ISUF a preväzbenie účtovných dokladov s rezervačnými dokladmi a dokladmi
úhrady. Postup k spracovaniu výkazov v BW systéme je bliţšie popísaný v samostatnej kapitole 9.
S cieľom evidencie aktuálneho stavu identifikovaných nezrovnalostí a príslušných pohľadávok na účely porovnania automaticky
zaúčtovaných pohľadávok v ISUF sa na úrovni CO vedie mesačný výkaz nezrovnalostí a vratiek, ktorý sa priebeţne aktualizuje
na základe dokumentácie predloţenej od relevantných subjektov a mesačne sa v písomnej podobe predkladá ako podklad pre
overenie súladu automaticky zaúčtovaných pohľadávok v ISUF z titulu nezrovnalostí, resp. vratiek oddeleniu účtovníctva na CO
a platobnej jednotke. Mesačný výkaz nezrovnalostí a vratiek sa predkladá riadiacemu orgánu/sprostredkovateľskému orgánu
pod riadiacim orgánom, orgánu zabezpečujúcemu ochranu finančných záujmov, orgánu auditu, správe finančnej kontroly.
Na základe mesačného výkazu nezrovnalostí a vratiek účtovník PJ následne eviduje na podsúvahe časť ŠR ak sa príjem
uskutoční na SFK, resp. časť EU, ktorej príjem je na CO. Všetky informácie nachádza vo výkaze.
V prípade, ţe N, resp. iné vrátenie nie je vysporiadané transferom finančných prostriedkov na účet PJ a CO, ale formou
vzájomného započítania pohľadávky a záväzku (kompenzáciou), táto informácia je taktieţ uvedená vo výkaze N a V v stĺpci
„Výpis z účtu č.“, kde manaţér pre nezrovnalosti uvádza, ţe príslušná pohľadávka bola vysporiadaná započítaním. Postup
k spracovaniu vzájomného započítania pohľadávok a záväzkov v systéme ITMS a ISUF je bliţšie popísaný v manuáli 4/2010.
4

EVIDENCIA VRÁTENÍ V ISUF

Vo vzťahu k finančným prostriedkom EÚ a finančným prostriedkom ŠR je potrebné venovať pozornosť vráteniam individuálne
podľa zistených skutočností a nedostatkov, ktoré v rámci jednotlivých prípadov identifikuje pouţívateľ.
V rámci systému ISUF dochádza k účtovnej evidencii jednotlivých typov vrátení a nezrovnalostí, ktoré sú prvotne zaevidované
v systéme ITMS. Pohľadávky sú v ISUF evidované automaticky prenosom dát z ITMS. Účtovník účtuje manuálne len o úhrade
prostriedkov, resp. na podsúvahe. Pohľadávka je v ISUF automaticky generovaná na základe:
Ţiadosti o vrátenie finančných prostriedkov
Kontrolnej správy (ale aţ v momente príjmu prostriedkov na účet CO/PJ)
Rozhodnutia SFK/MF SR
Oznámenia o vrátení finančných prostriedkov v prípade vrátenia z vlastnej iniciatívy prijímateľa
Okrem pohľadávok sa v systéme ISUF zakladajú aj rezervačné doklady, ktoré predstavujú prvý záznam v ISUF. Nejde
o účtovný záznam, ale záznam prvej evidencie, ktorý nesie v sebe doplňujúce informácie v KD, ide napríklad o informácie
o bankových účtoch alebo variabilnom symbole, ktoré uvádza P.
Rezervačné doklady sa zakladajú v prípade nezrovnalostí, ako aj iných typov vrátenia. Pre nezrovnalosti sa všetky zaloţené
rezervačné doklady v ISUF viaţu aj na knihu dlţníkov. Do knihy dlţníkov sa dostávajú informácie zo všetkých rezervačných
dokladov. Kaţdá nezrovnalosť, resp. kaţdé vrátenie musí mať minimálne jeden rezervačný doklad, ktorý ho bliţšie špecifikuje.
4.1

Rozdiely v evidencii nezrovnalostí a iných typov vrátení

V rámci prvého programového obdobia sú všetky typy vrátení evidované v ISUF manuálne na základe usmernení, ktoré boli
vydané Sekciou európskych a medzinárodných záleţitostí. Ku kaţdému vráteniu, resp. nezrovnalosti je manuálne zaúčtovaný
vznik pohľadávky a k nej príslušný príjem. K prvej evidencii v rámci ISUF prichádza aţ pri účtovaní pohľadávky, ktorá je
momentom, kedy účtovník má k dispozícii príslušný dokument, na základe ktorého môţe pohľadávku zaúčtovať. To kedy
vznikla, aké boli ďalšie kroky a dokumenty, ktoré boli naviazané na danú nezrovnalosť z ISUF nie je moţné zistiť. Prvá
informácia sa v ISUF nachádza aţ po zaúčtovaní pohľadávky.
Čo sa týka postupov v príslušnom manuáli, proces evidovania údajov o nezrovnalostiach a iných typoch vrátenia je previazaný
medzi informačnými systémami ITMS a ISUF, pričom zdroj prenesených údajov v ISUF predstavuje evidencia vybraných údajov
uţ v ITMS. Kaţdá nezrovnalosť musí byť iniciálne zaevidovaná v ITMS a v stave „Podozrenie z nezrovnalosti“ sa údaje
zároveň odosielajú do ISUF na účely zaloţenia rezervačného dokladu. Rezervačný doklad k nezrovnalostiam a vráteniam je
označený druhom dokladu „NP“. K nezrovnalosti, ktorá bola odoslaná do ISUF, a ku ktorej bol zaevidovaný rezervačný doklad
sa podľa správnosti očakáva správa o zistenej nezrovnalosti, ktorá sa zapíše ako záznam len do knihy dlţníkov. Následným
vývojom nezrovnalosti sú odosielané ďalšie dokumenty, na základe ktorých sa zaloţí tak rezervačný doklad, ako aj pohľadávka,
a to:
 ţiadosť o vrátenie finančných prostriedkov,
 kontrolná správa,
 a rozhodnutie SFK/MF SR.
Všetky tieto dokumenty majú priradenú jednoznačnú identifikáciu - jedinečný kód, ktorý obsahuje kód projektu/aktualizácia
(ŢoVFP), resp. kód nezrovnalosti/aktualizácia (Kontrolná správa, Rozhodnutie). Posledným evidovaným dokumentom je
OoVFV, ktoré je zasielané prijímateľom na riadiaci orgán, ktorý ho následne zasiela v kópii subjektom, ktoré evidujú príjem
finančných prostriedkov (Platobná jednotka, Certifikačný orgán). OoVFV sa zaeviduje do ITMS a následne po zmene stavu do
„Uhradená“ je zasielané do ISUF. O prijatí OoVFV do systému ISUF dostáva pouţívateľ do SAP pošty správu. Následne
preväzbí doklady, ktorými zaúčtoval príjem na OoVFV, resp. doúčtuje potrebné doklady na podsúvahe, ktoré sú vysvetlené
v ďalších častiach manuálu.
K zaloţeniu rezervačného dokladu k nezrovnalosti v účtovnom okruhu PJ dochádza vţdy, aj v prípade, ak príjem
k nezrovnalosti sa neočakáva na účty PJ. Generovanie pohľadávky na úrovni PJ je závislé od očakávaného príjmu. V prípade,
ţe príjem z nezrovnalosti sa očakáva za zdroj ŠR aj zdroj EU na účet PJ, tak pohľadávka je generovaná na PJ. V prípade, ţe sa
príjem za zdroj ŠR očakáva na PJ a zdroj EU sa očakáva na CO, pohľadávka je generovaná za zdroj ŠR na PJ a za zdroj EU
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na CO. V prípade, ţe sa príjem za časť ŠR očakáva na účet SFK a za časť EU na bankový účet CO, pohľadávka sa generuje
na SFK a CO.
O príjmoch, ktoré sa neuskutočnili na účty PJ a tým pádom k nim ani neboli generované pohľadávky sa účtuje v účtovnom
okruhu PJ len na úrovni podsúvahy. Tieto doklady sú preväzbené účtovníkom cez transakciu ZKD_BV na knihu dlţníkov
a zároveň zabezpečujú vrátenie prostriedkov do rozpočtu projektu. V prípade nezaúčtovania príslušného dokladu na úrovni PJ,
aktuálny stav rozpočtu projektu bude nesprávne vyčíslený.
Vzniknutú nezrovnalosť je potrebné posúdiť z hľadiska:
Typu ŢoP, ktorá sa k nezrovnalosti viaţe
Spôsobu vykonanej kontroly
Podľa dokumentu, ktorý sprevádza predmetnú nezrovnalosť
Typ ŢoP, ktorá sa viaţe k nezrovnalosti
V prípade, ţe ide o ŢoP, ktorá bola schválená certifikačným orgánom (zahrnutá v schválenej SŢOP), dochádza k zaloţeniu
rezervačného dokladu nezrovnalosti ako aj účtovných dokladov aj v účtovnom okruhu 1100 za zdroj EÚ. Ide o ţiadosti typu:
zúčtovanie ZP, zúčtovanie PR, priebeţná, záverečná.
V prípade, ţe ide o ţiadosť o platbu, ktorá bola schválená len na úrovni PJ, t. j. ţiadosť o zálohovú platbu a ţiadosť
o predfinancovanie, dochádza k zaloţeniu rezervačného dokladu nezrovnalosti ako aj účtovných dokladov len na úrovni PJ.
Spôsob vykonanej kontroly/auditu
Podrobne vysvetlené v SFR a MU 16/2008.
Dokumenty
Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument evidovaný v ITMS, viaţúci sa ku kódu nezrovnalosti, zasielaný do ISUF len ako
informácia, ktorá sa zaznamenáva v Knihe dlţníkov;
Ţiadosť o vrátenie finančných prostriedkov – dokument, na základe ktorého je generovaná v ISUF pohľadávka voči P a ktorý
vyhotovuje orgán, ktorý nezrovnalosť zistil. V prípade nezrovnalosti, ktorá je vrátená z iniciatívy P, generuje pohľadávku OoVFV
a pohľadávka je väzbená na rezervačný doklad nezrovnalosti;
Správa z vládneho auditu – (Kontrolná správa) – dokument, na základe ktorého je generovaná v ISUF pohľadávka voči P pri
príjme prostriedkov na účet a ktorý sa eviduje ako aktualizácia N v ITMS keď P vracia prostriedky do dňa skončenia kontroly,
POZNAMKA: pohľadávka generovaná na základe kontrolnej správy nesmie byť otvorená ku koncu beţného roka;
Rozhodnutie SFK/MFSR – dokument, ktorý sa eviduje ako aktualizácia N v ITMS a na základe ktorého je generovaná v ISUF
pohľadávka voči P len na úrovni CO, a v ktorého prípade je časť ŠR posielaná na účet SFK a časť EU na účet CO.
V rámci príslušného manuálu je dôleţité upozorniť na skutočnosť, ţe všetky pohľadávky sú generované automaticky
systémom ISUF. V prípade, ţe účtovník má výpis z účtu o prijatí finančných prostriedkov a v ISUF pohľadávka
neexistuje, je potrebné aby kontaktoval riadiaci orgán, resp. manaţéra pre nezrovnalosti v rámci PJ, ktorý má
zabezpečiť správnu evidenciu príslušnej skutočnosti v ITMS a tým aj spracovanie pohľadávky v ISUF.
Postúpenie pohľadávky správe finančnej kontroly ak bola predtým vyhotovená kontrolná správa
V prípade, ţe k nezrovnalosti existuje správa z vládneho auditu (Kontrolná správa) a P nevráti prostriedky do dňa skončenia
vládneho auditu, postupuje sa vymáhanie na úroveň správy finančnej kontroly. V systéme ISUF je k danej nezrovnalosti
zaloţený rezervačný doklad N na úrovni PJ a aj CO, následne je zaslaná Kontrolná správa, ktorá je zaznamenaná do KD
a k nezrovnalosti je zaloţený doklad pohľadávky na PJ aj CO. Novou aktualizáciou v ITMS ak nedošlo k zmene čiastky sa
k nezrovnalosti priradí Rozhodnutie SFK a následne ISUF dostane informáciu o Rozhodnutí do KD a odúčtujú sa (vystornujú)
automaticky doklady pohľadávok na PJ ako aj CO, ktoré sú naväzbené na rezervačný doklad nezrovnalosti a RD sa zablokujú.
Následne po odúčtovaní pohľadávok sa vygeneruje novy RD tak na úrovni PJ ako aj na úrovni CO, pričom doklad pohľadávky
sa automaticky zaloţí len na CO za zdroj EÚ s väzbou na rozhodnutie SFK. Na úrovni PJ sa zaloţí nový RD so štatistickými
hodnotami, nakoľko príjem PJ neočakáva.

V prípade, ţe k nezrovnalosti existuje správa z vládneho auditu (Kontrolná správa) a P nevráti prostriedky do dňa skončenia
vládneho auditu, postupuje sa vymáhanie na úroveň správy finančnej kontroly. V systéme ISUF je k danej nezrovnalosti
zaloţený rezervačný doklad N na PJ ako aj CO, následne je zaslaná Kontrolná správa, ktorá je zaznamenaná do KD
a k nezrovnalosti je zaloţený doklad pohľadávky na PJ ako aj CO. Novou aktualizáciou v ITMS ak zároveň dochádza aj
k zmene čiastky na nezrovnalosti sa k nezrovnalosti priradí Rozhodnutie SFK v zmenenej výške a následne ISUF dostane
informáciu o Rozhodnutí do KD a odúčtujú sa (vystornujú) automaticky doklady pohľadávok na PJ ako aj CO, ktoré sú
naväzbené na rezervačný doklad nezrovnalosti a RD sa zablokujú. Následne po odúčtovaní pohľadávok sa vygeneruje novy
RD tak na úrovni PJ ako aj na úrovni CO, pričom doklad pohľadávky sa automaticky zaloţí len na CO za zdroj EÚ s väzbou na
rozhodnutie SFK. Na úrovni PJ sa zaloţí nový RD so štatistickými hodnotami, nakoľko príjem PJ neočakáva.
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5

EVIDENCIA NEZROVNALOSTÍ V ISUF V ÚČTOVNOM OKRUHU PJ A CO

Prvá evidencia nezrovnalosti nastáva v ITMS, kde dochádza k vygenerovaniu kódu nezrovnalosti. Keď sa nezrovnalosť posunie
v ITMS do stavu „Podozrenie z nezrovnalosti“, integráciou systémov sa táto informácia odošle aj do ISUF a zakladá sa
rezervačný doklad k nezrovnalosti.
Nezrovnalosť v systéme ITMS môţe byť evidovaná ako:
Nezrovnalosť k ţiadosti o platbu – najčastejší prípad
Nezrovnalosť projektová – viaţe sa k úrovni projektu bez väzby k ţiadosti o platbu prijímateľa
Nezrovnalosť k programovej štruktúre – viaţe sa na niektorú úroveň programovej štruktúry operačného
programu (napr. opatrenie/prioritná os)
5.1

Spracovanie rezervačného dokladu v ISUF v účtovnom okruhu PJ a CO

Transakcia pre zobrazenie nezrovnalosti ako rezervačného dokladu je FMV3
Zodpovedná pozícia: Účtovník
Cesta: Účtovníctvo  Riadenie štátnej správy  Riadenie rozpočtu  Účtovanie  Rezervácia prostriedkov  Odhadovaný
príjem  Zobrazenie
Transakcia: FMV3
Obrazovka č. 1: Rezervačný doklad pre evidenciu Nezrovnalosti

Popis: V základnej obrazovke pouţívateľ vyberie príslušnú transakciu.
Obrazovka č. 2: Vstup – zobrazenie rezervačného dokladu pre evidenciu Nezrovnalosti

Popis: Výber bliţšej identifikácie cez MC.
Obrazovka č. 3: Bliţšia identifikácia

Popis: Druh dokladu pre nezrovnalosti a vrátenia = NP, cez Text hlavičky dokladu je moţné zadať číslo projektu (pri
systémových nezrovnalostiach je to kód programovej štruktúry), za ktorým sa uvádza hviezdička * a tým sa hľadanie urýchli, čo
sa týka všetkých dokumentov zaslaných z ITMS k príslušnému projektu. Vyhľadanie je moţné vykonať aj na základe poľa
referencia, kde sa udáva kód nezrovnalosti s N. Pole „Maximálny počet nájdených objektov“ je potrebné vynulovať.
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Obrazovka č. 4: Výber príslušnej nezrovnalosti

Popis: Pouţívateľ vyberie dvojklikom príslušnú nezrovnalosť.Obrazovka č. 5: Zobrazenie rezervačného dokladu
nezrovnalosti N21000005

Popis: Pouţívateľovi je umoţnené prezrieť si náleţitosti príslušnej nezrovnalosti.
Text hlavičky dokladu: Číslo ŢoP, ku ktorej sa nezrovnalosť viaţe (v prípade projektovej N - číslo projektu, v prípade
systémovej N – kód opatrenia)
Referencia: Kód Nezrovnalosti z ITMS
Dátum dokladu: Dátum zistenia nezrovnalosti
Dátum účtovania: Systémový dátum zaslania podozrenia N do ISUF
Dátum splatnosti: z ITMS
Text poloţky dokladu: Prázdne (ak existuje k nezrovnalosti ŢoVFP, tak sa automaticky systémom dopíše kód ŢoVFP)
Poznámka: V prípade, ţe pohľadávka za zdroj EÚ má byť generovaná na CO, v rezervačnom doklade v účtovnom okruhu PJ je
označený na poloţke EÚ príznak štatistiky.
Na základe čísla ŢoP, ktorá sa k nezrovnalosti viaţe rozlišuje ISUF, v ktorom účtovnom okruhu sa zakladajú rezervačné
doklady k nezrovnalosti. V prípade projektových nezrovnalostí, rozhoduje ISUF o evidencii pohľadávky na základe dodatočných
informácií, ktoré ŢoVFP obsahuje a ktoré sú rozhodujúce pri zaloţení pohľadávky (dopad na rozpočet EÚ, spôsob vrátenia
finančných prostriedkov). Spracovanie v ISUF v prípade projektovej nezrovnalosti je totoţné ako u nezrovnalosti, ktorá je
identifikovaná k ţiadosti o platbu.
V prípade zmien v ITMS na uţ zaslaných dokumentoch (skutočnostiach) do ISUF platí nasledovné:
ak sa mení dátum zistenia nezrovnalosti, do existujúcich rezervačných dokladov sa zapíše nový dátum zistenia, ak uţ
k nezrovnalosti prišla ŢoVFP, existujúce doklady k danej nezrovnalosti sú uţ blokované a zmena v dátume zistenia sa
zapíše do rezervačného dokladu ŢoVFP, pričom doklady pohľadávok ostávajú bez zmien;
ak je potrebné zmeniť doklady (čiastky, dátumy, kurz...), ISUF realizuje zmenu všetkých dokladov k danej
nezrovnalosti. Zmena rezervačných dokladov je s blokovaním pôvodných poloţiek. Zmena FI dokladov je realizovaná
ich stornovaním/výmazom a opätovným zaloţením na aktualizované dáta (v prípade zmeny konečného uţívateľa
alebo sumách na poloţkách).
V prípade posunu nezrovnalosti v ITMS do stavu „Zrušená“ a ak k nej neexistujú ţiadne ďalšie doklady v systéme ISUF,
dochádza k nezplatneniu rezervačného dokladu nezrovnalosti, a cez zobrazenie poloţky si pouţívateľ pozrie, či je blokovaná.
Zneplatnený rezervačný doklad nezrovnalosti má „Z“ v texte hlavičky dokladu pred číslom ŢoP, ku ktorej sa nezrovnalosť viaţe.
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K zneplatneniu N dochádza len v prípade zaslania tohto zneplatnenia z ITMS. Ak došlo len k oprave čiastky na N, ale nemenil
sa kód N, dochádza k zaloţeniu nového RD k nezrovnalosti, pričom pôvodný sa zablokuje. Tento stav nastáva, ak napríklad
k nezrovnalosti uţ existovala ŢoVFP, ktorá zmenou čiastky bola stiahnutá (zneplatnená v ISUF), následne sa zmenila výška
nezrovnalosti (nový RD) a poslala sa nová ŢoVFP. V tomto prípade sa pôvodný RD k N len zablokuje.
Obrazovka č. 6: Zobrazenie zneplatnenej nezrovnalosti cez FMV3

Popis: Pouţívateľovi je umoţnené prezrieť si náleţitosti príslušnej zneplatnenej nezrovnalosti cez FMV3. Zneplatnená
nezrovnalosť má v texte hlavičky dokladu, kde sa uvádza číslo ŢoP, ku ktorej sa N viaţe „Z“.
Obrazovka č. 7: Zobrazenie detailu zneplatnenej nezrovnalosti cez FMV3

Popis: Ak je rezervačný doklad zneplatnený, poloţka dokladu je blokovaná.
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Obrazovka č. 8: Zobrazenie zneplatnenej nezrovnalosti cez FMV3

Popis: Pouţívateľ cez prostredie – zmenové doklady – k dokladu môţe vidieť priebeh zneplatnenia nezrovnalosti do detailu.
Obrazovka č. 9: Detailný popis zneplatnenia

Popis: Tabuľka detailu.
Obrazovka č. 10: Hlavička zneplatneného rezervačného dokladu nezrovnalosti

Popis: Zneplatnený rezervačný doklad uţívateľ rozlíši cez text hlavičky dokladu, kde sa pred číslom ŢoP nachádza „Z“.
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Obrazovka č. 11: Hlavička zneplatneného rezervačného dokladu ŢoVFP

Popis: V prípade, ţe existuje k nezrovnalosti aj ŢoVFP, aj tá je v ISUF zneplatnená + sú stornované doklady k nej (zaúčtované
pohľadávky). „Z“ je doplnené do textu hlavičky dokladu pred číslo projektu.
Obrazovka č. 12: Zobrazenie spotreby v rezervačnom doklade ŢoVFP

Popis: Zobrazenie storna dokladu automaticky zaúčtovanej pohľadávky.
Informácia : K blokovaniu poloţky na rezervačnom doklade N dochádza aj v prípade, ţe je následne k N zaslaná do ISUF
ŢoVFP, ktorá zakladá nový rezervačný doklad, na ktorý sa potom viaţu doklady. Vtedy sa spätne na poloţke rezervačného
dokladu blokuje poloţka dokladu.
UPOZORNENIE: V prípade zneplatnenia rezervačného dokladu, v rámci ktorého dochádza aj k stornám účtovných dokladov,
storno sa v systéme ISUF uskutoční k dátumu účtovania zaslania zneplatnenia z ITMS.
Správa o zistenej nezrovnalosti - Informácia o správe o zistenej nezrovnalosti sa zaznamenáva len do Knihy dlţníkov.
Samotná správa o zistenej nezrovnalosti rezervačný doklad negeneruje. V prípade, ţe z ITMS do ISUF bola zaslaná N
a následne je posielaná Správa o zistenej nezrovnalosti v iných čiastkach, na rezervačnom doklade N sa doplnia nové poloţky
s novými čiastkami.
Správa o zistenej nezrovnalosti (SoZN) nemôţe meniť výšku nezrovnalosti, ak k NZR existuje pohľadávka. V takomto
prípade ISUF vráti chybovú hlášku;
V prípade, ak pohľadávka na nezrovnalosti je vytvorená ŢoVFP, v ITMS je potrebné najprv túto ŢoVFP stiahnuť a do
ISUF prichádza zneplatnenie (uţívateľ ITMS je o tomto informovaný formou správy z ISUF);
V prípade, ţe je pohľadávka vytvorená kontrolnou správou alebo rozhodnutím SFK, zmena výšky pohľadávky nastane
cez aktualizáciu typu Oprava chybnej evidencie (v rozhraní bude atribút nezrovnalosť Dôvod = 4 (4 - Oprava chybnej
evidencie), resp. aktualizáciami typu 2 - Kontrolná správa alebo 3 – Rozhodnutie).
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5.2

Automatické spracovanie pohľadávky v ISUF

Ak bola nezrovnalosť zistená vo väzbe na ŢoP typu napr. Zúčtovanie predfinancovania ako je tomu v načrtnutom prípade,
a nezrovnalosť bola zistená v rámci predbeţnej finančnej kontroly, kde iniciátorom vrátenia je orgán, do ISUF sa zasiela z ITMS
Ţiadosť o vrátenie finančných prostriedkov.
Obdobne pri spracovaní postupuje pouţívateľ ISUF aj pri zobrazení rezervačného dokladu Správy z vládneho auditu
(Kontrolnej správy) a Rozhodnutia SFK/MF a k nim príslušných dokladov.
Obrazovka č. 13: Zobrazenie rezervačného dokladu ŢoVFP cez transakciu FMV3

Popis:
Text hlavičky dokladu: Číslo projektu
Referencia: Kód ţiadosti o vrátenie ( kód projektu / Z01)
Dátum dokladu: Dátum zaslania ŢoVFP prijímateľovi
Dátum účtovania: Systémový dátum zaslania ŢoVFP do ISUF
Dátum splatnosti: Uvedený na ŢoVFP
Text poloţky dokladu: Ak sa ŢoVFP viaţe na nezrovnalosť, zaslaním ŢoVFP z IMTS do ISUF, sa automaticky v rezervačnom
doklade naplní v texte poloţky dokladu kód nezrovnalosti. Opačne, spätne v rezervačnom doklade k nezrovnalosti je umoţnené
po zaslaní ŢoVFP z ITMS pozrieť v texte poloţky dokladu kód ŢoVFP.
Obrazovka č. 14: Zobrazenie rezervačného dokladu ŢoVFP cez transakciu FMV3 - údaje

Popis: Pri posune spodnej lišty doprava pouţívateľ môţe zistiť všetky náleţitosti ŢoVFP, ktoré boli do ISUF zaslané.
Obrazovka

č.

15:

Zobrazenie

spotreby

rezervačného

dokladu

ŢoVFP

cez

transakciu

FMV3

Popis: Označením poloţiek rezervačného dokladu ŢoVFP môţe pouţívateľ pozrieť cez ikonu spotreba doklad pohľadávky.
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Obrazovka č. 16: Zobrazenie pohľadávky preväzbenej na rezervačný doklad ŢoVFP

Popis: Dvojklikom na číslo dokladu sa pouţívateľ dostáva priamo do dokladu pohľadávky
Obrazovka č. 17: Doklad pohľadávky za časť ŠR v účtovnom okruhu PJ

Popis: Uvedené je moţné prezerať priamo cez transakciu FB03 – zobrazenie dokladu.
Dôleţité náleţitosti dokladu:
Dátum dokladu: Dátum vzniku pohľadávky, t. j. kedy bola ŢoVFP zaslaná P
Dátum účtovania: Systémový dátum zaslania ŢoVFP
Referencia: Číslo ŢoVFP zaslanej z ITMS
Text hlavičky dokladu: kód projektu
Účty HK:
378111 – Účet odberateľa evidujúci nezrovnalosti cez OHK I
648100 – výnosový účet pri ŢoP typu zúčtovanie ZP, PR, priebeţná, záverečná,
314100 / 314200 – Účet dodávateľa evidujúci zálohy, resp. predfinancovanie cez OHK Z alebo R (v prípade, ţe N sa viaţe na
poskytnutú ZP alebo predfinancovanie)
Priradenie: kód ŢoVFP
Text poloţky dokladu: kód N
Dátum splatnosti: Uvedený na ŢoVFP ( v prípade splátkového kalendára, do ISUF je z ITMS zasielaný len posledný dátum
splatnosti), pri KS resp. Rozhodnutí SFK/MF je dátum splatnosti systémový a účtovník ho môţe prepísať na doklade
pohľadávky
Prvok ŠPP: nachádza sa na protistrane účtu 378111 (uvádza sa len informatívne, neumoţňuje vrátenie do rozpočtu projektu)
Takto isto postupuje pouţívateľ ISUF aj pri zobrazení rezervačného dokladu Správy z vládneho auditu (Kontrolnej správy)
a Rozhodnutia SFK/MF a k nim príslušných dokladov. Číslo Kontrolnej správy a Rozhodnutia SFK/MF sa nachádza len na
účtovnom doklade pohľadávky v poli „Priradenie“.
Rozdiel medzi ŢoVFP a Kontrolnou správou/Rozhodnutím SFK je v tom, ţe pri týchto dvoch dokumentoch (Kontrolná
správa/Rozhodnutie SFK) sa negeneruje samostatný rezervačný doklad. O zaslaní týchto dokumentov sa zapíše informácia
do KD a zároveň sa na rezervačnom doklade nezrovnalosti vykoná preväzbenie na doklad FI – účtovný doklad, ktorý vytvorí
automaticky generovanú pohľadávku. V prípade, ţe k nezrovnalosti bola zaslaná z ITMS do ISUF kontrolná správa a následne
došlo k ďalšej aktualizácii nezrovnalosti so zmenenou sumou v KS, v systéme ISUF sa v rezervačnom doklade N doplnia nové
poloţky so zmenenými čiastkami, a doklad pohľadávky k pôvodným sumám a k pôvodnej KS sa stornuje. Nový doklad
pohľadávky bude priradený k novým poloţkám na rezervačnom doklade nezrovnalosti.
Účtovník doklad pohľadávky skontroluje a prípadne doplní do poľa text poloţky dokladu za hviezdičku doplňujúce informácie.
Automaticky naplnené polia sa neprepisujú. Doklad pohľadávky musí obsahovať kód Kontrolnej správy, resp. Rozhodnutia.
V prípade Kontrolnej správy, resp. Rozhodnutia, ktoré v systéme ISUF vygeneruje pohľadávku, je potrebné do textu poloţky
dokladu manuálne vpísať cez FB02 kód Nezrovnalosti.
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UPOZORNENIE: V prípade, kedy dochádza k postúpeniu nezrovnalosti na správu finančnej kontroly a k príslušnej
nezrovnalosti bola v ITMS zaevidovaná uţ ŢoVFP, automaticky aktualizáciou nezrovnalosti v ITMS na základe Rozhodnutia
SFK, dochádza v ISUF k odúčtovaniu (stornu) pohľadávky v účtovnom okruhu PJ ako aj na CO. Zaloţí sa nový RD
nezrovnalosti na úrovni PJ ako aj CO. Pohľadávka sa automaticky zaúčtuje len na úrovni CO. Na úrovni PJ sa pohľadávka
nezakladá, nakoľko k vráteniu príde na SFK. V prípade, ţe by došlo k aktualizácii nezrovnalosti cez roky, bol by pouţitý postup
uvedený v kapitole 6.7. Číslo rozhodnutia je uvedené na doklade pohľadávky CO ako aj v KD. Následne sa čaká na OoVFV.
Prijatím OoVFV dostáva pouţívateľ v SAP pošte správu a na základe nej vykoná preväzbenie OoVFV s BV ako aj PR dokladom
podsúvahy, ktorú zaúčtuje účtovník PJ na základe prijatého OoVFV. Preväzbenie sa vykoná cez transakciu ZKD_BV.
Obdobne sa postupuje aj pri KS, kedy v prípade, ţe existuje ŢoVFP a k nej príslušná pohľadávka a následne sa nezrovnalosť
postúpi, kde je výsledkom Kontrolná správa so zmenenými čiastkami, v systéme ISUF dôjde k odúčtovaniu (stornu) pohľadávky
zo ŢoVFP a zaloţí sa nový RD tak na úrovni PJ ako aj na úrovni CO. Zaloţí sa nový doklad pohľadávky so zmenenými
čiastkami na úrovni PJ ako aj na úrovni CO.
DOLEŢITÉ pre PJ: Pri evidencii PR dokladu podsúvahy pre zaznamenanie príjmu zdroja EU, ŠR, ako aj VZ ak existujú, v
rozpočte projektu je potrebné preväzbiť príslušný PR doklad na rezervačný doklad nezrovnalosti, resp. ŢoVFP. Vykonáva sa to
cez pole „rezervačný doklad“ na strane DAL účtu 798100 (bliţšie v časti evidencii podsúvahy) .
Keďţe v názornom príklade sa nezrovnalosť viaţe k ŢoP typu zúčtovanie predfinancovania, rezervačný doklad nezrovnalosti
ako aj k ŢoVFP a k nej zaloţenej pohľadávke sa zakladá aj v účtovnom okruhu 1100 CO.
Obrazovka č. 18: Rezervačný doklad ŢoVFP v účtovnom okruhu CO - 1100

Popis: Pouţívateľ doklad prezrie a skontroluje.
Obrazovka č. 19: Účtovný doklad pohľadávky k nezrovnalosti v účtovnom okruhu CO - 1100

Popis: Pouţívateľ doklad skontroluje, prípade doplní informácie v texte poloţky dokladu za hviezdičku *. Účtovník CO
kontroluje na doklade tie isté dáta ako účtovník PJ.
Pri automatickom spracovaní platia tieto zásady:
1)
2)
3)
4)

5)

6)

V prípade nezrovnalosti, ku ktorej existuje ŢoVFP, ktorá je naväzbená na ŢoP typu zálohová platba
(predfinancovanie) sa generuje pohľadávka len na úrovni PJ za zdroj ŠR aj za zdroj EU
V prípade nezrovnalosti, ku ktorej existuje Kontrolná správa, ktorá je naväzbená na ŢoP typu zálohová platba
(predfinancovanie) sa generuje pohľadávka len na úrovni PJ za zdroj ŠR aj za zdroj EU
V prípade nezrovnalosti, ku ktorej existuje Rozhodnutie SFK/MF, ktorá je naväzbená na ŢoP typu zálohová platba
(predfinancovanie) sa generuje pohľadávka len na úrovni CO za zdroj EU, a zdroj ŠR je vrátená na účet SFK
V prípade nezrovnalosti, ku ktorej existuje ŢoVFP, ktorá je naväzbená na ŢoP typu zúčtovanie zálohovej platby
(predfinancovania), priebeţná, záverečná sa generuje pohľadávka na úrovni PJ za zdroj ŠR a na úrovni CO (1100)
za zdroj EU
V prípade nezrovnalosti, ku ktorej existuje Kontrolná správa, ktorá je naväzbená na ŢoP typu zúčtovanie zálohovej
platby (predfinancovania), priebeţná, záverečná sa generuje pohľadávka na úrovni PJ za zdroj ŠR a na úrovni CO
(1100) za zdroj EU
V prípade nezrovnalosti, ku ktorej existuje Rozhodnutie SFK/MF, ktorá je naväzbená na ŢoP typu zúčtovanie
zálohovej platby (predfinancovania), priebeţná, záverečná sa generuje pohľadávka len na úrovni CO za zdroj EU,
a zdroj ŠR je vrátená na účet SFK
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7)

V prípade nezrovnalosti, ktorá je evidovaná v ITMS ako N k projektu alebo programovej štruktúre, rozhodujúcim
atribútom ku generovaniu pohľadávky je výlučne dopad na rozpočet EÚ. Ak má nezrovnalosť dopad na rozpočet EÚ,
pohľadávka sa generuje na úrovni PJ za zdroj ŠR a na úrovni CO (1100) za zdroj EU. Ak nezrovnalosť nemá dopad
na rozpočet EÚ pohľadávka sa generuje len na úrovni PJ za zdroj ŠR aj za zdroj EU.

Posledný krok pri účtovaní nezrovnalosti je zaúčtovanie príjmu finančných prostriedkov. V prípade, ţe pouţívateľ vie
jednoznačne určiť o aký príjem ide, zaúčtuje BV voči pohľadávke. V prípade, ţe nie, zaúčtuje príjem dočasne na mylnú platbu.
Informáciu o zdrojoch financovania, na ktorých boli prostriedky prijaté na bankový účet dostane účtovník od finančného
manaţéra PJ. Počká na OoVFV, o ktorom sa dozvie cez správu, ktorú dostane do SAP pošty.
Obrazovka č. 20: SAP pošta pouţívateľa

Popis: Pouţívateľ expresnou poštou na ploche ISUF dostáva správu o prijatom OoVFV. V uvedenej správe nachádza
potrebné informácie.
V prípade OoVFV musí účtovník taktieţ overiť, kde bol realizovaný príjem za časť ŠR ako aj za časť EU.
5.3
5.3.1

Účtovanie o príjme finančných prostriedkov z nezrovnalosti
Účtovanie o príjme finančných prostriedkov z nezrovnalosti – platobná jednotka

Vrátenie prostriedkov do rozpočtu projektu:
Ak boli oba zdroje prijaté na bankový účet PJ, po zaúčtovaní príjmu, t.j. BV sa vrátia prostriedky spať do rozpočtu
projektu. Ak má projekt aj VZ, resp. OV zdroje, tie účtovník zaznamená na podsúvahe v príslušnej výške a tým
zabezpečí vrátenie tejto časti do projektu (účtovný postup evidencie podsúvahy viď. niţšie).
Ak bol jeden zo zdrojov, resp. viaceré prijaté nie na bankový účet PJ, účtovník na základe OoVFV zaúčtuje na
podsúvahu príslušnú výšku prostriedkov za jednotlivé zdroje a tým zabezpečí vrátenie do rozpočtu projektu.
POZOR: V prípade, ak by túto časť postupu účtovník vynechal, nezabezpečí sa korektné čerpanie projektu za všetky zdroje.
Dôleţité:
V prípade, ţe ide o vrátenie prostriedkov k ŢoP, ktorá bola uhradená v beţnom roku, PJ prijíma finančné prostriedky na
výdavkový účet PJ. V prípade, ţe ide o vrátenie k ŢoP, ktorá bola uhradená v minulom roku, prijíma ich PJ na príjmový účet.
Zdroje financovania, na ktoré sa vrátia prostriedky, závisia od toho, z akých zdrojov boli ŢoP pôvodne uhradené. Informáciu
o zdrojoch účtovník získa od finančného manaţéra. Pohľadávka k nezrovnalosti je automaticky zaúčtovaná na zdrojoch 11xx.
Informácia o skutočných zdrojoch, RKL, ako aj prvku ŠPP sa do výkazníctva dostane aţ zaúčtovaním BV – príjmu. Pri účtovaní
príjmu, ktorý je na iných zdrojoch ako bola pôvodne zaúčtovaná pohľadávka (t. j. 13xx), účtovník uvedie príslušný zdroj na
všetkých poloţkách účtovného zápisu príjmu, pričom účet 378* sa natiahne do účtovného zápisu cez výber otvorených poloţiek
a obsahuje zdroj 11xx. Údaje sa do výkazníctva prenesú z účtu HK, kde účtovník uvádza zdroj, konkrétnu RKL a prvok ŠPP.
Prvok ŠPP evidovaný na doklade pohľadávky je uvedený len informatívne, nezabezpečuje vrátenie do rozpočtu projektu.
Účtovanie príjmu sa vykoná cez transakciu F-51 cez výber otvorených poloţiek.
Príjmy prijaté na výdavkový účet
1. Predpis pohľadávky: 378111 / 648100 ( vykonávaný automaticky systémom ISUF)
2. Príjem:
225000 / 378111 ( potrebné zaúčtovať pouţívateľom cez F-51)
648100 / 352000
648101 / 648101 – príjem do rozpočtu projektu ako aj PJ zabezpečuje strana DAL účtu 648101
F-51 - Príjem prostriedkov s vyrovnaním
Operácia na spracovanie: Príjem platby
Dátum dokladu: dátum, kedy bola platba prijatá podľa bankového výpisu
Dátum účtovania: dátum, kedy bola platba prijatá, podľa bankového výpisu
Referencia: č. BV
Text hlavičky dokladu: kód OoVFV (ak nie je k dispozicii, tak príjem*kód ŢoVFP)
Druh dokladu: BV
POZNÁMKA: Pole „Priradenie“ v kaţdej poloţke dokladu musí obsahovať údaj uvedený na pohľadávke!!!! Je tomu inak
ako v programovom období 2004-2006, kde do pola priradenie bol zadávaný kód N.
Účtovanie:

19

UKL 40, MD, účet bankový, (225000)
Finančná poloţka: 90
Priradenie: údaj uvedený na pohľadávke (napr. číslo ŢoVFP)
Text: výber z MC, TX30 – Príjmy z iregularít*kód N
Výber OP
Účet odberateľa
Druh účtu: D
OHK I (378111),
Spracovanie OP
Text: výber z MC, TX30 – Príjmy z iregularít*dôvod
Súbeţne cez ďalšie poloţky:
ÚčtKľ: 40
Účet: 648100
Čiastka: príslušná suma podľa výpisu ŠP
Fond: dummy
Funkčná oblasť: dummy
Finančné stredisko: 2xx0
Finančná poloţka: 60
Text: TX30 – Príjmy z iregularít*dôvod
Súbeţne cez ďalšie poloţky:
ÚčtKľ: 40
Účet: 648101
Čiastka: príslušná suma podľa výpisu ŠP
Fond: príslušný kód zdroja
Funkčná oblasť: kód opatrenia/podopatrenia
Finančné stredisko: 2xx0
Finančná poloţka: 60
ŠPP: dummy cez MC
Text: TX30 – Príjmy z iregularít*dôvod
Simulácia, Uloţenie

ÚčtKľ: 50
Účet: 352000
Čiastka: príslušná suma podľa výpisu ŠP
Fond: dummy
Funkčná oblasť: dummy
Finančné stredisko: 2xx0
Finančná poloţka: 60
Text: TX30 – Príjmy z iregularít*dôvod
ÚčtKľ: 50
Účet: 648101
Čiastka: príslušná suma podľa výpisu ŠP
Fond: príslušný kód zdroja
Funkčná oblasť: kód opatrenia/podopatrenia
Finančné stredisko: 2xx0
Finančná poloţka: konkrétna výdavková RKL
ŠPP: prvok ŠPP konkrétny z pohľadávky
Text: TX30 – Príjmy z iregularít*dôvod

Príjmy prijaté na príjmový účet do príjmov rozpočtu
Účtovanie príjmu sa vykonáva cez transakciu F-51 cez výber otvorených poloţiek. Čo sa týka náleţitostí, ktoré účtovník napĺňa
do jednotlivých polí, postupuje sa rovnako ako pri účtovaní príjmu na výdavkový účet (postup uvedený vyššie).
PREDPIS:
1. Predpis pohľadávky: 378111 / 648100 ( vykonávaný automaticky systémom ISUF)
2. Príjem:
224xxx / 378111 ( potrebné zaúčtovať pouţívateľom cez f-51)
588100 / 351100
588101 / 588101 – príjem do rozpočtu projektu, príjmová RKL zabezpečuje strana DAL 588101
POZNÁMKA: 588100/351100 účtujte len v prípade, ak bola pohľadávka zaúčtovaná do výnosov v beţnom roku
Prípad, kedy finančné prostriedky majú byť vrátené na príjmový účet PJ a v skutočnosti boli vrátené na výdavkový
účet PJ:
1. Predpis pohľadávky: FB01 378/648100
2. Príjem: F-51 225000/378
Súbeţne
681100/352000
648101/648101 RKL myl. Platby, konkrétny ŠPP prvok
3. Transfer: FB50 ( prevod na rozpočtový príjmový účet)
MD, 261*, RKL myl. platby, bez ŠPP prvku, funčkná oblasť konkrétna
DAL, 225* ,90 fin. poloţka, bez ŠPP prvku, funkčná oblasť DUMMY
Súbeţne 352000/681100
4. Transfer: FB50
MD, 224*, 90 fin. poloţka, bez ŠPP prvku, funkčná oblasť DUMMY
DAL 261*, príjmová RKL, bez ŠPP prvku, funčkná oblasť konkrétna
Súbeţne 588100/351100
Pri preväzbení príjmu na OoVFV cez transakciu ZKD_BV účtovník uvádza prvý bankový účet, na ktorý sa tieto prostriedky
prijali.
FB01 - Evidencia v rozpočte projektu časti EU, VZ, ŠR – ak boli prostriedky zaslané na účet SFK
Evidenciu viacerých zdrojov vykonáva účtovník v rámci jedného dokladu, len to odčlení poloţkovito. V prípade evidencie len
časti EU, uvádza do pola „Referencia“ číslo BV Certifikačného orgánu. V prípade evidencie viacerých zdrojov v rámci jedného
dokladu (ŠR, EU) sa do pola „Referencia“ uvádza kód OoVFV.
Dátum dokladu: dátum podľa prijatia OoVFV na PJ v ISUF
Dátum účtovania: dátum podľa BV CO, kedy prišli prostriedky na účet (ŠR časť na SFK – dátum podľa OoVFV)
Poznámka: V prípade, ţe dochádza k evidencii podsúvahy kedy príslušné účtovné obdobie je uţ uzavreté, ako dátum účtovania
sa bude uvádzať dátum, kedy ste obdrţali výkaz N a V z CO
Druh dokladu: PR
Referencia: kód Oznámenia o vrátení FV ( v prípade evidencii časti EU, uvádza sa číslo BV CO)
Text hlavičky dokladu: Príjem iregularity*
Účtovanie:
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UKL 40, účet 799100
Čiastka: príslušná suma podľa OoVFV
Splatné dňa:
Fond: príslušný kód zdroja, z ktorého boli prostriedky pôvodne uhradené
Funkčná oblasť: kód opatrenia/podopatrenia, do ktorého je projekt zaradený
Fin stred: 21x0
Finančná poloţka: 90
Prac. úsek: príslušný kód
Prvok ŠPP: ţiadny
Priradenie: kód N z ITMS
Text:TX30 – Príjmy z iregularít* kód N z ITMS* časť EU, resp. VZ
UKL 50, účet 798100
Čiastka: príslušná suma podľa OoVFV
Fond: príslušný kód zdroja, z ktorého boli prostriedky pôvodne uhradené
Funk.obl: kód opatrenia/podopatrenia, do ktorého je projekt zaradený
Finančné stredisko: 21x0
Finančná poloţka: 60
Prac. úsek: príslušný kód
Prvok ŠPP: konkrétny prvok podľa zdroja, ktorý účtujeme
Priradenie: kód N z ITMS
Rezervácia prostriedkov: číslo rezervačného dokladu nezrovnalosti (resp. RD, ktorý bol poslednou aktualizáciou, môţe
byť aj ŢoVFP)
Text:TX30 – Príjmy z iregularít* časť EU, resp. VZ
Simulácia, Uloţenie
Obrazovka č. 21: Doklad podsúvahy pre zaznamenanie vrátenia do rozpočtu projektu

Popis: Pouţívateľ doklad podsúvahy zaúčtuje a skontroluje naplnené polia cez tlačový náhľad. Dôleţité je, aby bol doklad
podsúvahy preväzbený na RD nezrovnalosti.
DOLEŢITÉ: V prípade, ak sa nezrovnalosť viaţe k typu ŢoP zálohová platba, predfinancovanie, pohľadávka je vygenerovaná
automaticky systémom ISUF voči účtu 314100, resp. 314200. Následne príjem účtovník zaúčtuje cez transakciu F-51 obdobne
ako príjem nezúčtovanej ZP, resp. predfinancovania (v kapitole – vrátenie nezúčtovanej ZP, PR), no pohľadávkový účet bude
378111 ( OHK I).
DOLEŢITÉ: Pri účtovaní príjmu prostriedkov cez doklad BV, alebo PR je potrebné vychádzať pri napĺňaní polí z údajov
uvedených v pohľadávke. T. j. kód nezrovnalosti uvádzať v poli, v ktorom je uvedený aj na doklade pohľadávky.
Následne všetky zaúčtované doklady na základe OoVFV preväzbí cez transakciu ZKD_BV a tým zabezpečí väzbu na knihu
dlţníkov. Práca s transakciou ZKD_BV je uvedená v poslednej kapitole tohto manuálu.
Cez transakciu ZKD_BV sa preväzbujú doklady BV, PR ( podsúvaha), SA, AB na OoVFV. Preväzbenie BV na OoVFV cez
ZKD_BV sa vykonáva na úrovni PJ a aj na úrovni CO. PR doklad sa preväzbuje len na úrovni PJ.
Nezrovnalosť vrátená z iniciatívy P má obdobné spracovanie v ISUF ako keď existuje ŢoVFP s tým rozdielom, ţe pohľadávka
k nezrovnalosti je viazaná na rezervačný doklad nezrovnalosti a generuje sa automaticky zaslaním OoVFV do ISUF. OoVFV
prichádza z ITMS len ako informácia do SAP pošty pouţívateľa a následne sa na rezervačnom doklade nezrovnalosti
vygeneruje väzba na FI doklad pohľadávky. Podstata je tá, ţe pohľadávka vzniká v ISUF aţ zaslaním OoVFV z ITMS.
5.3.2

Účtovanie o príjme finančných prostriedkov z nezrovnalosti – certifikačný orgán

1. Predpis pohľadávky:
2. Príjem:

378111 / 371197 (vykonávaný automaticky systémom ISUF)
221397 / 378111 (potrebné zaúčtovať pouţívateľom cez F-51)
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F-51 - Príjem prostriedkov s vyrovnaním
Dátum dokladu: dátum, kedy bola platba prijatá, podľa bankového výpisu
Dátum účtovania: dátum, kedy bola platba prijatá, podľa bankového výpisu
Referencia: č. BV/rok/PS13
Text hlavičky dokladu: príjem*N (napr.: príjem*N2100005)
Druh dokladu: BV
Účtovný okruh: 1100
Operácia na spracovanie: preúčtovanie s vyrovnaním
UKL 40, MD, účet bankový 221397
Finančná poloţka: 90
Funkčná oblasť: kód opatrenia (napr.: 2211012)
Fin. stredisko: 1100M
Priradenie: č. BV/rok/PS13
Text: N*príjem iregularita*mesto/obec (napr.: N2100005*príjem iregularita*Spišský Štiavnik)
Výber OP
Účet odberateľa
Druh účtu: D
OHK I (378111),
Spracovanie OP
Doplniť priradenie 378111: ŢoVFP (napr.: 22110120248/Z01)
Simulácia, Uloţenie
Doplniť platobnú referenciu: (napr.: 22110120248)
5.3.2.1

Účtovanie o príjme finančných prostriedkov z nezrovnalosti cez splátkový kalendár – certifikačný orgán

1. Predpis pohľadávky:
2. Príjem:

378111 / 371197 (vykonávaný automaticky systémom ISUF)
221397 / 378111 (potrebné zaúčtovať pouţívateľom cez F-51)

F-51 - Príjem prostriedkov s vyrovnaním
Dátum dokladu: dátum, kedy bola platba prijatá, podľa bankového výpisu
Dátum účtovania: dátum, kedy bola platba prijatá, podľa bankového výpisu
Referencia: č. BV/rok/PS13
Text hlavičky dokladu: príjem*N (napr.: príjem*N2100005)
Druh dokladu: BV
Účtovný okruh: 1100
Operácia na spracovanie: preúčtovanie s vyrovnaním
UKL 40, MD, účet bankový 221397
Finančná poloţka: 90
Funkčná oblasť: kód opatrenia (napr.: 2211012)
Fin. stredisko: 1100M
Priradenie: č. BV/rok/PS13
Text: N*príjem iregularita*mesto/obec (napr.: N2100005*príjem iregularita*Spišský Štiavnik)
Výber OP
Účet odberateľa
Druh účtu: D
OHK I (378111),
Spracovanie OP
Cez záloţku zvyškové poloţky, dvojklikom na sumu systém automaticky vypočíta zvyšok na účte 378*
Doklad - simulácia
Doplniť priradenie 378111: ŢoVFP (napr.: 22110120248/Z01) ( pole totoţné s automaticky vygenerovanou pohľadávkou)
Doplniť platobnú referenciu: (napr.: 22110120248)
Simulácia, Uloţenie
Otvorená výška pohľadávky bude následne evidovaná na doklade BV. Pri ďalšej splátke cez transakciu F-51 účtovník vytvára
zvyšok na doklade BV, kde sa opäť bude evidovať zostatok nesplatenej časti pohľadávky.
5.3.2.2

Postup účtovania prevodu finančných prostriedkov z účtu pre nezrovnalosti a vrátené finančné prostriedky
na účet programu
Účtovanie úbytku finančných prostriedkov z účtu pre nezrovnalosti a vrátené finančné prostriedky

Transakcia: FB01
Dátum dokladu: dátum podľa bankového výpisu
Dátum účtovania: dátum podľa bankového výpisu
Referencia: č.BV/rok/PS13
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Text hlavičky dokladu: iregularita*prevod
Druh dokladu: BV
Účtovný okruh: 1100
UKL 40, MD, účet 261000
Finančná poloţka: 60
Funkčná oblasť: dummy
Fin. stredisko: 1100M
Fond: príslušný kód
Prac. úsek: príslušný kód
Priradenie: č. BV/rok/PS13
Text: iregularita*prevod*názov OP
UKL 50, D, účet 221397
Finančná poloţka: 90
Funkčná oblasť: dummy
Fin. stredisko. 1100M
Fond: príslušný kód
Prac. úsek: príslušný kód
Priradenie: č. BV/rok/PS13
Text: iregularita*prevod*názov OP
Účtovanie príjmu finančných prostriedkov na účet programu
Transakcia: FB01
Dátum dokladu: dátum podľa bankového výpisu
Dátum účtovania: dátum podľa bankového výpisu
Referencia: č. BV/rok/kód účtu programu (napr. 12/2012/CO12)
Text hlavičky dokladu: iregularita*prevod
Druh dokladu: BV
Účtovný okruh: 1100
UKL 40, MD, účet 221xxx
Finančná poloţka: 90
Funkčná oblasť: kód opatrenia (napr.: 2711013)
Fin. stredisko. 1100M
Fond: príslušný kód
Prac. úsek: príslušný kód
Priradenie: č. BV/rok/ kód účtu programu
Text: iregularita*prevod*kód N*názov odberateľa
UKL 50, D, účet 261000
Finančná poloţka: 60
Funkčná oblasť: dummy
Fin. stredisko: 1100M
Fond: príslušný kód
Prac. úsek: príslušný kód
Priradenie: č. BV/rok/kód účtu programu
Text: iregularita*prevod*kód N*názov odberateľa
UKL 40, MD, účet 371197
Finančná poloţka: 61
Funkčná oblasť: dummy
Fin. stredisko: 1100M
Fond: príslušný kód
Prac. úsek: príslušný kód
Priradenie: č. BV/rok/kód účtu programu
Text: iregularita*prevod*kód N*názov odberateľa
UKL 19, D, OHK I, účet 371111 (odberateľ 70002)
Platobná referencia: kód opatrenia/podopatrenia (napr.: 27110130001)
Funkčná oblasť: kód opatrenia
Prvok ŠPP: výber cez MC
Fin. stredisko: 1100M
Fond: príslušný kód
Prac. úsek: príslušný kód
Priradenie: kód N
Text: iregularita*prevod*kód N*názov odberateľa
5.4

Nezrovnalosť vrátená z iniciatívy prijímateľa v účtovnom okruhu PJ a CO

V prípade, ţe prijímateľ sa rozhodne z vlastnej iniciatívy vrátiť finančné prostriedky, na ktorých bola zistená nezrovnalosť,
informáciou, ktorá v tomto prípade vygeneruje pohľadávku je OoVFV. Prvá informácia je zaslaná z ITMS do ISUF pri evidencii
N. V ISUF sa zakladá rezervačný doklad.
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Obrazovka č. 1: Transakcia FMV3

Popis: V názornom prípade sa N viaţe k ŢoP – refundácia a z toho dôvodu sa rezervačný doklad generuje na úrovni PJ ako aj
na úrovni CO.
Obrazovka č. 2: Zobrazenie rezervačného dokladu na PJ

Popis: Na úrovni PJ pouţívateľ zobrazuje N cez transakciu FMV3.
V prípade vrátenia N z vlastnej iniciatívy prijímateľa je pohľadávka generovaná na základe posunu OoVFV v ITMS do stavu
„Uhradené“. V názornom prípade, kedy sa nezrovnalosť viaţe k ŢoP, ktorá má dopad na výkaz výdavkov, pohľadávka je
generovaná na úrovni PJ a aj na úrovni CO. Vzhľadom k tomu, ţe na úrovni PJ ako aj na úrovni CO existuje uţ rezervačný
doklad N, informácia o OoVFV sa zapisuje len do KD. OoVFV negeneruje nový rezervačný doklad, ale informácia o prijatí
OoVFV indikuje systém ISUF k automatickému účtovaniu pohľadávky, ktorá sa viaţe na rezervačný doklad N. Z toho dôvodu,
ak účtovník eviduje príjem na bankovom účte, čaká na prijatie OoVFV (informáciu dostáva do SAP pošty) a následne cez
rezervačný doklad N si danú pohľadávku zobrazí.
UPOZORNENIE: V prípade, ţe účtovník PJ alebo CO eviduje na svojom bankovom účte príjem finančných prostriedkov, ale
pohľadávka v ISUF ešte stále neexistuje, je potrebné poţiadať manaţéra pre nezrovnalosti buď na úrovni PJ alebo na úrovni
CO, aby posunul OoVFV v ITMS do stavu „uhradené“.
Obrazovka č. 3: Zobrazenie cez záloţku spotreba na RD nezrovnalosti

Popis: Dvojklikom sa pouţívateľ dostáva do dokladu pohľadávky

24

Obrazovka č. 4: Prehľad dokladu pohľadávky

Popis: Zobrazenie dokladu pohľadávky na úrovni PJ. V referencii hlavičky dokladu môţeme vidieť kód OoVFV a v texte poloţky
dokladu je uvedený kód N. Postup pre účtovanie príjmu je totoţný ako v kapitole 5.3.1.
Obrazovka č. 5: Prehľad rezervačného dokladu N na úrovni CO

Popis: Účtovník rezervačný doklad nezrovnalosti zobrazuje cez FMV3 klasickým spôsobom. Po prijatí OoVFV do ISUF sa
negeneruje nový rezervačný doklad, ale informácia o prijatí OoVFV indikuje systém ISUF k automatickému účtovaniu
pohľadávky, ktorá sa viaţe na rezervačný doklad N. Z toho dôvodu, ak účtovník eviduje príjem na bankovom účte, čaká na
prijatie OoVFV (informáciu dostáva do SAP pošty) a následne cez rezervačný doklad N si danú pohľadávku zobrazí.
Obrazovka č. 6: Záloţka spotreba v doklade N na úrovni CO

Popis: Účtovník sa dvojklikom dostáva do dokladu pohľadávky.
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Obrazovka č. 7: Doklad pohľadávky na CO

Popis: Posunom OoVFV do stavu „Uhradené“ v ITMS sa v systéme ISUF generuje pohľadávka preväzbená na RD
nezrovnalosti s textom v hlavičke dokladu o kóde OoVFV: 22110120002803. Postup pre účtovanie príjmu je totoţný ako
v kapitole 5.3.2.
Dôleţité: Aby mohla byť v systéme ISUF vygenerovaná pohľadávka, je potrebné aby OoVFV bolo v stave „Uhradené“ v ITMS.
V prípade, ţe príjem časti ŠR ako aj EÚ sa očakáva na PJ, do stavu „Uhradené“ dáva OoVFV manaţér pre nezrovnalosti na PJ.
V prípade, ţe príjem časti ŠR sa očakáva na PJ a časť EÚ sa očakáva na CO, do stavu „Uhradené“ dáva OoVFV manaţér pre
nezrovnalosti na CO.
V prípade účtovania vrátení, kedy prijímateľ vracia prostriedky z vlastnej iniciatívy a pohľadávka je v systéme generovaná
automaticky aţ zaslaním OoVFV z ITMS do ISUF v stave „Uhradená“, pohľadávka sa v ISUF vygeneruje s dátumom účtovania
systémovým, t. j. kedy došlo k samotnému zaslaniu príslušného OoVFV z ITMS. Dátum dokladu na pohľadávke predstavuje
dátum úhrady (uvedený v OoVFV) a dátum účtovania je systémový. Z toho dôvodu môţe dôjsť a určite aj bude dochádzať k
tomu, ţe pohľadávka bude vygenerovaná neskôr ako je samotný príjem od prijímateľa.
MOŢNOSTI SPRACOVANIA v rámci štvrťroka na PJ a CO:
1)

2)

Účtovník môţe v rámci štvrťroka počkať na pohľadávku, aj keď príjem sa uţ uskutočnil a aţ následne zaúčtovať
príjem voči pohľadávke cez výber otvorených poloţiek cez F-51, následne preväzbenie BV cez ZKD_BV transakciu s
OoVFV
Účtovník taktieţ môţe spracovať príjem na základe postupu:
Príjem cez F-51, pričom účtujete ako 22xxxx/378xxx (UKL 19) účet odberateľa, OHK znak
Zaslaním OoVFV sa vygeneruje automaticky pohľadávka v ISUF. Dátum dokladu = dátum úhrady, dátum
účtovania = systémový
Následne cez F-32 transakciu, ku dňu účtovania pohľadávky sa spáruje účet odberateľa (účet 378xxx)
Napokon cez ZKD_BV transakciu spárujete BV (doklad úhrady) s OoVFV + s OoVFV spárujete doklad AB,
ktorým došlo k vyrovnaniu ( iný doklad).

MOŢNOSTI SPRACOVANIA na prelome štvrťrokov na PJ:
Zaúčtujete príjem cez transakciu FB01, pričom účtujete ako 22xxxx/379999 (podľa usmernenia k účtovaniu
prijatej mylnej platby, RKL mylnej platby na účte 379999 + súbeţný zápis podľa toho, na aký účet bola
platba prijatá. V prípade príjmu na výdavkový účet PJ sa doúčtuje 681100/352000, v prípade príjmu na
príjmový účet PJ sa doúčtuje 588100/351100;
Zaslaním OoVFV sa vygeneruje automaticky pohľadávka v ISUF. Dátum dokladu = dátum úhrady, dátum
účtovania = systémový;
Následne, ku dňu účtovania pohľadávky cez transakciu F-51, druh dokladu SA preúčtujete mylnú platbu na
účet pohľadávky. V prípade, ţe obe časti ŠR aj EÚ prídu na účet PJ, je potrebné vykonať toto preúčtovanie
cez dva SA doklady, nakoľko účet 379999 je potrebné členiť podľa zdrojov. Cez účtovací kľúč 19, výber
odberateľa cez MC a OHK znak I, účtovník zaúčtuje stranu Dal, pričom údaje uvádza na účte 378* podľa
údajov príslušnej pohľadávky s výnimkou finančnej poloţky kde uvádza „90“. Cez spracovanie OP a
následne cez výber účtu 379999 jednotlivo podľa zdrojov vyberie stranu MD. Na 379999 je potrebné mať
zadanú RKL mylnej platby (aby došlo k jej nulovaniu v rozpočte PJ). Súbeţne v tom istom účtovnom
doklade je potrebné zaúčtovať 648101/648101 (ak došlo k vráteniu na výdavkový účet) alebo
588101/588101 (ak došlo k vráteniu na príjmový účet), aby sa vrátili prostriedky do rozpočtu projektu
a zároveň aj na príslušnú rozpočtovú poloţku. Informáciu o tom aký zdroj má byť pouţitý pri príjme dáva
účtovníkovi fin. manaţér PJ. Konkrétna RKL na príslušnom zápise uţ musí obsahovať skutočný kód zdroja
kam boli prostriedky reálne prijaté. Beţne sa tento zápis 648101 resp. 588101 uvádza pri príjme
z pohľadávky, ale keďţe toto je výnimočný zápis, je potrebné do výkazníctva všetko správne zaznamenať.
Účtovník pri pouţití transakcie F-51 a dodatočnom účtovaní zápisu pre zaznamenanie RKL, prvku SPP ako
aj kódu zdroja sa stretáva s upozorňujúcou hláškou „automaticky generované poloţky sa vymaţú“. Vtedy
účtovník len opätovne prechádza na výber OP, kde si vyberie účet 379999. Táto hláška sa zobrazuje
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v transakciách, kde sa pracuje s výberom OP, pričom v danom účtovnom prípade je ešte okrem výberu OP
niečo potrebné doúčtovať. Vtedy účtovník opätovne vyberá otvorenú poloţku, aby mal zápis kompletný
a mohol ho doúčtovať;
Po zaúčtovaní SA dokladu preúčtovania je ešte potrebné cez transakciu f-32 urobiť vyrovnanie účtu
odberateľa 378*; dátum účtovania = dátumu účtovania SA dokladu
Napokon cez ZKD_BV transakciu spárujete BV (doklad úhrady) s OoVFV + s OoVFV spárujete doklad SA,
ktorým došlo k preúčtovaniu mylnej platby na odberateľa ( iný doklad) ako aj doklad AB, ktorým došlo
k vyrovnaniu 378* ( iný doklad)
DOLEŢITÉ: Účtovanie mylnej platby a následne jej preúčtovanie je dosť zloţitý proces a preto odporúčame v týchto prípadoch
kontaktovať riadiaci orgán, resp. manaţéra pre nezrovnalosti o posun OoVFV do stavu uhradená (v príslušnom štvrťroku), aby
Vám systém ISUF čím skôr generoval pohľadávku, keďţe príjem uţ evidujete na bankovom účte. Takto sa vyhnete účtovaniu
na účet 379999, keďţe v čase keď Vám platba prišla, uţ viete o aký príjem ide. Ide najmä o prelom na štvrťroku ako aj koniec
roka.
MOŢNOSTI SPRACOVANIA na prelome štvrťrokov na CO:
Zaúčtujete príjem cez transakciu FB01, pričom účtujete ako 22xxxx/379999;
Zaslaním OoVFV sa vygeneruje automaticky pohľadávka v ISUF. Dátum dokladu = dátum úhrady, dátum účtovania =
systémový;
Následne, ku dňu účtovania pohľadávky cez transakciu F-51, druh dokladu SA preúčtujete mylnú platbu na účet
pohľadávky;
Po zaúčtovaní SA dokladu preúčtovania je ešte potrebné cez transakciu f-32 urobiť vyrovnanie účtu odberateľa 378*;
dátum účtovania = dátumu účtovania SA dokladu ( uvedené sa robí, len v prípade, ţe ste nepreúčtovávali mylnú
platbu na pohľadávku cez výber OP);
Napokon cez ZKD_BV transakciu spárujete BV (doklad úhrady) s OoVFV + s OoVFV spárujete doklad SA, ktorým
došlo k preúčtovaniu mylnej platby na odberateľa ( iný doklad) ako aj doklad AB, ktorým došlo k vyrovnaniu 378* ( iný
doklad);
5.5

Projektová nezrovnalosť

Nezrovnalosť, ktorá sa neviaţe ku konkrétnej ţiadosti o platbu, ale je stanovená ako projektová nezrovnalosť v systéme ITMS.
Dôleţitou informáciou, ktorá je uvedená v údajoch nezrovnalosti v ITMS je dopad na výkaz výdavkov EK, ktorá určuje kde bude
záznam o rezervačnom doklade zaevidovaný. V prípade, ţe N má dopad na výkaz výdavkov, RD nezrovnalosti sa zakladá na
úrovni PJ za časť ŠR a na úrovni CO za časť EU. V prípade, ţe N nemá dopad na výkaz výdavkov, RD nezrovnalosti sa
zakladá za oba zdroje len na úrovni PJ.
Spracovanie projektovej nezrovnalosti a k nej prislúchajúcich dokumentov je rovnaké ako pri nezrovnalostiach, ktoré boli zistené
na ţiadostiach o platbu. Rozdiel je len v tom, ţe v tomto prípade nie je známe číslo ŢoP, ale poznáme len číslo projektu. Vo
všetkých poliach na RD, alebo v pohľadávke je z toho dôvodu uvádzaná len úroveň projektu.
Postup spracovania pohľadávky ako aj príjmu je uvedený v kapitole 5.2 a 5.3 manuálu.
5.6

Nezrovnalosť k programovej štruktúre

Evidencia nezrovnalosti ako „Nezrovnalosti k programovej štruktúre“ sa vyuţíva len výnimočne a v prípadoch odsúhlasených
vopred certifikačným orgánom. Kaţdá evidencia nezrovnalosti k programovej štruktúre s finančným dopadom musí mať
jednoznačne vymedzený rozsah neoprávnených výdavkov, t.j. napr. vymedzením obdobia deklarovania výdavkov EK,
ţiadosťami o platbu prijímateľov, projektmi alebo inými parametrami podľa typu (paušálna korekcia/extrapolácia) a podmienok
konkrétnej nezrovnalosti k programovej štruktúre.
5.6.1

Nezrovnalosť bez dopadu na výkaz výdavkov na EK

V prípade, ţe nezrovnalosť sa viaţe na poskytnutú zálohovú platbu alebo predfinancovanie, vrátenie na PJ je formou
rozpočtového opatrenia za časť EÚ aj za časť ŠR.
Postup:
1) Z ITMS je zaslaná nezrovnalosť v stave podozrenie z nezrovnalosti do ISUF. V ISUF sa na úrovni PJ zaloţí
rezervačný doklad na úrovni opatrenia s prvkom ŠPP dummy. Rezervačný doklad nezrovnalosti je zaloţený
s odberateľom KPPR ( dlţník ). Na úrovni CO sa rezervačný doklad nezakladá;
2) Následne je z ITMS zaslaná ŢoVFP s informáciou o forme úhrady. V ISUF sa na úrovni PJ zaloţí rezervačný doklad
k ŢoVFP;
3) Forma úhrady na PJ je rozpočtovým opatrením, pohľadávka sa nezakladá. Rozpočtové opatrenie z VPS resp.
z príslušnej kapitoly na PJ je vykonávané na 111 zdroji. Po prijatí na PJ, PJ vykoná interné rozpočtové opatrenie na
príslušné zdroje. Účtovník na základe informácií od finančného manaţéra zaloţí SA doklad podsúvahy (ku dňu
interného RO) za ŠR a EU zdroje ako aj za VZ ak existujú, kde uvedie príslušné doplňujúce informácie o ELURE
a kódu N. Prvok ŠPP na účte 798100 je dummy. Funkčná oblasť je naplnená príslušným opatrením;
4) Následne cez ZKD_BV na úrovni PJ je potrebné OoVFV prepojiť na SA doklad podsúvahy.
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Obrazovka č. 1: Rezervačný doklad N21000123 na úrovni PJ

Popis: Prehlľa RD k nezrovnalosti. V Texte hlavičky dokladu je uvedené 7 miestne číslo opatrenia.
Obrazovka č. 2: Hlavička rezervačného dokladu nezrovnalosti

Popis: V Texte hlavičky dokladu je uvedené 7 miestne číslo opatrenia, v poli referencia je uvedený kód nezrovnalosti.
Obrazovka č. 3: Poloţka rezervačného dokladu N po prijatí ZoVFP

Popis: V poloţke dokladu nezrovnalosti sa jednotlivé poloţky zablokujú po prijatí ZoVFP.
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Obrazovka č. 4: Vyhľadanie rezervačného dokladu ŢoVFP

Popis: Do pola rerencia sa uvádza číslo ZoVFP.
Obrazovka č. 5: Rezervačný doklad ŢoVFP na úrovni PJ cez FMV3

Popis: Účtovník zobrazí cez FMV3 rezervačný doklad ZoVFP. Kód N je v tomto prípade uvedený na poloţke dokladu.
Obrazovka č. 6: Pole spotreba pri vrátení systémovej nezrovnalosti na úroveň PJ
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Popis: V prípade vrátenia nezrovnalosti rozpočtovým opatretním na PJ, ISUF nevie zobraziť jednotlivé doklady cez pole
spotreba, nakoľko nedochádza k účtovaniu. Vzhľadom nato, ţe sa nejedná o ELUR vrátenia, ale len o interné rozpočtové
opatrenie, podsúvahu účtovník účtuje manuálne v zmysle postupu uvedeného v kapitole č. 7.3.
5.6.2

Nezrovnalosť s dopadom na výkaz výdavkov na EK

V prípade nezrovnalosti s dopadom na výkaz výdavkov na EK je pohľadávka automaticky generovaná systémom len
k dokumentu ŢoVFP, ktorý prichádza z ITMS aj s informáciou, či má príslušná nezrovnalosť dopad na výkaz výdavkov a akou
formou bude uhradená.
V prípade KS, resp. Rozhodnutia SFK sa v systéme ISUF urobí len zápis v KD, ale pohľadávka sa negeneruje.
Postup:
1) Z ITMS je zaslaná nezrovnalosť v stave podozrenie z nezrovnalosti do ISUF. V ISUF sa na úrovni PJ aj na úrovni CO
zaloţí rezervačný doklad na úrovni opatrenia s prvkom SPP dummy. Rezervačný doklad nezrovnalosti je zaloţený
s odberateľom KPPR ( dlţník );
2) Následne je z ITMS zaslaná ŢoVFP s informáciou o forme úhrady a dopadu na výkaz výdavkov. V ISUF sa zaloţí
rezervačný doklad k ŢoVFP na PJ aj na CO. Forma úhrady sa uvádza rozpočtové opatrenie, keďţe vrátenie sa na PJ
uskutočňuje rozpočtovým opatrením;
3) V ISUF sa zaloţí automaticky pohľadávka len na úrovni CO voči dlţníkovi. Pohľadávka sa zakladá na základe
informácie z ITMS o dopade na výkaz výdavkov. Keďţe vrátenie na CO je vţdy prevodom na bankový účet,
pohľadávka sa vygeneruje;
4) Forma úhrady na PJ je rozpočtovým opatrením, čiţe pohľadávka sa nezaloţí. Rozpočtové opatrenie z VPS resp.
z príslušnej kapitoly na PJ je vykonávané na 111 zdroji. Po prijatí na PJ si PJ vykoná interné rozpočtové opatrenie na
príslušné zdroje. Účtovník na základe informácií od finančného manaţéra zaloţí SA doklad podsúvahy (ku dňu
interného RO) za ŠR zdroje ako aj za VZ ak existujú, kde uvedie príslušné doplňujúce informácie o ELURE a kódu N.
Prvok ŠPP na účte 798100 je dummy. Funkčná oblasť je naplnená príslušným opatrením
5) Následne cez ZKD_BV či uţ na úrovni CO ako aj na úrovni PJ je potrebné OoVFV prepojiť na SA doklad podúsvahy,
resp. doklad BV na úrovni CO
6) SA doklad podsúvahy o prijatí časti EU na CO na úrovni PJ nie je potrebné zaloţiť, kedţe ide o vrátenie na úrovni
opatrenia a nie na úrovni projektu.
Obrazovka č. 1: Rezervačný doklad N21000121

Popis: Vyhľadanie RD k nezrovnalosti s dopadom na výkaz výdavkov na EK
Obrazovka č. 2: Rezervačný doklad N21000121 na úrovni PJ

Popis: Zobrazenie RD k nezrovnalosti s dopadom na výkaz výdavkov na EK cez FMV3. V poli text hlavičky dokladu je uvedený
kód opatrenia. V texte poloţky dokladu v tomto prípade uţ vidieť kód ŢoVFP.
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Obrazovka č. 3: Rezervačný doklad N21000121 na úrovni CO

Popis: Zobrazenie RD k nezrovnalosti s dopadom na výkaz výdavkov na EK cez FMV3.
Ţiadosť o vrátenie finančných prostriedkov na CO
Následne je z ITMS zaslaná ŢoVFP s informáciou o forme úhrady a dopadu na výkaz výdavkov. V ISUF sa zaloţí rezervačný
doklad k ŢoVFP na PJ aj na CO.
Ak k jednej nezrovnalosti existuje odlišný spôsob úhrady podľa jednotlivých zdrojov, t. j. ŠR zdroj rozpočtovým opatrením a EÚ
zdroj transferom na bankový účet MF SR, v tomto prípade sú dve moţnosť evidencie. RO môţe zaevidovať dve ŢoVFP, jedno
k rozpočtovému opatreniu a jedno k bankovému prevodu. Alebo zaeviduje len jednu ŢoVFP, kde uvedie formu úhrady
„rozpočtové opatrenie“, dopad na výkaz výdakov „áno“ a systém automaticky na základe týchto informácií odlíši tento proces od
ostatných a na CO zaeviduje tak RD k ŢoVFP ako aj pohľadávku k ŢoVFP.
Bankový prevod existuje len za EÚ zdroj. V prípade uvedeného príkladu ŢoVFP sa zaloţí RD aj na úrovni PJ aj na úrovni CO.
Pričom na úrovni PJ je poloţka EÚ len s príznakom štatistiky a na CO dochádza k účtovaniu pohľadávky.
Obrazovka č. 4: Vyhľadanie rezervačného dokladu k 2114022000/Z01

Popis: Transakcia FMV3 cez MC.
Obrazovka č. 5: Zobrazenie rezervačného dokladu k 2114022000/Z01 na PJ

Popis: Transakcia FMV3, kde v texte hlavičky dokladu je uvedený kód opatrenia a v texte poloţky kód nezrovnalosti. Poloţka
k Z01 je len za časť EU.
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Obrazovka č. 5: Zobrazenie poloţky rezervačného dokladu k 2114022000/Z01 na PJ

Popis: Vzhľadom k tomu, ţe časť EÚ sa očakáva na účet CO, na úrovni PJ je tento záznam len štatistický.
Obrazovka č. 6: Zobrazenie rezervačného dokladu k 2114022000/Z01 na CO

Popis: Transakcia FMV3, kde v texte hlavičky dokladu je uvedený kód opatrenia a v texte poloţky kód nezrovnalosti. Poloţka
časti EU je evidovaná na účte HK 371197.
Obrazovka č. 7: Zobrazenie spotreby rezervačného dokladu k 2114022000/Z01 na CO

Popis: Dvojklikom sa dostáva účtovník do dokladu pohľadávky, ktorá je evidovaná len na úrovni CO.
Obrazovka č. 8: Zobrazenie dokladu pohľadávky na CO

Popis: Pohľadávka je účtovaná voči dlţníkovi.
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Postup na CO pri účtovaní systémovej nezrovnalosti :
1.Pohľadávka voči prijímateľovi KPPR na základe ŢoVFP zaúčtovaná automaticky (ţiadosti o vrátenie finančných prostriedkov
efektívnym presunom peň. prostriedkov)
MD: 378111
DAL: 371197
2. Preúčtovanie na pohľadávku voči VPS z pohľadávky voči prijímateľovi – manuálne účtovníkom na CO ( na základe ţiadosti
o prevod fin. prostriedkov z kapitoly VPS, príp. iného dokladu preukazujúceho záväzok VPS)
MD: 395111UKL 09, odberateľ VPS, OHK I
DAL: 378111
3. Úhrada pohľadávky z VPS
MD: 221- účet príslušného programu (pohyby na tomto účte sa neklasifikujú podľa RKL)
DAL: 395111UKL 09, odberateľ VPS, OHK I
a súbeţne
MD: 371197
DAL: 371111
Ţiadosť o vrátenie finančných prostriedkov na PJ
Obrazovka č. 9: Vyhľadanie rezervačného dokladu ŢoVFP za časť ŠR, ktorá sa očakáva rozpočtovým opatrením

Popis: V transakcii FMV3 účtovník dohľadá doklad ŢoVFP na úrovni PJ.
Obrazovka č. 10: Zobrazenie rezervačného dokladu ŢoVFP za časť ŠR

Popis: V transakcii FMV3 zobrazí účtovník RD ZoVFP, kde je zaevidovaná v tomto prípade len časť ŠR, ktorá sa očakáva
rozpočtovým opatrením.
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Obrazovka č. 11: Zobrazenie spotreby rezervačného dokladu ŢoVFP za časť ŠR

Popis: V záloţke spotreby neexistuje ţiadny automaticky vygenerovaný účtovný doklad, očakáva sa rozpočtové opatrenie. Ak
namiesto ELÚRu vrátenia je vykonaná aktivácia ELÚRu interného rozpočtového opatrenia, v tom prípade je potrebné, aby
účtovník manuálne zaúčtoval „SA“ doklad (ku dňu interného RO) za časť ŠR a následne ho preväzbil cez transakciu ZKD_BV
na OoVFV, ktoré mu príde ako správa do SAP pošty. V ISUF sa doklad „SA“ v tomto prípade automaticky negeneruje, musí ho
účtovník doúčtovať na základe informácií od finančného manaţéra, ktorý mu poskytne údaje o ELÚRe, ktorým boli prostriedky
prijaté ako aj o dátume kedy bol ELUR aktivovaný. Prvok ŠPP na účte 798100 je dummy. Funkčná oblasť je naplnená
príslušným opatrením
Postup k evidencii prijatého ELÚRu (beţné RO) od KPPR, ktorým sa vrátia prostriedky do príslušného opatrenia:
Transakcia: FB01
Dátum dokladu: dátum aktivácie ELURU
Dátum účtovania: dátum aktivácie ELURU
Druh dokladu: SA
Referencia: číslo opatrenia, ku ktorej sa vrátenie vzťahuje
Text hlavičky dokladu: číslo opatrenia, ku ktorej sa vrátenie vzťahuje
Účtovanie:
UKL 40, účet 799999
Čiastka:
Fond: príslušný kód zdroja
Funkčná oblasť: kód opatrenia/podopatrenia, do ktorého je projekt zaradený
Fin stred: 21x0
Finančná poloţka: 90
Prac. úsek: príslušný kód
Prvok ŠPP: ţiadny
Priradenie: kód N z ITMS, resp. pri vratkách kód OoVFV
Text:TX30 : číslo ELUR v tvare ( UR/xxxxxxx/rok)
UKL 50, účet 798100
Čiastka:
Fond: príslušný kód zdroja
Funkčná oblasť: kód opatrenia/podopatrenia, do ktorého je projekt zaradený
Fin stred: 21x0
Finančná poloţka: 90
Prac. úsek: príslušný kód
Prvok ŠPP: dummy
Rezerv. prostriedkov: číslo rezervačného dokladu nezrovnalosti ( resp. poslednej aktualizácie, ktorá prišla z ITMS)
Priradenie: kód N z ITMS
Text:TX30 : číslo ELUR v tvare ( UR/xxxxxxx/rok)
Poznámka:
Následne cez ZKD_BV či uţ na úrovni CO ako aj na úrovni PJ je potrebné OoVFV prepojiť na SA doklad podúsvahy, resp.
doklad BV na úrovni CO.
5.7

Postup účtovania nezrovnalosti voči EK a jej zrušenie na CO
Účtovanie záväzku voči EK z titulu systémovej nezrovnalosti cez transakciu FB01 druh dokladu ZA:
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Dátum dokladu: dátum listu
Dátum účtovania: dátum listu
Druh dokladu: ZA
Referencia: kód N
Text hlavičky dokladu: iregularita*systémová
Účtovanie:
UKL 40, účet 548100
Čiastka: príslušná suma podľa dokumentu
Splatné dňa:
Fond: príslušný kód zdroja
Funkčná oblasť: kód opatrenia/podopatrenia, do ktorého je projekt zaradený
Fin stred: 1100m
Finančná poloţka: 60
Prac. úsek: príslušný kód
Platobná referencia: kód opatrenia/podopatrenia, do ktorého je projekt zaradený
Prvok ŠPP: výber cez MC
Priradenie: kód N z ITMS
Text: TX08 Iregularita* systémová
UKL 50, účet 371197
Čiastka: príslušná suma podľa dokumentu
Fond: príslušný kód zdroja
Funk.obl: kód opatrenia/podopatrenia, do ktorého je projekt zaradený
Finančné stredisko: 1100m
Finančná poloţka: 60
Prac. úsek: príslušný kód
Priradenie: kód N z ITMS
Prvok ŠPP: výber cez MC
Text: TX08 Iregularita* systémová
Simulácia, Uloţenie
Účtovanie zrušenia záväzku voči EK, ak bol účtovaný záväzok z dôvodu nezrovnalosti voči EK skôr, ako bola
zaúčtovaná pohľadávka voči dlţníkovi – prijímateľovi/VPS
1)
Ak bol účtovaný záväzok 548100/371197v beţnom roku
1)

ZA – druh dokladu zrušenie záväzku voči EK 371197/548100 – môţe byť vykonané cez dôvod storna 14 alebo 24 účtované na základe listu na VPS o presun prostriedkov - dátum dokladu a dátum účtovania - dátum automaticky
zaúčtovanej pohľadávky voči prijímateľovi. V prípade, ţe o prostriedky sa nebude ţiadať VPS, ale prijímateľ ich
uhradí, dátum dokladu ako aj dátum účtovania je totoţný ako na automaticky zaúčtovanej pohľadávke

2)

PO 378111/371197 – automaticky zaúčtované systémom ISUF – pohľadávka voči prijímateľovi

3)

Preúčtovanie pohľadávky na pohľadávku voči VPS, druh dokladu - PO, 395111/378111 – dátum dokladu – dátum z
pohľadávky a dátum účtovania – dátum prijatia prostriedkov z VPS

4)

BV 221/395111 – dátum výpisu

5)

Prevod medzi účtami N a V na účet programu 261000/221xxx

6)

Príjem na programový účet 221xxx/261000
371197/371111

Na konci štvrťroka je potrebné nahlásiť na VPS pri zúčtovaní 395 potrebu účtovania nákladov (VPS bude účtovať ako 548/395).
2)
Ak bol účtovaný záväzok 548100/371197v minulom roku
1) ZA - druh dokladu zrušenie záväzku voči EK 371197/395100 – len v prípade, ak vieme, ţe prostriedky budú prijaté
z VPS, (UKL14, odberateľ VPS) – cez transakciu FB01, účtované na základe listu na VPS o presun prostriedkov dátum dokladu a dátum účtovania - dátum automaticky zaúčtovanej pohľadávky voči prijímateľovi. Toto preúčtovanie je
aktuálne len ak existuje list na VPS. Ak neexistuje list na VPS a zaúčtuje sa to voči účtu 395100, nastáva situácia, kedy
v rámci štvrťroka nemáme rovnaký stav s VPS
2) PO 378111/371197 – účtovanie je automatické a účtovník musí odsledovať, aby nemal na účte 371197 duplicitne
zaúčtovaný záväzok
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3) Preúčtovanie pohľadávky na pohľadávku voči VPS, druh dokladu - PO 395111/378111 – dátum dokladu – dátum z
pohľadávky a dátum účtovania – dátum prijatia prostriedkov z VPS
4) BV 221/395111 – dátum výpisu
5) Prevod medzi účtami N a V na účet programu 261000/221197
6) Príjem na programový účet 221xxx/261000
371197/371111

Na VPS sa náklady nehlásia (zostane otvorená suma na 395 na strane VPS aj SEMZ).
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6
6.1

INÉ DÔVODY VRÁTENIA
Vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby, predfinancovania od prijímateľa KPPP, KPPS

Vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby alebo predfinancovania môţe byť realizované buď:
na základe Ţiadosti o vrátenie finančných prostriedkov
z vlastnej iniciatívy P, kedy konečný prijímateľ zasiela finančné prostriedky spolu s OoVFV na PJ
6.1.1

Vrátenie na základe ŢoVFP

V prípade, ţe iniciátorom vrátenia je orgán, v ITMS sa zaeviduje ŢoVFP. Zaslaním ŢoVFP do ISUF sa v ISUF generuje
rezervačný doklad a zároveň aj doklad FI – účtovný doklad pohľadávky. O tejto skutočnosti dostáva účtovník správu do SAP
pošty.
Obrazovka č.1: Zobrazenie rezervačného dokladu ŢoVFP cez transakciu FMV3

Popis: Pouţívateľ cez transakciu FMV3 dvojklikom na MC umoţňuje vyhľadávanie príslušnej ŢoVFP cez číslo projektu v texte
hlavičky rezervačného dokladu. Vyhľadávať môţe aj cez referenciu, kde sa uvádza číslo ŢoVFP z ITMS. V prípade, ak pouţike
na hľadanie ŢoVFP len text hlavičky dokladu, kde uvedie číslo projektu, systém vyhľadá všetky doklady k príslušnému projektu
v systéme ISUF. Druh dokladu pri vráteniach je rovnaký ako pri nezrovnalostiach NP.
Obrazovka č.2: Výber príslušnej ŢoVFP

Popis: Pouţívateľ dvojklikom vyberá príslušný rezervačný doklad.
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Obrazovka č.3: Zobrazenie spotreby rezervačného dokladu ŢoVFP

Popis: Označením poloţky v rezervačnom doklade a následne dvojklikom na ikonu spotreba pouţívateľ zobrazí doklad FI.
Pouţívateľ cez zobrazenie hlavičky dokladu zistí referenciu a bliţšie údaje k príslušnému rezervačnému dokladu.
Obrazovka č.4: Zobrazenie spotreby rezervačného dokladu ŢoVFP

Popis: Dvojklikom na príslušný doklad sa zobrazí detail FI dokladu pohľadávky = FB03.
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Obrazovka č.5: Zobrazenie účtovného dokladu pohľadávky

Popis: Doklad FI pouţívateľ skontroluje a vytlačí.
Dôleţité náleţitosti dokladu:
Dátum dokladu: Dátum vzniku pohľadávky, t. j. kedy bola ŢoVFP zaslaná P
Dátum účtovania: Systémový dátum zaslania ŢoVFP
Referencia: Číslo ŢoVFP zaslaná z ITMS
Text hlavičky dokladu: Číslo ŢoP, ku ktorej sa vrátenie vzťahuje
Účty HK:
378110 – Účet odberateľa evidujúci vratky cez OHK 6
314100 / 314200 – Účet dodávateľa evidujúci zálohy, resp. predfinancovanie cez OHK Z alebo R
Dátum splatnosti: Dátum uvedený na ŢoVFP z ITMS
Účtovník polia automaticky naplnené systémom nesmie prepisovať. Do prázdnych polí ako je, napr. text poloţky dokladu môţe
za „*“ doplniť údaje.
Následne zasiela P finančné prostriedky na účet PJ.
Ak účtovník vie jednoznačne určiť z BV, ţe ide o vrátenie k uvedenej pohľadávke, príjem zaúčtuje. V prípade, ţe to nevie určiť
a nemôţe čakať (napr. na prelome štvrťrokov) zaúčtuje príjem na mylnú platbu. Následne na základe prijatého OoVFV z ITMS,
o ktorom účtovník dostáva správu do SAP pošty platbu bliţšie identifikuje a zaúčtuje preúčtovanie MP.
Pri vrátení kde existuje v systéme ISUF uţ ŢoVFP a následne je zasielané OoVFV, dostáva pouţívateľ do SAP pošty len
informáciu, ţe bolo zaslané a zároveň sa urobí záznam v KD. Rezervačný doklad sa v tomto prípade k OoVFV negeneruje.
V prípade, ţe ide o vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby/predfinancovania k ŢoP, ktorá bola uhradená v beţnom roku, prijíma
ich PJ na výdavkový účet.
Transakcia F-51 – príjem platby na výdavkový účet PJ
225000
353001
648101

378110
352000
648101 (evidencia v rozpočte PJ ako aj v rozpočte projektu je na strane DAL 648101)

Dôleţité: Údaj v poli „priradenie“ ponecháva ten istý ako je uvedený v pohľadávke.
F-51 - Preúčtovanie a vyrovnanie dodávateľských poloţiek
Operácia na spracovanie: Preúčtovanie s vyrovnaním
Dátum dokladu: dátum prijatia prostriedkov na účet PJ
Dátum účtovania: dátum prijatia prostriedkov na účet PJ
Referencia: číslo OoVFP*
Text hlavičky dokladu: vyrovnanie PO so ZP, resp. predfinancovaním
Druh dokladu: AB
Výber OP
Účet: výber dodávateľa cez MC
Druh účtu: K
Znak OHK: Z
Normálne OP - zaznačiť
Spracovanie OP
Označiť doklady na vyrovnanie – v dolnej časti obrazovky v políčku nepriradené musí byť 0.
V prípade, ţe ide o vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby/predfinancovania k ŢoP, ktorá bola uhradená v minulom roku, prijíma
ich PJ na príjmový účet.
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Transakcia F-51 – príjem platby príjmový účet PJ
224102
353001
588100
588101

378110
681100
351100
588101

( evidencia v rozpočte PJ ako aj v rozpočte projektu na strane DAL 588101)

F-51 - Preúčtovanie a vyrovnanie dodávateľských poloţiek
Operácia na spracovanie: Preúčtovanie s vyrovnaním
Dátum dokladu: dátum, kedy bola pohľadávka zaúčtovaná na účet 378*
Dátum účtovania: dátum, kedy bola pohľadávka zaúčtovaná na účet 378*
Referencia: číslo OoVFP*
Text hlavičky dokladu: vyrovnanie PO so ZP, resp. predfinancovaním
Druh dokladu: AB
Výber OP
Účet: výber dodávateľa cez MC
Druh účtu: K
Znak OHK: Z
Normálne OP - zaznačiť
Spracovanie OP
Označiť doklady na vyrovnanie – v dolnej časti obrazovky v políčku nepriradené musí byť 0.
Prípad, kedy finančné prostriedky majú byť vrátené na príjmový účet PJ a v skutočnosti boli vrátené na výdavkový
účet:
1. Predpis pohľadávky: FB01 378/314*
2. Príjem: F-51
225000/378110
Súbeţne zúčtovanie transferu: 353000/352000
648101/648101- RKL myl. platby, konkrétny ŠPP prvok
3. Transfer: FB50 (prevod na rozpočtový príjmový účet)
MD, 261*, RKL myl. platby, bez ŠPP prvku, funčkná oblasť konkrétna
DAL, 225000, 90 fin. poloţka, bez ŠPP prvku, funkčná oblasť DUMMY
Súbeţne zúčtovanie transferu: 352000/681100
4. Transfer: FB50
MD, 224102*, 90 fin. poloţka, bez ŠPP prvku, funkčná oblasť DUMMY
DAL 261*, Príjmová RKL, bez ŠPP prvku, funčkná oblasť konkrétna
Súbeţne zúčtovanie transferu: 588100/351100
Prípad, kedy finančné prostriedky majú byť vrátené na výdavkový účet PJ a v skutočnosti boli vrátené na príjmový
účet PJ:
1. Predpis pohľadávky: FB01 378/314
2. Príjem: F-51
224102/378110
Súbeţne zúčtovanie transferu 353001/681100
588100/351100
588101/ 588101- RKL myl. platby, konkrétny ŠPP prvok
3. Transfer: FB50 (prevod na rozpočtový výdavkový účet)
MD, 261*, RKL myl. platby, bez ŠPP prvku, funčkná oblasť konkrétna
DAL, 224102, 90 fin. poloţka, bez ŠPP prvku, funkčná oblasť DUMMY
Súbeţne zúčtovanie transferu 681100/353001
351100/588100
4.Transfer: FB50
MD, 225000, 90 fin. poloţka, bez ŠPP prvku, funkčná oblasť DUMMY
DAL 261*, Výdavková RKL – príslušná, uplatnená pri výdavku na základe príslušnej ţiadosti o poskytnutie prostriedkov, bez
ŠPP prvku, funčkná oblasť konkrétna
Súbeţne zúčtovanie transferu 353001/352000
Súbeţne je potrebné v ŠP cez Manex vykonať – kreditnú operáciu na rozpočtovom výdavkovom účte – refundácia.
Ako posledný krok, účtovník preväzbí doklad BV na OoVFV cez transakciu ZKD_BV.
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Obrazovka č.6: SAP pošta

Popis: SAP pošta – informácia o OoVFV (ak existuje ŢoVFP, OoVFV príde len ako informácia do KD a do SAP pošty).
Pouţívateľ tu má uvedené všetky potrebné informácie.
Vrátenie finančných prostriedkov z iniciatívy P

6.1.2

Pri vrátení finančných prostriedkov z iniciatívy P sa generuje len OoVFV, ktoré sa zaloţí ako rezervačný doklad a zároveň je
tento údaj zasielaný aj do KD. Generovanie rezervačného dokladu k OoVFV má zmysel v tom prípade, keď P zasiela finančné
prostriedky na PJ z vlastnej iniciatívy a uvedie v rámci OoVFV číslo ŢoP, ku ktorej sa vrátenie vzťahuje ako aj dopad na výkaz
výdavkov a systém ISUF dokáţe na základe OoVFV vygenerovať v účtovníctve pohľadávku v príslušnom účtovnom okruhu.
V prípade, ak účtovník dostane výpis z účtu s príjmom k nezúčtovanej zálohe alebo predfinancovaniu a OoVFV mu ešte zaslané
z ITMS do ISUF nebolo (nedostal informáciu do SAP pošty), je potrebné, aby sa obrátil s poţiadavkou o doevidovanie
príslušného OoVFV do ITMS na zodpovedajúci orgán. Ak by sa uvedené udialo na prelome štvrťrokov, účtovník postupuje
podľa niţšie uvedeného postupu.
O tom, či je vrátenie iniciované P je známe aj cez variabilný symbol na OoVFV v rezervačnom doklade, kde je uvedený kód,
ktorý sa napĺňa na základe Usmernenia, ktoré je uvedené vo fin. spravodajcovi 7/2008. V ISUF sa generuje RD ako aj doklad
pohľadávky na základe informácie z ITMS, ţe je iniciátorom vrátenia dlţník.
Po prijatí OoVFV sa v systéme ISUF generuje nielen rezervačný doklad a informácia v KD, ale aj pohľadávka, ktorá je
naviazaná na rezervačný doklad OoVFV alebo na rezervačný doklad nezrovnalosti. Dátum dokladu = dátum úhrady P uvedený
v ITMS na OoVFV, dátum účtovania = dátum systémový. OoVFV generuje rezervačný doklad len v tom prípade, ak predtým do
ISUF z ITMS nič nebolo zaslané.
O príjme cez transakciu F-51 účtuje účtovník rovnako ako je uvedené v kapitole 6.1.1. Pri účtovaní BV sa postupuje rovnako
ako je tomu v programovom období 2004 - 2006.
Dôleţité je, aby účtovník po prijatí OoVFV pospájal všetky zaúčtované doklady a vytvoril tak prepojenie na KD cez transakciu
ZKD_BV.
DÔLEŢITÉ: Hlavnou zásadou pri vráteniach v programovom období 2007 - 2013 je, ţe všetky pohľadávky sú automaticky
zakladané systémom.
V prípade účtovania vrátení v rámci 2 PO, kedy prijímateľ vracia prostriedky z vlastnej iniciatívy a pohľadávka je v systéme
generovaná automaticky aţ zaslaním OoVFV z ITMS do ISUF v stave „Uhradená“, pohľadávka sa v ISUF vygeneruje
s dátumom účtovania systémovým, t. j. kedy došlo k samotnému zaslaniu príslušného OoVFV z ITMS. Dátum dokladu na
pohľadávke predstavuje dátum úhrady (uvedený v OoVFV) a dátum účtovania je systémový. Z toho dôvodu môţe dôjsť a určite
aj bude dochádzať k tomu, ţe pohľadávka bude vygenerovaná neskôr ako je samotný príjem od prijímateľa.
MOŢNOSTI SPRACOVANIA v rámci štvrťroka :
1)

2)

Účtovník môţe v rámci štvrťroka počkať na pohľadávku, aj keď príjem sa uţ uskutočnil a aţ následne zaúčtovať
príjem voči pohľadávke cez výber otvorených poloţiek cez F-51, následne preväzbenie BV cez ZKD_BV transakciu s
OoVFV
Účtovník taktieţ môţe spracovať príjem na základe postupu:
Príjem cez F-51, pričom účtujete ako 22xxxx/378xxx (UKL 19) účet odberateľa, OHK znak
Zaslaním OoVFV sa vygeneruje automaticky pohľadávka v ISUF. Dátum dokladu = dátum úhrady, dátum
účtovania = systémový
Následne cez F-32 transakciu, ku dňu účtovania pohľadávky sa spáruje účet odberateľa (účet 378xxx)
Napokon cez ZKD_BV transakciu spárujete BV (doklad úhrady) s OoVFV + s OoVFV spárujete doklad AB,
ktorým došlo k vyrovnaniu ( iný doklad).
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MOŢNOSTI SPRACOVANIA na prelome štvrťrokov :
Zaúčtujete príjem cez transakciu FB01, pričom účtujete ako 22xxxx/379999 (podľa usmernenia k účtovaniu
prijatej mylnej platby, RKL mylnej platby na účte 379999 + súbeţný zápis podľa toho, na aký účet bola
platba prijatá. V prípade príjmu na výdavkový účet PJ sa doúčtuje 681100/352000, v prípade príjmu na
príjmový účet PJ sa doúčtuje 588100/351100;
Zaslaním OoVFV sa vygeneruje automaticky pohľadávka v ISUF. Dátum dokladu = dátum úhrady, dátum
účtovania = systémový;
Následne, ku dňu účtovania pohľadávky cez transakciu F-51, druh dokladu SA preúčtujete mylnú platbu na
účet pohľadávky. V prípade, ţe obe časti ŠR aj EÚ prídu na účet PJ, je potrebné vykonať toto preúčtovanie
cez dva SA doklady, nakoľko účet 379999 je potrebné členiť podľa zdrojov. Cez účtovací kľúč 19, výber
odberateľa cez MC a OHK znak 6, účtovník zaúčtuje stranu Dal, pričom údaje uvádza na účte 378* podľa
údajov príslušnej pohľadávky s výnimkou finančnej poloţky kde uvádza „90“. Cez spracovanie OP a
následne cez výber účtu 379999 jednotlivo podľa zdrojov vyberie stranu MD. Na 379999 je potrebné mať
zadanú RKL mylnej platby (aby došlo k jej nulovaniu v rozpočte PJ). Súbeţne v tom istom účtovnom
doklade je potrebné zaúčtovať 648101/648101 (ak došlo k vráteniu na výdavkový účet) alebo
588101/588101 (ak došlo k vráteniu na príjmový účet), aby sa vrátili prostriedky do rozpočtu projektu
a zároveň aj na príslušnú rozpočtovú poloţku. Informáciu o tom aký zdroj má byť pouţitý pri príjme dáva
účtovníkovi fin. manaţér PJ. Konkrétna RKL na príslušnom zápise uţ musí obsahovať skutočný kód zdroja
kam boli prostriedky reálne prijaté. Beţne sa tento zápis 648101 resp. 588101 uvádza pri príjme
z pohľadávky, ale keďţe toto je výnimočný zápis, je potrebné do výkazníctva všetko správne zaznamenať.
Zároveň v tom istom doklade je potrebné uviesť aj zápis 353001/681100. Účtovník pri pouţití transakcie F51 a dodatočnom účtovaní zápisov sa stretáva s upozorňujúcou hláškou „automaticky generované poloţky
sa vymaţú“. Vtedy účtovník len opätovne prechádza na výber OP, kde si vyberie účet 379999. Táto hláška
sa zobrazuje v transakciách, kde sa pracuje s výberom OP, pričom v danom účtovnom prípade je ešte
okrem výberu OP niečo potrebné doúčtovať. Vtedy účtovník opätovne vyberá otvorenú poloţku, aby mal
zápis kompletný a mohol ho doúčtovať;
Po zaúčtovaní SA dokladu preúčtovania je ešte potrebné cez transakciu f-32 urobiť vyrovnanie účtu
odberateľa 378*; dátum účtovania = dátumu účtovania SA dokladu
Napokon cez ZKD_BV transakciu spárujete BV (doklad úhrady) s OoVFV + s OoVFV spárujete doklad SA,
ktorým došlo k preúčtovaniu mylnej platby na odberateľa ( iný doklad) ako aj doklad AB, ktorým došlo
k vyrovnaniu 378* ( iný doklad)

DOLEŢITÉ: Účtovanie mylnej platby a následne jej preúčtovanie je dosť zloţitý proces a preto odporúčame v týchto prípadoch
kontaktovať riadiaci orgán, resp. manaţéra pre nezrovnalosti o posun OoVFV do stavu uhradená (v príslušnom štvrťroku), aby
Vám systém ISUF čím skôr generoval pohľadávku, keďţe príjem uţ evidujete na bankovom účte. Takto sa vyhnete účtovaniu
na účet 379999, keďţe v čase keď Vám platba prišla, uţ viete o aký príjem ide. Ide najmä o prelom na štvrťroku a koniec roka.
6.1.3

Postup k účtovaniu centových rozdielov
nezúčtovanej časti ZP/PR

v ISUF v súvislosti s rozdielmi medzi ITMS a ISUF pri vrátení

Vrátenie nezúčtovanej ZP/predfinancovania sa v ITMS eviduje formou ŢoVFP, nie nezrovnalosti. Pri evidencii ŢoVFP v ITMS
má riadiaci orgán povinnosť prekonzultovať s PJ výšku nezúčtovanej ZP/predfinancovania podľa zdrojov financovania, ktorú
eviduje účtovník ako otvorenú čiastku (poskytnuté a doposiaľ nezúčtované ZP/PR) v ISUF. Na základe tejto informácie RO
(riadiaci orgán) upraví v ITMS výšku ZoVFP podľa zdrojov EU a SR tak, ako mu predloţí podklady účtovník PJ. Následne sa pri
príjme zaeviduje OoVFV a nedochádza k ţiadnym rozdielom medzi systémami resp. medzi vrátenou nezúčtovanou
ZP/predfinancovaním a zostatkom, ktorý vykazuje účtovník v systéme ISUF.
V prípade, ţe vrátenie nezúčtovanej časti ZP/PR je evidované v ITMS ako nezrovnalosť a následne k nej ŢoVFV, je moţné aj
v tomto prípade ešte vykonať zmenu súm na nezrovnalosti a vyţiadať od prijímateľa správnu výšku prostriedkov. Túto zmenu
súm na nezrovnalosti je moţné vykonať prostredníctvom administrátora ITMS – poţiadať o zmenu výšky nezrovnalosti cez
service desk DataCentra a pripojiť zdôvodnenie poţadovanej zmeny. Aby sa však predišlo takýmto komplikáciám, je naozaj
potrebné evidovať vrátenie nezúčtovanej ZP/predfinancovania len formou ZoVFV bez N .
Pri nesprávnej evidencii vrátenia nezúčtovanej ZP resp. PR v ITMS, môţu vzniknúť medzi ITMS a ISUF čo sa týka zostatku
otvorenej výšky na prijímateľovi tieto rozdiely :
6.1.3.1

Prípad kedy vrátenie od prijímateľa je niţšie na konkrétnom zdroji (EU, ŠR) ako je vykazovaný zostatok v ISUF

Na účte 314* účtovník účtuje rozdiel na účet 548111 - Ostatné prevádzkové náklady. Súbeţne sa účtuje aj na účte 353001 voči
výnosom na účte 681- Výnosy z beţných transferov zo štátneho rozpočtu.
Postup účtovania:
MD: 548111
DAL: 314*
MD: 353001
DAL: 681100
Transakcia : F-51 Preúčtovanie a vyrovnanie dodávateľských poloţiek
Operácia na spracovanie: Preúčtovanie s vyrovnaním
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Dátum dokladu: dátum, kedy bola pohľadávka zaúčtovaná na účet 378*
Dátum účtovania: dátum, kedy bola pohľadávka zaúčtovaná na účet 378*
Referencia: číslo dokladu, ktorým bola zaúčtovaná PO na 378*
Text hlavičky dokladu: vyrovnanie PO so ZP, resp. predfinancovaním*centový rozdiel
Druh dokladu: AB
UKL40 548111 , príslušný fond, funkčná oblasť, RKL 60, prvok ŠPP dummy (resp. ţiadny)
Výber OP
Účt. Okruh:
Účet: výber dodávateľa cez MC
Druh účtu: K
Znak OHK: Z
Normálne OP - zaznačiť
Spracovanie OP
Označiť doklady, ktoré chceme vyrovnať – v dolnej časti obrazovky v políčku nepriradené musí byť 0.
ÚčtKľ: 40
Účet: 353001
Enter
Čiastka: príslušná suma
Fond: dummy
Funkčná oblasť: dummy
Finančné stredisko: 2xx0
Finančná poloţka: 60
Text:. výber z MC
Text: TX04 – vyrovnanie PO so ZP, resp. predfinancovaním*centový rozdiel
Cez „Viac“ doplniť príslušný prac. úsek
ÚčtKľ: 50
Účet: 681100
Enter
Čiastka: príslušná suma podľa výpisu ŠP
Fond: dummy
Funkčná oblasť: dummy
Finančné stredisko: 2xx0
Finančná poloţka: 60
Prvok ŠPP: dummy

6.1.3.2

V prípade, ţe vrátenie od prijímateľa je vyššie na konkrétnom zdroji (EU, ŠR) ako je vykazovaný zostatok
v ISUF

Na účte 314*účtovník účtuje tento rozdiel na účet 648111 - Ostatné prevádzkové výnosy. Súbeţne sa účtuje aj na účte 588100
voči 351100.
Postup účtovania vo výške rozdielu medzi ITMS a ISUF:
MD: 224xxx
DAL: 648111
MD: 588100
DAL: 351100
Transakcia: F-51 Preúčtovanie a vyrovnanie dodávateľských poloţiek
Operácia na spracovanie: Preúčtovanie s vyrovnaním
Dátum dokladu: dátum, kedy bola pohľadávka zaúčtovaná na účet 378*
Dátum účtovania: dátum, kedy bola pohľadávka zaúčtovaná na účet 378*
Referencia: číslo BV
Text hlavičky dokladu: príjem*ZP/predfinancovania*centový rozdiel
Druh dokladu: BV
ÚčtKľ: 40
Účet: 224xxx
Enter
Čiastka: príslušná suma
Fond: 1xxx
Funkčná oblasť: konkrétna
Finančné stredisko: 2xx0
Finančná poloţka: 90
Text:. výber z MC: príjem*ZP/predfinancovania*centový rozdiel
ÚčtKľ: 50
Účet: 648111
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Enter
Čiastka: príslušná suma podľa výpisu ŠP
Fond: 1xxx
Funkčná oblasť: konkrétna
Finančné stredisko: 2xx0
Finančná poloţka: RKL 292027 - Iné
Prvok ŠPP: dummy
Text:. výber z MC: príjem*ZP/predfinancovania*centový rozdiel
ÚčtKľ: 40
Účet: 588100
Enter
Čiastka: príslušná suma
Fond: dummy
Funkčná oblasť: dummy
Finančné stredisko: 2xx0
Finančná poloţka: 60
Text:. výber z MC: príjem*ZP/predfinancovania*centový rozdiel
Cez „Viac“ doplniť príslušný prac. úsek
ÚčtKľ: 50
Účet: 351100
Enter
Čiastka: príslušná suma podľa výpisu ŠP
Fond: dummy
Funkčná oblasť: dummy
Finančné stredisko: 2xx0
Finančná poloţka: 60
Prvok ŠPP: dummy
Text:. výber z MC: príjem*ZP/predfinancovania*centový rozdiel
Vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby, predfinancovania od prijímateľa KPPR transferom

6.2

Vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby, predfinancovania
uskutočňuje v prípade všetkých typov (dôvodov) vrátenia,
uskutočnili v predchádzajúcom účtovnom období. Účtovný
s rozdielom účtu 378*, ktorý sa zakladá v prípade N ako
opatrením sa postupuje v zmysle kapitoly č. 7.

od prijímateľa KPPR (rozpočtová organizácia) transferom sa
kde KPPR vracia finančné prostriedky k výdavkom, ktoré sa
zápis pohľadávky je totoţný pri všetkých dôvodoch vrátenia
378111 a v prípade vrátenia 378110. Pri vrátení rozpočtovým

Vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby alebo predfinancovania môţe byť realizované buď:
na základe Ţiadosti o vrátenie finančných prostriedkov
z vlastnej iniciatívy P, kedy konečný prijímateľ zasiela finančné prostriedky spolu s OoVFV na PJ
Vrátenie na základe ŢoVFP

6.2.1

V prípade, ţe iniciátorom vrátenia je orgán, v ITMS sa zaeviduje ŢoVFP. Ak je ŢoP, ku ktorej sa vrátenie vzťahuje realizovaná
formou rozpočtového opatretrenia v minulom období, prijímateľ vysporiadava svoj záväzok voči PJ transferom na príjmový účet
PJ. Zaslaním ŢoVFP do ISUF sa v ISUF generuje rezervačný doklad a zároveň aj doklad FI – účtovný doklad pohľadávky.
O tejto skutočnosti dostáva účtovník správu do SAP pošty.

Pomôcka pre účtovníka PJ:
1)

cez FMV3 – zobraziť ŢoVFP

2)

cez FMV3 – cez záloţku spotreba – prejsť na doklad pohľadávky a zobraziť

3)

overiť u finančného manaţéra zdroj, na ktorý boli prostriedky prijaté

4)

cez f-51 zaúčtovať príjem na príslušné zdroje

5)

cez ZKD_BV – preväzbiť prijaté OoVFV so zaúčtovaným BV (5xxxxx)

6)

overiť rozpočet PJ, či sa prostriedky vrátili do rozpočtu PJ cez FMRP_RFFMEP1FX

7)

overiť rozpočet projektu, či sa prostriedky vrátili do rozpočtu príslušného projektu

Rozdiel medzi prijímateľom KPPP/KPPS a prijímateľom KPPR je v tom, ţe pohľadávka je vţdy účtovaná voči účtu 648100, aj
napriek tomu, ţe ide o ZP resp. PR, ktorá nebola v plnej výške zúčtovaná.
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Obrazovka č. 1: PO – automaticky generovaná 378110 (OHK 6) / 648100

POPIS: Pohľadávka je účtovaná vţdy na 11xx zdroje. Aţ pri príjme účtovník urči na akom zdroji to v skutočnosti prišlo. 11xx
zdroje posiela ITMS. Ak je v ITMS príslušná ŢoVFP v stave „zaslaná prijímateľovi“ zasiela sa stav do ISUF a generuje sa
automaticky pohľadávka, ktorú si účtovník vytlačí a čaká na príjem prostriedkov na účet PJ. Pohľadávku dohľadá účtovník cez
rezervačný doklad, cez záloţku spotreba. Pohľadávka je generovaná len na úrovni PJ.
Bankový prevod na PJ čo sa týka príjmu od KPPR sa vţdy uskutočňuje na príjmový účet. V prípade, ţe by bolo vrátenie k ŢoP,
ku ktorej bolo vykonané rozpočtové opatrenie na prijímateľa v rámci beţného roka a vrátenie k tejto ŢoP sa uskutoční tieţ
v rámci beţného roka, vrátenie bude vykonané rozpočtovým opatrením. To uţ samostatne v kapitole č. 7 - vrátenie
rozpočtovým opatrením.
Účtovanie príjmu prostriedkov pri vrátení nezúčtovanej ZP/PR od prijímateľa KPPR ( rozpočtová organizácia)
Transakcia f-51
BV – 224xxx/ 378110 (výber OP)
588100 / 351100
588101 / 588101
Obrazovka č. 2: Vstupná obrazovka transakcie F-51

POPIS: Účtovník postupuje v zmysle obrazoviek. Druh dokladu je BV, dátumy podľa bankového výpisu a operácia na
spracovanie „príjem platby“.
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Obrazovka č. 3: Evidencia strany MD – bankový účet

POPIS: Účtovník pri účtovaní strany MD si napomáha ikonou „kopia poloţky“.
Obrazovka č. 4: Kópia poloţky bankového účtu

POPIS: Účtovník po spracovaní oboch zdrojov prechádza na „spracovanie OP“.
Obrazovka č. 5: Spracovanie OP

POPIS: Účtovník uvedie číslo odberateľa, druh účtu D, a OHK 6. Následne spracovanie OP.
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Obrazovka č. 6: Poloţky

POPIS: Poloţky, ktoré účtovník vyberá musia byť vysvietené a v poli nepriradené musí byť 0,00. Následne prejde na ikonu
prehľad dokladu.
Obrazovka č. 7: Spracovanie otvorených poloţiek

POPIS: Po označení jednotlivých poloţiek prejde účtovník na simuláciu dokladu.
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Obrazovka č. 8: Prehľad dokladu

POPIS: Účtovník môţe prostredníctvom menu – nastavenia – štruktúra dokladu – zmeniť zobrazenie obrazovky a tak vykonať
prehľadnejšiu kontrolu.
Obrazovka č. 9: Doúčtovanie ďalších poloţiek dokladu

POPIS: Účtovník doúčtuje ďalšie náleţitosti dokladu. Začína 40 účtovacím kľúčom, ktorý predstavuje stranu MD. Po spracovaní
otvorených poloţiek v doklade a následným doúčtovaním zvyšných poloţiek dokladu systém hlási hlášku „automaticky
generované poloţky sa vymaţú“. Je to len upozorňujúca hláška, ktorá po stlačení ENTER umoţňuje pokračovanie v účtovaní.
Po doúčtovaní zvyšných poloţiek dokladu, účtovník opätovne prejde na spracovanie otvorených poloţiek a tým vráti účet 378
späť do simulácie dokladu.

48

Obrazovka č. 10: Prehľad dokladu

Popis: Účtovník doklad skontroluje a zaúčtuje.
Vrátenie z iniciatívy prijímateľa

6.2.2

Po posune OoVFV do stavu „Uhradené“ na PJ v ITMS (finančný manaţér), účtovník dostáva do SAP pošty správu o prijatí
oznámenia. Je to len informácia, ktorá slúţi účtovníkovi na preväzbenie BV (5xxxxx) s OoVFV cez transakciu ZKD_BV.
Pri vrátení z iniciatívy P sa generuje len OoVFV, ktoré sa zaloţí ako rezervačný doklad a zároveň je tento údaj zasielaný aj do
KD.
Generovanie rezervačného dokladu k OoVFV má zmysel v tom prípade, keď P zasiela finančné prostriedky na PJ z vlastnej
iniciatívy a uvedie v rámci OoVFV číslo ŢoP, ku ktorej sa vrátenie vzťahuje a systém ISUF dokáţe na základe OoVFV
vygenerovať v účtovníctve pohľadávku v príslušnom účtovnom okruhu. V prípade, ţe číslo ŢoP nie je známe, uvádza sa číslo
projektu. Táto pohľadávka je väzbená na rezervačný doklad OoVFV. O tom, v ktorom účtovnom okruhu sa vygeneruje
pohľadávka v ISUF rozhoduje dopad na výkaz výdavkov a spôsob vrátenia. Tieto informácie sú zadávané do ITMS a následne
prenesené do ISUF.
V prípade, ţe účtovník dostane výpis z účtu s príjmom - vrátenie nezúčtovanej ZP/predfinancovania a OoVFP mu ešte zaslané
z ITMS do ISUF nebolo (nedostal informáciu do SAP pošty), je potrebné, aby sa obrátil s poţiadavkou o doevidovanie
príslušného OoVFV do ITMS na zodpovedajúci orgán. Ak by sa uvedené udialo na prelome štvrťrokov, účtovník pokiaľ
nedostane do ISUF informáciu o prijatí OoVFV účtuje o tomto príjme ako o mylnej platbe.
O tom, či je vrátenie iniciované P vie pouţívateľ cez variabilný symbol na OoVFV v rezervačnom doklade, kde je uvedený kód,
ktorý sa napĺňa na základe Usmernenia, ktoré je uvedené vo fin. spravodajcovi 7/2008. Ak je pole variabilný symbol naplnené
týmto kódom, tak sa v ISUF generuje k OoVFV aj rezervačný doklad. Pri prijatí OoVFV do ISUF, ISUF kontroluje aj
predchádzajúce zápisy k danému projektu. Ak nenájde v ISUF ŢoVFP, zakladá k OoVFV aj pohľadávku.
Dôleţité je, aby účtovník po prijatí OoVFV pospájal všetky zaloţené doklady a vytvoril tak prepojenie na KD cez ZKD_BV.
V prípade účtovania vrátení v rámci 2 PO, kedy prijímateľ vracia prostriedky z vlastnej iniciatívy a pohľadávka je v systéme
generovaná automaticky aţ zaslaním OoVFV z ITMS do ISUF v stave „Uhradená“, pohľadávka sa v ISUF vygeneruje
s dátumom účtovania systémovým, t. j. kedy došlo k samotnému zaslaniu príslušného OoVFV z ITMS. Dátum dokladu na
pohľadávke predstavuje dátum úhrady (uvedený v OoVFV) a dátum účtovania je systémový. Z toho dôvodu môţe dôjsť a určite
aj bude dochádzať k tomu, ţe pohľadávka bude vygenerovaná neskôr ako je samotný príjem od prijímateľa.
MOŢNOSTI SPRACOVANIA v rámci štvrťroka :
3)

4)

Účtovník môţe v rámci štvrťroka počkať na pohľadávku, aj keď príjem sa uţ uskutočnil a aţ následne zaúčtovať
príjem voči pohľadávke cez výber otvorených poloţiek cez F-51, následne preväzbenie BV cez ZKD_BV transakciu s
OoVFV
Účtovník taktieţ môţe spracovať príjem na základe postupu:
Príjem cez F-51, pričom účtujete ako 22xxxx/378xxx (UKL 19) účet odberateľa, OHK znak
Zaslaním OoVFV sa vygeneruje automaticky pohľadávka v ISUF. Dátum dokladu = dátum úhrady, dátum
účtovania = systémový
Následne cez F-32 transakciu, ku dňu účtovania pohľadávky sa spáruje účet odberateľa (účet 378xxx)
Napokon cez ZKD_BV transakciu spárujete BV (doklad úhrady) s OoVFV + s OoVFV spárujete doklad AB,
ktorým došlo k vyrovnaniu ( iný doklad).
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MOŢNOSTI SPRACOVANIA na prelome štvrťrokov :
Zaúčtujete príjem cez transakciu FB01, pričom účtujete ako 22xxxx/379999 (podľa usmernenia k účtovaniu
prijatej mylnej platby, RKL mylnej platby na účte 379999 + súbeţný zápis podľa toho, na aký účet bola
platba prijatá. V prípade príjmu na výdavkový účet PJ sa doúčtuje 681100/352000, v prípade príjmu na
príjmový účet PJ sa doúčtuje 588100/351100;
Zaslaním OoVFV sa vygeneruje automaticky pohľadávka v ISUF. Dátum dokladu = dátum úhrady, dátum
účtovania = systémový;
Následne, ku dňu účtovania pohľadávky cez transakciu F-51, druh dokladu SA preúčtujete mylnú platbu na
účet pohľadávky. V prípade, ţe obe časti ŠR aj EÚ prídu na účet PJ, je potrebné vykonať toto preúčtovanie
cez dva SA doklady, nakoľko účet 379999 je potrebné členiť podľa zdrojov. Cez účtovací kľúč 19, výber
odberateľa cez MC a OHK znak 6, účtovník zaúčtuje stranu Dal, pričom údaje uvádza na účte 378* podľa
údajov príslušnej pohľadávky s výnimkou finančnej poloţky kde uvádza „90“. Cez spracovanie OP a
následne cez výber účtu 379999 jednotlivo podľa zdrojov vyberie stranu MD. Na 379999 je potrebné mať
zadanú RKL mylnej platby (aby došlo k jej nulovaniu v rozpočte PJ). Súbeţne v tom istom účtovnom
doklade je potrebné zaúčtovať 648101/648101 (ak došlo k vráteniu na výdavkový účet) alebo
588101/588101 (ak došlo k vráteniu na príjmový účet), aby sa vrátili prostriedky do rozpočtu projektu
a zároveň aj na príslušnú rozpočtovú poloţku. Informáciu o tom aký zdroj má byť pouţitý pri príjme dáva
účtovníkovi fin. manaţér PJ. Konkrétna RKL na príslušnom zápise uţ musí obsahovať skutočný kód zdroja
kam boli prostriedky reálne prijaté. Beţne sa tento zápis 648101 resp. 588101 uvádza pri príjme
z pohľadávky, ale keďţe toto je výnimočný zápis, je potrebné do výkazníctva všetko správne zaznamenať.
Účtovník pri pouţití transakcie F-51 a dodatočnom účtovaní zápisu pre zaznamenanie RKL, prvku SPP ako
aj kódu zdroja sa stretáva s upozorňujúcou hláškou „automaticky generované poloţky sa vymaţú“. Vtedy
účtovník len opätovne prechádza na výber OP, kde si vyberie účet 379999. Táto hláška sa zobrazuje
v transakciách, kde sa pracuje s výberom OP, pričom v danom účtovnom prípade je ešte okrem výberu OP
niečo potrebné doúčtovať. Vtedy účtovník opätovne vyberá otvorenú poloţku, aby mal zápis kompletný
a mohol ho doúčtovať;
Po zaúčtovaní SA dokladu preúčtovania je ešte potrebné cez transakciu f-32 urobiť vyrovnanie účtu
odberateľa 378*; dátum účtovania = dátumu účtovania SA dokladu
Napokon cez ZKD_BV transakciu spárujete BV (doklad úhrady) s OoVFV + s OoVFV spárujete doklad SA,
ktorým došlo k preúčtovaniu mylnej platby na odberateľa ( iný doklad) ako aj doklad AB, ktorým došlo
k vyrovnaniu 378* ( iný doklad)
DOLEŢITÉ: Účtovanie mylnej platby a následne jej preúčtovanie je dosť zloţitý proces a preto odporúčame v týchto prípadoch
kontaktovať riadiaci orgán, resp. manaţéra pre nezrovnalosti o posun OoVFV do stavu uhradená (v príslušnom štvrťroku), aby
Vám systém ISUF čím skôr generoval pohľadávku, keďţe príjem uţ evidujete na bankovom účte. Takto sa vyhnete účtovaniu
na účet 379999, keďţe v čase keď Vám platba prišla, uţ viete o aký príjem ide. Ide najmä o prelom na štvrťroku ako aj koniec
roka.
6.3

Vrátenie finančných prostriedkov v súlade so zmluvou o NFP od prijímateľa KPPP, KPPS

Vrátenie v súlade so zmluvou o NFP môţe byť realizované buď:
na základe ţiadosti o vrátenie finančných prostriedkov
z vlastnej iniciatívy P, kedy konečný prijímateľ zasiela finančné prostriedky spolu s oznámením o vrátení finančných
prostriedkov
6.3.1

Vrátenie finančných prostriedkov na základe ŢoVFP

V prípade, ţe iniciátorom vrátenia je orgán, v ITMS sa zaeviduje ŢoVFP. Zaslaním tejto ŢoVFP do ISUF sa v ISUF generuje
rezervačný doklad a zároveň aj doklad FI – účtovný doklad pohľadávky. O tejto skutočnosti dostáva účtovník správu do SAP
pošty.
Obrazovka č.1: SAP pošta

Popis: Sap pošta – informácia o ŢoVFP a čísle pohľadávky k nej generovanej.
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Obrazovka č.2:Transakcia FMV3 - Zobrazenie rezervačného dokladu ŢoVFP

Popis: Cez transakciu FMV3 pouţívateľ cez MC na základe čísla projektu s * v texte hlavičky rezervačného dokladu dohľadá
príslušnú ŢoVFP.
Obrazovka č.3: Zobrazenie rezervačného dokladu ŢoVFP

Popis: Pouţívateľ rezervačný doklad ŢoVFP skontroluje, označí poloţky a cez pole spotreba prejde priamo na doklad FI.
Obrazovka č.4: Zobrazenie dokladu pohľadávky

Popis: Pouţívateľ dvojklikom na doklad FI zobrazuje doklad pohľadávky – zároveň je to beţne transakcia FB03.

51

Obrazovka č.5:Zobrazenie dokladu FI – pohľadávka

Popis: Pouţívateľ doklad skontroluje a prípadne doplní informácie za * v texte poloţky dokladu.
Vrátenie v súlade so zmluvou o NFP môţe byť vo väzbe na ŢoP typu zálohová platba, predfinancovanie, resp. vo väzbe na
ŢoP, ktorá bola schválená na úrovni CO, t. j. zúčtovanie ZP/PR, priebeţná, záverečná.
V závislosti od toho, k čomu sa dané vrátenie vzťahuje sa vyhotovuje aj ţiadosť o vrátenie finančných prostriedkov. V prípade,
ţe by P vracal finančné prostriedky, ktoré sa viaţu na poskytnutú zálohu ešte nezúčtovanú, a zároveň aj na priebeţné platby,
ktoré uţ boli schválené na CO, v tom prípade sa musia vygenerovať viaceré Ţiadosti o vrátenie, kde musí byť odčlenené
vrátenie k ŢoP bez dopadu na výkaz výdavkov a vrátenie k ŢoP s dopadom na výkaz výdavkov. V tejto súvislosti sa odlišuje aj
automatické účtovanie pohľadávky, t. j. kde sa pohľadávka zaloţí (či len na PJ, alebo aj na CO) a s akými účtami HK.
V názornom príklade bol zaslaný dôvod dopadu na výkaz výdavkov – ANO a z toho dôvodu sa zaloţil doklad pohľadávky na
úrovni PJ aj na úrovni CO – za časť EU.
Ak sa vrátenie v súlade so zmluvou o NFP viaţe k ŢoP typu zálohová/predfinancovanie, pouţívateľ ISUF postupuje v prípade
spracovania v ISUF rovnako ako v bode 6.1.1 tohto manuálu. Rozdiel je len v dôvode vrátenia, ktorý je poslaný z ITMS ako
vrátenie v súlade so zmluvou o NFP. Kompletný postup účtovník vie dohľadať v usmernení pre účtovanie vrátení pre 1 PO.
Ak sa vrátenie v súlade so zmluvou o NFP viaţe k ŢOP typu zúčtovanie ZP/PR, priebeţná, záverečná, pouţívateľ ISUF
postupuje v prípade spracovanie v ISUF podľa názorného príkladu uvedeného vyššie a príjem zaúčtuje cez F-51. Pri účtovaní
príjmu prostriedkov z dôvodu vrátenia v súlade so zmluvou sa postupuje rovnako, ako je to v usmernení pre účtovanie vrátenia
v súlade so zmluvou pre 1. PO., obdobne ako v kapitole 5.3 tohto usmernenia, ale s tým rozdielom, ţe nejde o nezrovnalosť
a teda účet HK je 378110 (OHK 6).
Následne očakáva PJ príjem prostriedkov za časť ŠR. Časť EU je v názornom prípade na CO.
V prípade, ţe sa príjem uskutoční ešte pred tým, ako je zaslané OoVFV z ITMS do ISUF a účtovník vie, ţe sa tento príjem
viaţe k pohľadávke, ktorú eviduje, tak príjem zaúčtuje. V prípade, ţe nevie k čomu sa príjem viaţe, počká na OoVFV.
V prípade, ţe pohľadávka uţ v ISUF existuje a vrátenie bolo uskutočnené na základe ŢoVFP, v systéme ISUF účtovník dostáva
do SAP pošty len informáciu o zaslaní OoVFV. Rezervačný doklad k OoVFV v tomto prípade zaloţený nie je.
Príjem sa účtuje cez transakciu F-51, ako je tomu vo všetkých prípadoch vrátenia. Pomôckou je usmernenie z 1PO k vráteniam.

52

Obrazovka č.6:SAP pošta

Popis: Pouţívateľ má v pošte uvedené všetky informácie z OoVFV.
Zároveň účtovník nemôţe zabudnúť na doúčtovanie podsúvahy, ktorou sa prostriedky dostávajú do rozpočtu projektu.
FB01 - Evidencia v rozpočte projektu časti EU, VZ
Evidenciu viacerých zdrojov vykonáva účtovník v rámci jedného dokladu, len to odčlení poloţkovito.
Dátum dokladu: dátum podľa prijatia OoVFV na PJ v ISUF
Dátum účtovania: dátum podľa BV CO, kedy prišli prostriedky na účet
Poznámka: V prípade, ţe dochádza k evidencii podsúvahy kedy príslušné účtovné obdobie je uţ uzavreté, ako dátum účtovania
sa bude uvádzať dátum, kedy ste obdrţali výkaz nezrovnalostí a vratiek z CO
Druh dokladu: PR
Referencia: kód Oznámenia o vrátení FP
Text hlavičky dokladu: Príjem*Vrátenie v súlade so zmluvou
Účtovanie:
UKL 40, účet 799100
Čiastka: príslušná suma podľa OoVFV
Splatné dňa:
Fond: príslušný kód zdroja, z ktorého boli prostriedky pôvodne uhradené
Funkčná oblasť: kód opatrenia/podopatrenia, do ktorého je projekt zaradený
Fin stred: 21x0
Finančná poloţka: 90
Prac. úsek: príslušný kód
Prvok ŠPP: ţiadny
Priradenie: kód Oznámenia o vrátení FV
Text:TX30 – Príjem*Vrátenie v súlade so zmluvou*časť EU, resp. VZ
UKL 50, účet 798100
Čiastka: príslušná suma podľa OoVFV
Fond: príslušný kód zdroja, z ktorého boli prostriedky pôvodne uhradené
Funk.obl: kód opatrenia/podopatrenia, do ktorého je projekt zaradený
Finančné stredisko: 21x0
Finančná poloţka: 60
Prac. úsek: príslušný kód
Prvok ŠPP: konkrétny prvok podľa zdroja, ktorý účtujeme
Rezervácia prostriedkov: číslo rezervačného dokladu s poloţkou, ktorá bola poslednou aktualizáciou (ŢoVFP)
Priradenie: kód Oznámenia o vrátení FV
Text:TX30 – Príjem*Vrátenie v súlade so zmluvou*časť EU, resp. VZ
Simulácia, Uloţenie
DÔLEŢITÉ: Po zaúčtovaní príjmu prostriedkov na bankové účty či uţ PJ ako aj CO, účtovník nemôţe zabudnúť na preväzbenie
dokladov určujúcich príjem na OoVFV cez transakciu ZKD_BV. Preväzbujú sa doklady BV a PR (podsúvaha ak je zaúčtovaná).
6.3.2

Vrátenie z iniciatívy P

Pri vrátení z iniciatívy P sa generuje len OoVFV, ktoré sa zaloţí ako rezervačný doklad a zároveň je tento údaj zasielaný aj do
KD.
Generovanie rezervačného dokladu k OoVFV má zmysel v tom prípade, keď P zasiela finančné prostriedky na PJ z vlastnej
iniciatívy a uvedie v rámci OoVFV číslo ŢoP, ku ktorej sa vrátenie vzťahuje a systém ISUF dokáţe na základe OoVFV
vygenerovať v účtovníctve pohľadávku v príslušnom účtovnom okruhu. V prípade, ţe číslo ŢoP nie je známe, uvádza sa číslo
projektu. Táto pohľadávka je väzbená na rezervačný doklad OoVFV. O tom, v ktorom účtovnom okruhu sa vygeneruje
pohľadávka v ISUF rozhoduje dopad na výkaz výdavkov a spôsob vrátenia. Tieto informácie sú zadávané do ITMS a následne
prenesené do ISUF.
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V prípade, ţe účtovník dostane výpis z účtu s príjmom - vrátenie v súlade so zmluvou a OoVFP mu ešte zaslané z ITMS do
ISUF nebolo (nedostal informáciu do SAP pošty), je potrebné, aby sa obrátil s poţiadavkou o doevidovanie príslušného OoVFV
do ITMS na zodpovedajúci orgán. Ak by sa uvedené udialo na prelome štvrťrokov, účtovník pokiaľ nedostane do ISUF
informáciu o prijatí OoVFV účtuje o tomto príjme ako o mylnej platbe. Postup k spracovaniu v ISUF viď niţšie.
O tom, či je vrátenie iniciované P vie pouţívateľ cez variabilný symbol na OoVFV v rezervačnom doklade, kde je uvedený kód,
ktorý sa napĺňa na základe Usmernenia, ktoré je uvedené vo fin. spravodajcovi 7/2008. Ak je pole variabilný symbol naplnené
týmto kódom, tak sa v ISUF generuje k OoVFV aj rezervačný doklad. Pri prijatí OoVFV do ISUF, ISUF kontroluje aj
predchádzajúce zápisy k danému projektu. Ak nenájde v ISUF ŢoVFP, zakladá k OoVFV aj pohľadávku.
Dôleţité je, aby účtovník po prijatí OoVFV pospájal všetky zaloţené doklady a vytvoril tak prepojenie na KD cez ZKD_BV.
Obrazovka č.7: SAP pošta

Popis: Pouţívateľ má v pošte uvedené všetky informácie k OoVFV ako aj číslo pohľadávky, ktorú vygeneroval systém.

Obrazovka č.8: Zobrazenie rezervačného dokladu OoVFV – transakcia FMV3

Popis: Pouţívateľ cez transakciu FMV3 prechádza rezervačný doklad OoVFV. Cez MC zadáva do referencie číslo OoVFV
a dvojklikom si vyberá príslušný doklad.
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Obrazovka č.9: Zobrazenie spotreby rezervačného dokladu OoVFV – transakcia FMV3

Popis: Pouţívateľ sa označením poloţiek a kliknutím na pole spotreba dostáva priamo do dokladu pohľadávky.
Obrazovka č.10: Zobrazenie spotreby rezervačného dokladu OoVFV – transakcia FMV3

Popis: Dvojklikom na číslo dokladu sa pouţívateľ dostáva do samotného účtovného dokladu pohľadávky.
Obrazovka č.11: Zobrazenie účtovného dokladu pohľadávky

Popis: Pouţívateľ doklad pohľadávky skontroluje a vytlačí.
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Obrazovka č.12: Zobrazenie rezervačného dokladu OoVFV na CO - 1100

Popis: Pouţívateľ doklad prezrie a cez pole spotreba sa dostáva priamo do dokladu pohľadávky.
Obrazovka č.13: Zobrazenie účtovného dokladu pohľadávky v účtovnom okruhu 1100

Popis: Pouţívateľ doklad prezrie, skontroluje a môţe doplniť aj doplňujúce informácie cez text poloţky dokladu za *.
Účtovník na PJ doeviduje na podsúvahe príjem EU a VZ zdrojov.
Účtovníci PJ a CO, v prípade príjmu prostriedkov aj na PJ aj na CO spolu musia komunikovať a tým zabezpečiť súlad medzi
účtovnými okruhmi čo sa týka príslušnej pohľadávky.
Ako posledný krok vykoná pouţívateľ preväzbenie všetkých dokladov určujúcich úhradu s OoVFV cez ZKD_BV.
V prípade účtovania vrátení v rámci 2 PO, kedy prijímateľ vracia prostriedky z vlastnej iniciatívy a pohľadávka je v systéme
generovaná automaticky aţ zaslaním OoVFV z ITMS do ISUF v stave „Uhradená“, pohľadávka sa v ISUF vygeneruje
s dátumom účtovania systémovým, t. j. kedy došlo k samotnému zaslaniu príslušného OoVFV z ITMS. Dátum dokladu na
pohľadávke predstavuje dátum úhrady (uvedený v OoVFV) a dátum účtovania je systémový. Z toho dôvodu môţe dôjsť a určite
aj bude dochádzať k tomu, ţe pohľadávka bude vygenerovaná neskôr ako je samotný príjem od prijímateľa.
MOŢNOSTI SPRACOVANIA v rámci štvrťroka :
Účtovník môţe v rámci štvrťroka počkať na pohľadávku, aj keď príjem sa uţ uskutočnil a aţ následne zaúčtovať
príjem voči pohľadávke cez výber otvorených poloţiek cez F-51, následne preväzbenie BV cez ZKD_BV transakciu s
OoVFV
Účtovník taktieţ môţe spracovať príjem na základe postupu:
Príjem cez F-51, pričom účtujete ako 22xxxx/378xxx (UKL 19) účet odberateľa, OHK znak
Zaslaním OoVFV sa vygeneruje automaticky pohľadávka v ISUF. Dátum dokladu = dátum úhrady, dátum
účtovania = systémový
Následne cez F-32 transakciu, ku dňu účtovania pohľadávky sa spáruje účet odberateľa (účet 378xxx)
Napokon cez ZKD_BV transakciu spárujete BV (doklad úhrady) s OoVFV + s OoVFV spárujete doklad AB,
ktorým došlo k vyrovnaniu ( iný doklad).
MOŢNOSTI SPRACOVANIA na prelome štvrťrokov :
Zaúčtujete príjem cez transakciu FB01, pričom účtujete ako 22xxxx/379999 (podľa usmernenia k účtovaniu
prijatej mylnej platby, RKL mylnej platby na účte 379999 + súbeţný zápis podľa toho, na aký účet bola
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platba prijatá. V prípade príjmu na výdavkový účet PJ sa doúčtuje 681100/352000, v prípade príjmu na
príjmový účet PJ sa doúčtuje 588100/351100;
Zaslaním OoVFV sa vygeneruje automaticky pohľadávka v ISUF. Dátum dokladu = dátum úhrady, dátum
účtovania = systémový;
Následne, ku dňu účtovania pohľadávky cez transakciu F-51, druh dokladu SA preúčtujete mylnú platbu na
účet pohľadávky. V prípade, ţe obe časti ŠR aj EÚ prídu na účet PJ, je potrebné vykonať toto preúčtovanie
cez dva SA doklady, nakoľko účet 379999 je potrebné členiť podľa zdrojov. Cez účtovací kľúč 19, výber
odberateľa cez MC a OHK znak 6, účtovník zaúčtuje stranu Dal, pričom údaje uvádza na účte 378* podľa
údajov príslušnej pohľadávky s výnimkou finančnej poloţky kde uvádza „90“. Cez spracovanie OP a
následne cez výber účtu 379999 jednotlivo podľa zdrojov vyberie stranu MD. Na 379999 je potrebné mať
zadanú RKL mylnej platby (aby došlo k jej nulovaniu v rozpočte PJ). Súbeţne v tom istom účtovnom
doklade je potrebné zaúčtovať 648101/648101 (ak došlo k vráteniu na výdavkový účet) alebo
588101/588101 (ak došlo k vráteniu na príjmový účet), aby sa vrátili prostriedky do rozpočtu projektu
a zároveň aj na príslušnú rozpočtovú poloţku. Informáciu o tom aký zdroj má byť pouţitý pri príjme dáva
účtovníkovi fin. manaţér PJ. Konkrétna RKL na príslušnom zápise uţ musí obsahovať skutočný kód zdroja
kam boli prostriedky reálne prijaté. Beţne sa tento zápis 648101 resp. 588101 uvádza pri príjme
z pohľadávky, ale keďţe toto je výnimočný zápis, je potrebné do výkazníctva všetko správne zaznamenať.
Účtovník pri pouţití transakcie F-51 a dodatočnom účtovaní zápisu pre zaznamenanie RKL, prvku SPP ako
aj kódu zdroja sa stretáva s upozorňujúcou hláškou „automaticky generované poloţky sa vymaţú“. Vtedy
účtovník len opätovne prechádza na výber OP, kde si vyberie účet 379999. Táto hláška sa zobrazuje
v transakciách, kde sa pracuje s výberom OP, pričom v danom účtovnom prípade je ešte okrem výberu OP
niečo potrebné doúčtovať. Vtedy účtovník opätovne vyberá otvorenú poloţku, aby mal zápis kompletný
a mohol ho doúčtovať;
Po zaúčtovaní SA dokladu preúčtovania je ešte potrebné cez transakciu f-32 urobiť vyrovnanie účtu
odberateľa 378*; dátum účtovania = dátumu účtovania SA dokladu
Napokon cez ZKD_BV transakciu spárujete BV (doklad úhrady) s OoVFV + s OoVFV spárujete doklad SA,
ktorým došlo k preúčtovaniu mylnej platby na odberateľa ( iný doklad) ako aj doklad AB, ktorým došlo
k vyrovnaniu 378* ( iný doklad)
DOLEŢITÉ: Účtovanie mylnej platby a následne jej preúčtovanie je dosť zloţitý proces a preto odporúčame v týchto prípadoch
kontaktovať riadiaci orgán, resp. manaţéra pre nezrovnalosti o posun OoVFV do stavu uhradená (v príslušnom štvrťroku), aby
Vám systém ISUF čím skôr generoval pohľadávku, keďţe príjem uţ evidujete na bankovom účte. Takto sa vyhnete účtovaniu
na účet 379999, keďţe v čase keď Vám platba prišla, uţ viete o aký príjem ide. Ide najmä o prelom na štvrťroku ako aj koniec
roka.
6.4

Vrátenie príspevku vo výške príjmu z projektu

Prijímateľ vracia príjem z projektu v rozdelení na zdroj ŠR, ktorý je zasielaný na príjmový účet PJ a zdroj EU, ktorý posiela na
mimorozpočtový účet CO.
Účtovník má k dispozícii dokument - Oznámenie o vrátení finančných prostriedkov, ktorý je zároveň aj podkladom k zaúčtovaniu
pohľadávky. OoVFV je viazané na číslo projektu.
6.4.1

Postup účtovania pohľadávky na PJ

Vrátenie na príjmový účet PJ ( 224xxx)
PREDPIS:
1. Predpis pohľadávky: 378110 / 648100 (v systéme ISUF vygenerovaná automaticky)
2. Príjem:
224xxx / 378110 (účtovaný manuálne účtovníkom)
588100 / 351100
588101 / 588101 – evidencia RKL, evidencia na projekte
Obrazovka č.1: Transakcia FMV3 – generovaný RD na úrovni PJ aj CO

Popis: Účtovník PJ cez MC vyberie príslušné OoVFV, resp. cez text hlavičky dokladu zadá číslo projektu na konci
s hviezdičkou.
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Obrazovka č.2: Transakcia FMV3 – RD OoVFV na úrovni PJ

Popis: Účtovník PJ cez záloţku spotreba prejde na automaticky vygenerovaný doklad pohľadávky.
Obrazovka č.3: Transakcia FMV3 – Spotreba

Popis: Účtovník PJ dvojklikom vchádza do dokladu pohľadávky.
Obrazovka č.4: Doklad pohľadávky

Popis: Účtovník doklad pohľadávky vytlačí cez doklad – tlač. Následne prechádza na zaúčtovanie príjmu cez druh dokladu BV.
Pri účtovaní príjmu z projektu sa väčšinou o pohľadávke účtuje keď uţ došlo k príjmu na bankový účet, nakoľko podkladom je
OoVFV. Účtovník môţe cez zmenu dokladu – FB02 uviesť do textu dokladu „príjem z projektu“.
6.4.2

Postup účtovania príjmu prostriedkov na bankový účet PJ

Transakcia: F-51
Operácia na spracovanie: Príjem platby
Dátum dokladu: dátum, kedy bola platba prijatá podľa bankového výpisu
Dátum účtovania: dátum, kedy bola platba prijatá, podľa bankového výpisu
Referencia: č. BV
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Text hlavičky dokladu: Príjem* vratky z príjmu z projektu
Druh dokladu: BV
Účtovanie:
Prvá poloţka dokladu:
UKL 40, MD, účet bankový, (224xxx)
Enter
Čiastka: príslušná suma podľa výpisu ŠP
Fond: kód podľa zdroja financovania a fondu
Funkčná oblasť: kód opatrenia/podopatrenia, do ktorého je projekt zaradený
Finančné stredisko: 2xx0
Finančná poloţka: 90
Priradenie: kód OoVFV
Text: výber z MC, TX04 – Príjem* vratky z príjmu z projektu
Cez „Viac“ doplniť príslušný Prac. úsek
Nasledujúca poloţka dokladu:
Výber OP
Účet odberateľa
Druh účtu: D
OHK 6 (378110),
Spracovanie OP
Text: výber z MC, TX04 – Príjem* vratky z príjmu z projektu
Súbeţne cez ďalšie poloţky:
ÚčtKľ: 40
Účet: 588100
Enter
Čiastka: príslušná suma podľa výpisu ŠP
Fond: dummy
Funkčná oblasť: dummy
Finančné stredisko: 2xx0
Finančná poloţka: 60
Text: TX04 – Príjem* vratky z príjmu z projektu
Cez „Viac“ doplniť príslušný prac. úsek
ÚčtKľ: 50
Účet: 351100
Enter
Čiastka: príslušná suma podľa výpisu ŠP
Fond: dummy
Funkčná oblasť: dummy
Finančné stredisko: 2xx0
Finančná poloţka: 60
Prvok ŠPP: dummy cez MC
Text:. výber z MC
Text: TX04 – Príjem* vratky z príjmu z projektu
Cez „Viac“ doplniť príslušný prac. úsek
Simulácia, uloţenie

Súbeţne cez ďalšie poloţky:
ÚčtKľ: 40
Účet: 588101
Enter
Čiastka: príslušná suma podľa výpisu ŠP
Fond: príslušný kód zdroja, z ktorého boli prostriedky pôvodne uhradené
Funkčná oblasť: kód opatrenia/podopatrenia, do ktorého je projekt zaradený
Finančné stredisko: 2xx0
Finančná poloţka: 60
Prvok ŠPP: dummy cez MC
Text:. výber z MC
Text: TX04 – Príjem* vratky z príjmu z projektu
Cez „Viac“ doplniť príslušný prac. úsek
ÚčtKľ: 50
Účet: 588101
Enter
Čiastka: príslušná suma podľa výpisu ŠP
Fond: príslušný kód zdroja, z ktorého boli prostriedky pôvodne uhradené
Funkčná oblasť: kód opatrenia/podopatrenia, do ktorého je projekt zaradený
Finančné stredisko: 2xx0
Finančná poloţka: konkrétna RKL
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Prvok ŠPP: evidencia na nultej úrovni projektu, bez zdroja
Text:. výber z MC
Text: TX04 – Príjem* vratky z príjmu z projektu
Cez „Viac“ doplniť príslušný prac. úsek
FB01 - Evidencia do rozpočtu projektu časti EU
Dátum dokladu: dátum podľa prijatia OoVFV na PJ v ISUF
Dátum účtovania: dátum podľa BV CO, kedy prišli prostriedky na účet
Poznámka: V prípade, ţe dochádza k evidencii podsúvahy kedy príslušné účtovné obdobie je uţ uzavreté, ako dátum účtovania
sa bude uvádzať dátum, kedy ste obdrţali výkaz N a V z CO
Druh dokladu: PR
Referencia: Číslo Oznámenia o vrátení
Text hlavičky dokladu: Príjem* vratky z príjmu z projektu časť EU
Účtovanie:
UKL 40, účet 799100
Čiastka: príslušná suma podľa BV
Splatné dňa: podľa splatnosti uvedený na BV
Fond: príslušný kód zdroja, z ktorého boli prostriedky pôvodne uhradené
Funkčná oblasť: kód opatrenia/podopatrenia, do ktorého je projekt zaradený
Fin stred: 2xx0
Finančná poloţka: 90
Prac. úsek: príslušný kód
Prvok ŠPP: ţiadny
Priradenie: kód OoVFV
Text: výber z MC, TX04 – Príjem* vratky z príjmu z projektu časť EU
UKL 50, účet 798100
Čiastka: príslušná suma podľa BV
Fond: príslušný kód zdroja, z ktorého boli prostriedky pôvodne uhradené
Funk.obl: kód opatrenia/podopatrenia, do ktorého je projekt zaradený
Finančné stredisko: 2xx0
Finančná poloţka: 60
Prac. úsek: príslušný kód
Rezervácia prostriedkov: číslo rezervačného dokladu OoVFV
Prvok ŠPP: evidencia na nultej úrovni projektu, bez zdroja
Priradenie: kód OoVFV
Text: výber z MC, TX04 – Príjem* vratky z príjmu z projektu časť EU
V prípade účtovania vrátení v rámci 2 PO, kedy prijímateľ vracia prostriedky z vlastnej iniciatívy a pohľadávka je v systéme
generovaná automaticky aţ zaslaním OoVFV z ITMS do ISUF v stave „Uhradená“, pohľadávka sa v ISUF vygeneruje
s dátumom účtovania systémovým, t. j. kedy došlo k samotnému zaslaniu príslušného OoVFV z ITMS. Dátum dokladu na
pohľadávke predstavuje dátum úhrady (uvedený v OoVFV) a dátum účtovania je systémový. Z toho dôvodu môţe dôjsť a určite
aj bude dochádzať k tomu, ţe pohľadávka bude vygenerovaná neskôr ako je samotný príjem od prijímateľa.
MOŢNOSTI SPRACOVANIA v rámci štvrťroka :
Účtovník môţe v rámci štvrťroka počkať na pohľadávku, aj keď príjem sa uţ uskutočnil a aţ následne zaúčtovať
príjem voči pohľadávke cez výber otvorených poloţiek cez F-51, následne preväzbenie BV cez ZKD_BV transakciu s
OoVFV
Účtovník taktieţ môţe spracovať príjem na základe postupu:
Príjem cez F-51, pričom účtujete ako 22xxxx/378xxx (UKL 19) účet odberateľa, OHK znak
Zaslaním OoVFV sa vygeneruje automaticky pohľadávka v ISUF. Dátum dokladu = dátum úhrady, dátum
účtovania = systémový
Následne cez F-32 transakciu, ku dňu účtovania pohľadávky sa spáruje účet odberateľa (účet 378xxx)
Napokon cez ZKD_BV transakciu spárujete BV (doklad úhrady) s OoVFV + s OoVFV spárujete doklad AB,
ktorým došlo k vyrovnaniu ( iný doklad).
MOŢNOSTI SPRACOVANIA na prelome štvrťrokov :
Zaúčtujete príjem cez transakciu FB01, pričom účtujete ako 22xxxx/379999 (podľa usmernenia k účtovaniu
prijatej mylnej platby, RKL mylnej platby na účte 379999 + súbeţný zápis podľa toho, na aký účet bola
platba prijatá. V prípade príjmu na výdavkový účet PJ sa doúčtuje 681100/352000, v prípade príjmu na
príjmový účet PJ sa doúčtuje 588100/351100;
Zaslaním OoVFV sa vygeneruje automaticky pohľadávka v ISUF. Dátum dokladu = dátum úhrady, dátum
účtovania = systémový;
Následne, ku dňu účtovania pohľadávky cez transakciu F-51, druh dokladu SA preúčtujete mylnú platbu na
účet pohľadávky. V prípade, ţe obe časti ŠR aj EÚ prídu na účet PJ, je potrebné vykonať toto preúčtovanie
cez dva SA doklady, nakoľko účet 379999 je potrebné členiť podľa zdrojov. Cez účtovací kľúč 19, výber
odberateľa cez MC a OHK znak 6, účtovník zaúčtuje stranu Dal, pričom údaje uvádza na účte 378* podľa
údajov príslušnej pohľadávky s výnimkou finančnej poloţky kde uvádza „90“. Cez spracovanie OP a
následne cez výber účtu 379999 jednotlivo podľa zdrojov vyberie stranu MD. Na 379999 je potrebné mať
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zadanú RKL mylnej platby (aby došlo k jej nulovaniu v rozpočte PJ). Súbeţne v tom istom účtovnom
doklade je potrebné zaúčtovať 648101/648101 (ak došlo k vráteniu na výdavkový účet) alebo
588101/588101 (ak došlo k vráteniu na príjmový účet), aby sa vrátili prostriedky do rozpočtu projektu
a zároveň aj na príslušnú rozpočtovú poloţku. Informáciu o tom aký zdroj má byť pouţitý pri príjme dáva
účtovníkovi fin. manaţér PJ. Konkrétna RKL na príslušnom zápise uţ musí obsahovať skutočný kód zdroja
kam boli prostriedky reálne prijaté. Beţne sa tento zápis 648101 resp. 588101 uvádza pri príjme
z pohľadávky, ale keďţe toto je výnimočný zápis, je potrebné do výkazníctva všetko správne zaznamenať.
Účtovník pri pouţití transakcie F-51 a dodatočnom účtovaní zápisu pre zaznamenanie RKL, prvku SPP ako
aj kódu zdroja sa stretáva s upozorňujúcou hláškou „automaticky generované poloţky sa vymaţú“. Vtedy
účtovník len opätovne prechádza na výber OP, kde si vyberie účet 379999. Táto hláška sa zobrazuje
v transakciách, kde sa pracuje s výberom OP, pričom v danom účtovnom prípade je ešte okrem výberu OP
niečo potrebné doúčtovať. Vtedy účtovník opätovne vyberá otvorenú poloţku, aby mal zápis kompletný
a mohol ho doúčtovať;
Po zaúčtovaní SA dokladu preúčtovania je ešte potrebné cez transakciu f-32 urobiť vyrovnanie účtu
odberateľa 378*; dátum účtovania = dátumu účtovania SA dokladu
Napokon cez ZKD_BV transakciu spárujete BV (doklad úhrady) s OoVFV + s OoVFV spárujete doklad SA,
ktorým došlo k preúčtovaniu mylnej platby na odberateľa ( iný doklad) ako aj doklad AB, ktorým došlo
k vyrovnaniu 378* ( iný doklad)
DOLEŢITÉ: Účtovanie mylnej platby a následne jej preúčtovanie je dosť zloţitý proces a preto odporúčame v týchto prípadoch
kontaktovať riadiaci orgán, resp. manaţéra pre nezrovnalosti o posun OoVFV do stavu uhradená (v príslušnom štvrťroku), aby
Vám systém ISUF čím skôr generoval pohľadávku, keďţe príjem uţ evidujete na bankovom účte. Takto sa vyhnete účtovaniu
na účet 379999, keďţe v čase keď Vám platba prišla, uţ viete o aký príjem ide. Ide najmä o prelom na štvrťroku ako aj koniec
roka.
6.4.3

Postup účtovania pohľadávky na CO

Obrazovka č. 1: Transakcia FMV3 - zobrazenie na úrovni CO

Popis: Účtovník cez FMV3 vyhľadá OoVFV, resp. do textu hlavičky dokladu uvedie kód projektu s hviezdičkou a vyhľadá
príslušný RD. Cez záloţku spotreba prejde na doklad pohľadávky.
Obrazovka č. 2: Transakcia FMV3 - zobrazenie spotreby

Popis: Účtovník dvojklikom na doklad prechádza do prehľadu dokladu pohľadávky.
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Obrazovka č. 3: Zobrazenie dokladu pohľadávky na CO

Popis: Účtovník doklad zobrazí, skontroluje a cez doklad – tlač, doklad vytlačí. Následne prechádza na zaúčtovanie príjmu
prostriedkov.
6.4.4

Postup účtovania príjmu prostriedkov na bankový účet CO

Obrazovka č. 1: Transakcia F-51 – príjem

Popis: Účtovník naplní povinné polia na obrazovke a začína so stranou MD – účtovací kľúč 40, bankový účet.
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Obrazovka č. 2: Transakcia F-51 – prvá poloţka dokladu

Popis: Účtovník zaúčtuje stranu bankového účtu a následne prechádza na záloţku „Spracovanie otvorených poloţiek“.
Obrazovka č. 3: Transakcia F-51 – výber OP

Popis: Uvedie sa číslo odberateľa, Druh účtu: D, znak OHK je v tomto prípade 6. Následne účtovník prechádza na ikonu
„Spracovanie OP“.
Obrazovka č. 4: Transakcia F-51 – spracovanie OP

Popis: V políčku nepriradené musí byť 0,00.
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Obrazovka č. 5: Prehľad dokladu

Popis: Účtovník doklad skontroluje a do účtu HK ešte doplní text poloţky.
Obrazovka č. 6: Zmena textu poloţky dokladu

Popis: Účtovník doplní do textu poloţky dokladu prídavnú informáciu.
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Obrazovka č. 6: Uloţenie dokladu

Popis: Cez disketu účtovník dokladu uloţí a zároveň zaúčtuje.
Obrazovka č. 7: Prehľad dokladu

Popis: Účtovník doklad cez FB03 zobrazí a následne vytlačí.
6.5

Príjem výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu v systéme ISUF

Rozdiel medzi príjmom výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu a ostatnými typmi vrátení v rámci 2 programového obdobia je
v manuálnom zadávaní údajov do systému ISUF. V tomto prípade posiela prijímateľ finančné prostriedky na účet PJ v jednej
čiastke, pričom o vrátení informuje priamo PJ formou OoVFV, resp. informáciou o vrátení formou listu, ktorý posiela na PJ. Nie
je povinnosťou riadiaceho orgánu evidovať OoVFV s uvedeným typom vrátenia v systéme ITMS.
Postup účtovania pre účtovné okruhy PJ : 2110, 2140, 2150, 2160, 2170, 2190, 2210, 2220 je v zmysle niţšie uvedeného
postupu.
Postup účtovania pre účtovné okruhy 2240 a 2330 je obdobný, ale zároveň platí, ţe:
„Keďţe pri projektoch, ktoré prešli do pôsobnosti platobnej jednotky delimitáciou z inej platobnej jednotky nie je moţné pri
účtovaní na účet 648108 zaznamenávať v poli „prvok ŠPP“ číselný kód projektu bez špecifikácie zdroja, číselný kód projektu
bez špecifikácie zdroja sa bude uvádzať v tomto prípade na účte 378108 v poli „platobná referencia“.
Zoznam pouţitých účtov:
224108 - Účet ŠR príjmov- iné nedaňové p. – výnosy ŠR
378108 - Iné pohľadávky z výnosov z prostriedkov SR (Odberateľ cez OHK U)
261000 - Peniaze na ceste

65

351100 - Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa
588100 - Náklady z odvodu príjmov
648108 - Ostatné výnosy – príjmy výnosov z prostriedkov ŠR
6.5.1

Príjem peňaţných prostriedkov z výnosov z prostriedkov ŠR od prijímateľa na príjmový účet PJ

Pohľadávka voči prijímateľovi
Transakcia: FB01
Dátum dokladu: dátum príjmu prostriedkov na účet
Dátum účtovania: dátum príjmu prostriedkov na účet
Druh dokladu: PO – predpis pohľadávky
Referencia: číslo BV
Text hlavičky dokladu: Príjem výnosov z prostriedkov ŠR
Účtovanie:
UKL 09, MD, odberateľ, OHK U (378108)
Čiastka: príslušná suma podľa BV
Splatné dňa: podľa BV
Fond: 111
Funkčná oblasť: dummy
Fin stred: 21x0
Finančná poloţka: 60
Prac. úsek: príslušný kód
Plat. Referencia: kód projektu *
Text: TX 40.... výnosy z prostriedkov ŠR
*Poznámka: Kód projektu sa uvádza len v prípade účtovných okruhov 2240 a 2330
UKL 50, účet 648108
Čiastka: príslušná suma podľa výpisu ŠP
Prac.úsek: príslušný k fondu
Text:. výber z ponuky
TX 40 ...výnosy z prostriedkov ŠR* za hviezdičku treba doplniť kód projektu
Ďalšie dáta
Fond: kód zdroja 111
Funkčná oblasť: dummy
Finančné stredisko: 2xx0
Finančná poloţka: 292027
Prvok ŠPP: úroveň prvku ŠPP bez špecifikácie zdroja EU alebo ŠR*
*Poznámka: V prípade účtovných okruhov 2240 a 2330 sa uvádza Dummy prvok ŠPP
Príjem peňaţných prostriedkov z výnosov z prostriedkov ŠR od prijímateľa na príjmový účet PJ
Účtovný zápis:
MD: 224108
DAL: 378108
Súbeţne :
MD: 588100
DAL: 351100
Príjem peňaţných prostriedkov z výnosov z prostriedkov ŠR od prijímateľa na príjmový účet PJ je potrebné sledovať na úrovni
prijímateľa a na úrovni projektov bez špecifikácie zdrojov.
Prijímateľa, od ktorého sa prijali výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu je potrebné v ISUF mať zaloţeného ako odberateľa.
Úroveň projektov je sledovaná na účte 648108 zadávaním prvku ŠPP bez špecifikácie zdroja EU alebo ŠR.
V prípade účtovných okruhov 2240 a 2330 je úroveň projektov sledovaná na účte 378108 zadávaním kódu projektu bez
špecifikácie zdroja EU alebo ŠR do poľa platobná referencia.
Transakcia: F-51 – príjem prostriedkov
Operácia na spracovanie: Príjem platby
Dátum dokladu: dátum, kedy bola platba prijatá podľa bankového výpisu
Dátum účtovania: dátum, kedy bola platba prijatá, podľa bankového výpisu
Referencia: č. BV
Text hlavičky dokladu: volne definovane pole, napr. Príjem výnosov z prostriedkov ŠR
Text o vyrovnaní: volne definovane pole
Druh dokladu: BV
Účtovanie:
ÚčtKľ: 40
Účet: príslušný účet HK podľa účtu v ŠP, 224*
Čiastka: príslušná suma podľa výpisu ŠP
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Fond: kód zdroja 111
Funkčná oblasť: dummy
Finančné stredisko: 2xx0
Finančná poloţka: 90
Text:. výber z MC
TX 40.... výnosy z prostriedkov ŠR*
Cez „Viac“ doplniť príslušný prac. úsek
Spracovanie OP:
Účet: výber odberateľa z ponuky
Druh účtu: D
Znak OHK: U
Súbeţne
ÚčtKľ: 40
Účet: 588100
Enter
Čiastka: príslušná suma podľa výpisu ŠP
Fond: kód zdroja 111
Funkčná oblasť: dummy
Finančné stredisko: 2xx0
Finančná poloţka: 60
Text:. výber z MC
TX 40.... výnosy z prostriedkov ŠR*
Cez „Viac“ doplniť príslušný prac. úsek
ÚčtKľ: 50
Účet: 351100
Enter
Čiastka: príslušná suma podľa výpisu ŠP
Fond: kód zdroja 111
Funkčná oblasť: dummy
Finančné stredisko: 2xx0
Finančná poloţka: 60
Text:. výber z MC
TX 40.... výnosy z prostriedkov ŠR*
Cez „Viac“ doplniť príslušný prac. úsek
6.5.2

Prevod peňaţných prostriedkov z príjmového účtu PJ na iný príjmový účet PJ, ak PJ prijala prostriedky na
nesprávny účet

Účtovné prípady:
Úbytok peňaţných prostriedkov na príjmovom účte PJ
Transakcia: FB50
Účtovný zápis
MD: 261000
D: 224108
Príjem peňaţných prostriedkov na iný rozpočtový príjmový účet PJ
Transakcia FB50
Účtovný zápis:
MD: 224108
D: 261000
Transakcia: FB50
Druh dokladu: BV
Referencia: č. BV
Text hl.: Prevod výnosov z prostriedkov ŠR od prijímateľa medzi 224
Zadávanie polí pri účte 261000
Finančné stredisko: 21x0
Finančná poloţka: 41
Fond: 111
Pracovný úsek: príslušný
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Funkčná oblasť: dummy
Text: výber z ponuky
TX13... prevod *za text vybraný z ponuky moţno doplniť slová napr. „medzi 224“

Zadávanie polí pri účte 224108
Finančné stredisko: 21x0
Finančná poloţka: 90
Fond: 111
Pracovný úsek: príslušný
Funkčná oblasť: dummy
Text: výber z ponuky
TX13 .. prevod *za text vybraný z ponuky moţno doplniť slová napr. „medzi 224“
Poznámka: účet 261 je potrebné vyrovnávať
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Postupy účtovania centového vyrovnania vo všetkých prípadoch vrátenia na PJ a CO

6.6

Nástroj centového vyrovnania v ITMS umoţňuje vysporiadať pohľadávku, ktorá nie je správne uhradená a teda umoţňuje
v prípade nevrátenia celej dlţnej sumy resp. v prípade ţe dlţník vráti viac ako mal povinnosť (v intervale od -1€ do 1€),
pohľadávku uzavrieť a povaţovať za vysporiadanú.
Oznámenie o vrátení finančného vyrovnania prichádza do ISUF vo výške skutočne uhradenej čiastky od prijímateľa. Centové
vyrovnanie sa uskutočňuje len v ITMS. Bez informácie do ISUF. Účtovník na PJ a CO účtuje rozdiel na základe informácie, ktorá
je uvedená na OoVFV v papierovej podobe v časti, ktorú vypĺňa RO/SORO (str.3), ţe bolo vykonané v ITMS „vysporiadanie
rozdielu medzi sumou úhrady XX EUR a sumou pohľadávky XX EUR v sume XX centov“ a dopĺňa sa aj podpis zodpovednej
osoby.
Do ŢoP na EK sa dostanú OoVFV v skutočnej výške prijatých prostriedkov. T. j. bud v niţšej výške ako bola ZoVFP alebo vo
vyššej. Pričom platí pravidlo, ţe centové rozdiely neovplyvňujú rozpočet projektu.
6.6.1

Príjem niţší ako bola poţiadavka na vrátenie (pohľadávka) – príjem na výdavkový účet

a) V prípade zaevidovanej pohľadávky ako:
Pohľadávka vo výške 100,00 EUR
Príjem vo výške 99,98 EUR
PO 378*/648100

100,00 EUR

Transakcia : f-51 – účtovanie s vyrovnaním
MD
/ DAL
225
/
99,98 EUR OoVFV príde do ISUF v tejto výške
/378*
100,00 EUR
648100/352000
99,98 EUR
648101/648101 – vrátenie do rozpočtu projektu len vo výške 99,98 EUR, konkrétna RKL
548111/
0,02 EUR – RKL 60, prvok ŠPP dummy – zaúčtujete cez záloţku doúčtovanie rozdielu
b) V prípade zaevidovanej pohľadávky ako:
Pohľadávka vo výške 100,00 EUR
Príjem vo výške 99,98 EUR
PO 378*/314*

100,00 EUR

Transakcia : f-51 – preúčtovanie s vyrovnaním
MD
/ DAL
225

/
99,98 EUR
/ 378*
100,00 EUR
353001/352000
99,98 EUR
353001/681100
0,02 EUR
648101/648101 – vrátenie do rozpočtu projektu len vo výške 99,98 EUR, konkrétna RKL
548111/
0,02 EUR - RKL 60, prvok ŠPP dummy – zaúčtujete cez záloţku doúčtovanie rozdielu
6.6.2

Príjem vyšší ako bola poţiadavka na vrátenie (pohľadávka)- príjem na výdavkový účet

a) V prípade zaevidovanej pohľadávky ako:
Pohľadávka vo výške 100,00 EUR
Príjem vo výške 100,50 EUR

PO 378*/648100

100,00 EUR

Transakcia : f-51 –účtovanie s vyrovnaním
MD
/ DAL
225/

100,50 EUR
100,00 EUR
648100/
100,00 EUR
681100/
0,50 EUR
/352 000 – účtovanie vo výške 100,50 EUR
648101/648101 – vrátenie do rozpočtu projektu len vo výške 100,00 EUR, konkrétna RKL
/648111 0,50 EUR
Ostatné prevádzkové výnosy, príslušný fond, funkčná oblasť, RKL 637032-mylné
platby, prvok ŠPP dummy – zaúčtujete cez záloţku doúčtovanie rozdielu
/378*

Poznámka: v prípade príjmu na výdavkový účet je finančný manaţér povinný raz ročne vykonať presun týchto prostriedkov na
príjmový účet PJ.
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Prevod na príjmový účet:
Transfer: FB50 ( prevod na rozpočtový príjmový účet)
MD, 261*, RKL myl. platby, bez ŠPP prvku, funčkná oblasť konkrétna
DAL, 225* ,90 fin. poloţka, bez ŠPP prvku, funkčná oblasť DUMMY
Súbeţne 352000/681100
Transfer: FB50
MD, 224*, 90 fin. poloţka, bez ŠPP prvku, funkčná oblasť DUMMY
DAL 261*, príjmová RKL, bez ŠPP prvku, funčkná oblasť konkrétna
Súbeţne 588100/351100
b) V prípade zaevidovanej pohľadávky ako:
Pohľadávka vo výške 100,00 EUR
Príjem vo výške 100,50 EUR
PO 378*/314*

100,00 EUR

Transakcia : f-51 –účtovanie s vyrovnaním
MD
/ DAL
225/

100,50 EUR

/378*
100,00 EUR
353001/352000
100,50 EUR
681100/353001
0,50 EUR
648101/648101 –
vrátenie do rozpočtu projektu len vo výške 100,00 EUR, konkrétna RKL
/648111 0,50 EUR - Ostatné prevádzkové výnosy, príslušný fond, funkčná oblasť, RKL 637032-mylné
platby, prvok ŠPP dummy – zaúčtujete cez záloţku doúčtovanie rozdielu
Poznámka: v prípade príjmu na výdavkový účet je finančný manaţér povinný raz ročne vykonať presun týchto prostriedkov na
príjmový účet PJ.
Prevod na príjmový účet:
Transfer: FB50 (prevod na rozpočtový príjmový účet)
MD, 261*, RKL myl. platby, bez ŠPP prvku, funčkná oblasť konkrétna
DAL, 225000, 90 fin. poloţka, bez ŠPP prvku, funkčná oblasť DUMMY
Súbeţne zúčtovanie transferu: 352000/681100
4. Transfer: FB50
MD, 224*, 90 fin. poloţka, bez ŠPP prvku, funkčná oblasť DUMMY
DAL 261*, Príjmová RKL, bez ŠPP prvku, funčkná oblasť konkrétna
Súbeţne zúčtovanie transferu: 588100/351100

6.6.3

Príjem niţší ako bola poţiadavka na vrátenie (pohľadávka) – príjem na príjmový účet

a) V prípade zaevidovanej pohľadávky ako:
Pohľadávka vo výške 100,00 EUR
Príjem vo výške 99,88 EUR
PO 378*/648100

100,00 EUR

Transakcia : f-51 –účtovanie s vyrovnaním
MD
/ DAL
224/
99,98 EUR
/378*
100,00 EUR
588100/351100
99,98 EUR vo výške príjmu (Ak ide o PO z min. rokov, treba skúmať, či k nej bol vykonaný
k 31.12. min. roka účtovný zápis 589/351 (v sume 100). Ak áno, treba zaúčtovať len zníţenie v sume 0,02 ako MD
351100/589100)
588101/588101
– vrátenie do rozpočtu projektu len vo výške 99,98 EUR, príjmová RKL
548111/
0,02 EUR - Ostatné prevádzkové náklady, príslušný fond, funkčná oblasť, RKL 60, prvok ŠPP
dummy - zaúčtujete cez záloţku doúčtovanie rozdielu
b) V prípade zaevidovanej pohľadávky ako:
Pohľadávka vo výške 100,00 EUR
Príjem vo výške 99,88 EUR
PO 378*/314*

100,00 EUR

Transakcia : f-51 –účtovanie s vyrovnaním
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MD

/ DAL

224/
99,98 EUR
/378*
100,00 EUR
353001/681100
100,00 EUR
588100/351100
99,98 EUR - vo výške príjmu (Ak ide o PO z min. rokov, treba skúmať, či k nej bol vykonaný
k 31.12. min. roka účtovný zápis 589/351 (v sume 100). Ak áno, treba zaúčtovať len zníţenie v sume 0,02 ako MD
351100/589100)
588101/588101 –
vrátenie do rozpočtu projektu len vo výške 99,98 EUR, príjmová RKL
548111/
0,02 EUR- Ostatné prevádzkové náklady, príslušný fond, funkčná oblasť, RKL 60, prvok
ŠPP dummy - zaúčtujete cez záloţku doúčtovanie rozdielu
6.6.4

Príjem vyšší ako bola poţiadavka na vrátenie (pohľadávka)- príjem na príjmový účet

a) V prípade zaevidovanej pohľadávky ako:
Pohľadávka vo výške 100,00 EUR
Príjem vo výške 100,50 EUR

PO 378*/648100

100,00 EUR

Transakcia : f-51 – preúčtovanie s vyrovnaním
MD
/ DAL
224/

100,50 EUR
/378*
100,00 EUR
588100/351100 –
100,50 EUR, vo výške príjmu (Ak ide o PO z min. rokov, treba skúmať, či k nej bol vykonaný
k 31.12. min. roka účtovný zápis 589/351 (v sume 100). Ak áno, treba zaúčtovať len zvýšenie v sume 0,50)
648101/648101 – vrátenie do rozpočtu projektu len vo výške 100,00 EUR, príjmová RKL
/648111 - 0,50 EUR - Ostatné prevádzkové výnosy, príslušný fond, funkčná oblasť, príjmová RKL 292027 iné, prvok ŠPP dummy - zaúčtujete cez záloţku doúčtovanie rozdielu
b) V prípade zaevidovanej pohľadávky ako:
Pohľadávka vo výške 100,00 EUR
Príjem vo výške 100,50 EUR
PO 378*/314*

100,00 EUR

Transakcia : f-51 –účtovanie s vyrovnaním
MD
/ DAL
224/

100,50 EUR
/378*
100,00 EUR
353001/681100
100,00 EUR
588100/351100
100,50 EUR - vo výške príjmu (Ak ide o PO z min. rokov, treba skúmať, či k nej bol vykonaný
k 31.12. min. roka účtovný zápis 589/351 (v sume 100). Ak áno, treba zaúčtovať len zvýšenie v sume 0,50)
588101/588101 –
vrátenie do rozpočtu projektu len vo výške 100,00 EUR, príjmová RKL
/648111 0,50 EUR Ostatné prevádzkové výnosy, príslušný fond, funkčná oblasť, príjmová RKL
292027 - iné, prvok ŠPP dummy - zaúčtujete cez záloţku doúčtovanie rozdielu
6.6.5

Príjem vyšší ako bola poţiadavka na vrátenie (pohľadávka) na CO – odpočet zo ŢoP na EK

Rozdiel ktorý sa odpočítava zo ŢOP na EK- predstavuje záväzok voči EK
Pohľadávka vo výške 100,00 EUR
Príjem vo výške 101,00 EUR
PO 378*/371197

100,00 EUR

Transakcia : f-51 – účtovanie s vyrovnaním
MD
/ DAL
221
/
101,00 EUR OoVFV príde do ISUF v tejto výške
/ 378*
100,00 EUR
/ 371197
1,00 EUR
BV 261/221397

101,00 EUR

BV 221xxx/261
371197/371111

101,00 EUR
101,00 EUR
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6.6.6

Príjem vyšší ako bola poţiadavka na vrátenie (pohľadávka) na CO – odvod do štátneho rozpočtu

Rozdiel sa odvádza do ŠR- predstavuje výnos
Pohľadávka vo výške 100,00 EUR
Príjem vo výške 101,00 EUR
PO 378*/371197

100,00 EUR

Transakcia : f-51 – účtovanie s vyrovnaním
MD
/ DAL
221
/
101,00 EUR OoVFV do príde ISUF v tejto výške
/ 378*
100,00 EUR
/ 648111
1,00 EUR – v texte je potrebné odlíšiť tento výnos od iných „centové vyrovnanie“
a sledovať sumu rozdielov vzniknutých z centového vyrovnania
BV 395xxx/221397
6.6.7

1,00 EUR

Príjem niţší ako bola poţiadavka na vrátenie (pohľadávka) na CO
Pohľadávka vo výške 100,00 EUR
Príjem vo výške 101,00 EUR

PO 378*/371197

100,00 EUR

Transakcia : f-51 – účtovanie s vyrovnaním
MD
/ DAL
221
/
99,98 EUR OoVFV príde do ISUF v tejto výške
/378*
100,00 EUR
548111/
0,02 EUR
BV 261/221397

99,98 EUR

BV 221xxx/261 99,98 EUR
371197/371111 99,98 EUR
6.7

Postup účtovania storna (odúčtovania) pohľadávky

Vzhľadom na to, ţe účtovanie pohľadávok je v 2 PO zaloţené na automatickom účtovaní, k stornám(odúčtovaniam) pohľadávok
dochádza rovnakým spôsobom a to na základe úkonov, ktoré sa vykonajú v ITMS a v systéme ISUF je daný úkon posudzovaný
ako storno (odúčtovanie) uţ zaúčtovanej pohľadávky.
Rozlišujeme:
6.7.1

Storno (odúčtovanie) pohľadávky v rámci beţného roka

Pohľadávka v beţnom roku: PO 378xxx/648100
Odúčtovanie pohľadávky (dôvod 14, 24) v beţnom roku: PO 648100/378xxx
Poznámka: Systém umoţňuje vykonať storno (odúčtovanie) pohľadávky (14 – storno v beţnom období, 24 – storno v uzavretom
období) len ak dochádza k zmenám v rámci beţného roka. Nejedná sa o klasické storno, ale o napr. opravu chybnej evidencie
ŢoVFP, kedy stiahnutím ŢoVFP v ITMS je zaslaná informácia do ISUF a v ISUF dochádza k uvedenému účtovnému zápisu.
Preto sa aj pouţíva zvláštny typ storna (14, 24), čím je odlíšené klasické storno (3,4). Uvedený dôvod storna (14, 24) je
pouţívaný v ISUF aj v prípadoch, kedy je napr. KS nahrádzaná Rozhodnutím SFK, alebo ŢoVFP je nahrádzaná KS, resp.
Rozhodnutím SFK.
Obrazovka č. 1: Dôvody pre storno

Popis: Pri odúčtovaní pohľadávok v rámci roka sa pouţíva 14 a 24.
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Obrazovka č. 2: Hlavička odúčtovaného dokladu pohľadávky

Popis: Pri odúčtovaní je moţné vidieť dôvod odúčtovania na doklade pohľadávky v hlavičke.

6.7.2

Odúčtovanie pohľadávky cez roky

Pohľadávka: PO 378xxx/648100
Odúčtovanie pohľadávky: PO 648100/378xxx
548100/648100
Ku dňu odúčtovania PO: transakcia F-32 vyrovnanie účtu 378xxx (tento zápis vykonáva manuálne účtovník)
Ku dňu odúčtovania PO: transakcia FB01, doklad SA 351100/589100 (tento zápis vykonáva manuálne účtovník) – údaje totoţné
s údajmi pouţitými v účtovnom zápise zaúčtovanom účtovníkom na konci beţného roka, kedy sa účtuje vo výške
nevyinkasovaných pohľadávok zápis 589100/351100.
Obrazovka č. 3: Spotreba v rámci RD

Popis: V RD, na ktorý je naväzbený doklad pohľadávky je moţné vidieť doklad, ktorým je pôvodná pohľadávka odúčtovaná.
Dátum dokladu sa pri odúčtovaní nemení.
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Obrazovka č. 4: Prehľad dokladu odúčtovania pohľadávky cez roky

Popis: V FI doklade odúčtovanej pohľadávky účtovník skontroluje údaje a doklad vytlačí.
Poznámka: Systém ISUF neumoţňuje vykonať storno cez roky, nakoľko v rámci daného dokladu je ešte doúčtovaný aj zápis
548100/648100. Z toho dôvodu je vykonané odúčtovanie pohľadávky, viď. print screen. Ku dňu odúčtovania pohľadávky, musí
účtovník vykonať ešte dve operácie. A to vyrovnanie účtu 378* a doúčtovanie zápisu 351100/589100.

6.8

Postup účtovania zmluvných pokút v systéme ISUF

Podľa § 24 ods. 4 zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov moţno
v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP) dohodnúť zmluvnú pokutu za porušenie tých
zmluvných povinností, za ktoré sa neukladá sankcia podľa osobitného predpisu, finančná oprava podľa § 27 alebo sa
neuplatňuje postup podľa § 27a. Konkrétne podmienky uplatnenia zmluvnej pokuty určuje zmluva o poskytnutí NFP. Zmluvnú
pokutu uplatňuje a vymáha riadiaci orgán.
Zmluvnú pokutu prijímateľ uhrádza na príjmový účet platobnej jednotky (s názvom produktu v Štátnej pokladnici „Pokuty“)
samostatne za zdroj EÚ a samostatne za zdroj ŠR. Informácia o príjmovom účte sa nachádza v samostatnom aktualizovanom
usmernení MF SR k príjmovým účtom platobnej jednotky č. 13/2008 - U.
Zmluvnú pokutu je moţné vrátiť iba bankovým prevodom. Pre tento typ vrátenia finančných prostriedkov nie je moţné uplatniť
vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov, ani zníţiť oprávnené výdavky v ţiadosti o platbu o výšku zmluvnej pokuty. Suma
na vrátenie/vrátená suma je vo formulári Ţiadosti o vrátenie finančných prostriedkov/Oznámenia o vysporiadaní finančných
vzťahov uvádzaná v sekcii 5 – Pokuty a penále. V rámci evidencie v ITMS je potrebné vţdy uviesť informáciu, ţe ide o zmluvnú
pokutu spolu s odkazom na konkrétny článok Zmluvy o poskytnutí NFP, na základe ktorého bola zmluvná pokuta uloţená.
Keďţe prijaté prostriedky za úhradu zmluvnej pokuty nemajú ovplyvniť výšku rozpočtu projektu, účtuje sa tento príjem na prvú
úroveň prvku ŠPP bez špecifikácie zdroja ŠR alebo ÉU.
Vzhľadom na to, ţe pre zmluvné pokuty neexistuje rozhranie medzi ITMS a ISUF, účtovanie zmluvných pokút sa bude na
platobnej jednotke vykonávať manuálne.
Platobná jednotka účtuje pohľadávku z dôvodu zmluvnej pokuty na základe ţiadosti o vrátenie finančných
prostriedkov (ŢOVFP) a oznámenia v sprievodnom liste riadiaceho orgánu, ktorý zasiela spolu so ŢOVFP prijímateľovi
a súbeţne aj platobnej jednotke a v ktorom oznamuje prijímateľovi, ţe suma v sekcii 5 – Pokuta a penále ŢOVFP
predstavuje zmluvnú pokutu.
Postup účtovania uplatnenia zmluvnej pokuty u prijímateľa na PJ
Zoznam pouţitých účtov:
224109 – Príjmový účet – zmluvné pokuty
378109 - Iné pohľadávky – uplatnenie zmluvnej pokuty (Odberateľ cez OHK T)
351100 - Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa
588100 - Náklady z odvodu príjmov
648109 - Ostatné výnosy – zmluvné pokuty

74

Pohľadávka voči prijímateľovi
Transakcia: FB01
Dátum dokladu: dátum uvedený na ŢoVFP
Dátum účtovania: dátum uvedený na ŢoVFP
Druh dokladu: PO – predpis pohľadávky
Referencia: kód ŢoVFP
Text hlavičky dokladu: Zmluvná pokuta
Účtovanie:
UKL 09, MD, odberateľ, OHK T (378109)
Čiastka: príslušná suma podľa BV
Splatné dňa: podľa BV
Fond:
111 – zdroj ŠR
11xx – zdroj EU
13xx – zdroj EU
Funkčná oblasť: xxxx
Fin stred: 2xx0
Finančná poloţka: 60
Prac. úsek: príslušný kód
Plat. Referencia: kód projektu *
Text: TX48... zmluvná pokuta
UKL 50, účet 648109
Čiastka: príslušná suma podľa výpisu ŠP
Prac.úsek: príslušný k fondu
Text: TX 48.... zmluvná pokuta * za hviezdičku doplniť kód projektu
Ďalšie dáta
Fond:
111 – zdroj ŠR
11xx – zdroj EU
13xx – zdroj EU
Funkčná oblasť: xxxxxxx
Finančné stredisko: 2xx0
Finančná poloţka: 222003
Prvok ŠPP: úroveň prvku ŠPP bez špecifikácie zdroja EU alebo ŠR*
Príjem peňaţných prostriedkov z uplatnenia zmluvnej pokuty od prijímateľa na príjmový účet PJ
Účtovný zápis:
MD: 224109
DAL: 378109
Súbeţne :
MD: 588100
DAL: 351100
Príjem peňaţných prostriedkov z uplatnenia zmluvnej pokuty od prijímateľa na príjmový účet PJ je potrebné sledovať na úrovni
prijímateľa a na úrovni projektov.
Prijímateľa, od ktorého sa prijala zmluvná pokuta je potrebné v ISUF mať zaloţeného ako odberateľa. Úroveň projektov je
sledovaná na účte 648109 zadávaním prvku ŠPP.
V prípade účtovných okruhov 2240 a 2330 je úroveň projektov sledovaná na účte 378109 zadávaním kódu projektu bez
špecifikácie zdroja EU alebo ŠR do poľa platobná referencia.
Transakcia: F-51
Operácia na spracovanie: Príjem platby
Dátum dokladu: dátum, kedy bola platba prijatá podľa bankového výpisu
Dátum účtovania: dátum, kedy bola platba prijatá, podľa bankového výpisu
Referencia: č. BV
Text hlavičky dokladu: Príjem zo zmluvnej pokuty
Druh dokladu: BV
Účtovanie:
ÚčtKľ: 40
Účet: príslušný účet HK podľa účtu v ŠP, 224*
Čiastka: príslušná suma podľa výpisu ŠP
111 – zdroj ŠR
11xx – zdroj EU
13xx – zdroj EU
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Funkčná oblasť: xxxxxxxx
Finančné stredisko: 2xx0
Finančná poloţka: 90
Text: TX 48....“Zmluvná pokuta*
Cez „Viac“ doplniť príslušný prac. úsek
Spracovanie OP:
Účet: výber odberateľa z ponuky
Druh účtu: D
Znak OHK: T
Súbeţne
ÚčtKľ: 40
Účet: 588100
Enter
Čiastka: príslušná suma podľa výpisu ŠP
Fond: xxxx
Funkčná oblasť: xxxxxxxx
Finančné stredisko: 2xx0
Finančná poloţka: 60
Text: TX 48.... zmluvná pokuta *
Cez „Viac“ doplniť príslušný prac. úsek
ÚčtKľ: 50
Účet: 351100
Enter
Čiastka: príslušná suma podľa výpisu ŠP
Fond: xxxxxx
Funkčná oblasť: xxxxxx
Finančné stredisko: 2xx0
Finančná poloţka: 60
Text: TX 48.... zmluvná pokuta*
Cez „Viac“ doplniť príslušný prac. úsek
Postup účtovania vrátenia do 40 EUR v systéme ISUF

6.9

Prijímateľ je povinný vrátiť príspevok alebo jeho časť podľa osobitného predpisu 54) za podmienok a spôsobom uvedeným v
zmluve alebo v rozhodnutí o schválení ţiadosti podľa § 12 ods. 1. Ak suma príspevku alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť,
nepresiahne 40 eur a súčasne nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu, 54a) tento príspevok alebo
jeho časť riadiaci orgán neuplatňuje a nevymáha. Ak sa vrátenie vzťahuje k ZoP, ktorá nemá dopad na výkaz výdavkov na
EK, v systéme ISUF sa zakladá RD k technickému OoVFV ako aj účtovné doklady, ktorými sa poníţi výška zostatku na ZP/PR.
Zároveň musí platiť:
•
Identifikovaná suma je menšia alebo rovná 40 € spolu za zdroj EÚ + ŠR + ProRata
•
Pri dobrovoľnom vrátení zo strany prijímateľa sa spätné vrátenie prostriedkov neuskutočňuje
•
Pri dobrovoľnom vrátení prijímateľom je vyuţívaná štandardná funkcionalita ITMS a ISUF pre vrátenie
•
Splátkový kalendár iniciovaný RO / SFK musí byť splatený v plnej výške pôvodnej sumy pohľadávky
1) Vrátenie NFP do 40 € - dopad na rozpočet EÚ
•
•
•
•
•

Nezrovnalosť s dopadom na výkaz výdavkov v ITMS je evidovaná pre účely správneho vykázania súm voči EK a
zostavenia ročného výkazu nezrovnalostí a vratiek zo strany CO
NZR zo stavu „Nová“ sa posúva v ITMS do stavu „Nehospodárne vymáhanie“
NZR sa nesmie dostať do „Podozrenia z nezrovnalosti“
ŢoVFP ani OoVFV sa nezasielajú ani neevidujú v ITMS, tzn. nemení sa ani výška disponibilných prostriedkov projektu
V ISUF nebude ţiadna informácia

2) Vrátenie NFP do 40 € bez dopadu na rozp. EÚ
•
•
•

Vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby / predfinancovania, ktoré je menšie alebo rovné ako 40 €
ŢoVFP sa nezasiela ani neeviduje v ITMS
Technické OoVFV:
–
Prijímateľ ţiadne prostriedky nevracia
–
Zdroje financovania EÚ + ŠR + ProRata + VZ
–
Variabilný symbol: 8888888888
–
Väzba na kód ŢoP
–
V prípade existencie nezrovnalosti väzba aj na nezrovnalosť

•

Po prijatí technického OoVFV do ISUF za časť ŠR, EU, PR, VZ systém ISUF automaticky vykoná na základe
informácie o variabilnom symbole podsúvahový zápis, ktorým vráti prostriedky za časť ŠR, EU, PR, VZ do rozpočtu
projektu 799100/798999;
Zároveň
sa v ISUF vykoná odúčtovanie pohľadávky, ktorá zostala otvorená z poskytnutej ZP, resp.
predfinancovania., napr. otvorená ZP na doklade BV (AB), kde zostatok evidujeme na MD strane účtu 314*;

•
•

V prípade KPPS, KPPP bude účtovanie nasledovné:
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SA doklad: 799100/798999 – vrátenie EU, SR, PR, VZ do rozpočtu projektu
TO doklad: 353001/314*
Obrazovka č. 1: FMV3 – zobrazenie technického OoVFV

Popis: V texte hlavičky dokladu sa nachádza kód OoVFV a v texte dokladu číslo ŢoP, ku ktorej sa vrátenie vzťahuje.
Obrazovka č. 2: FMV3 – cez spotrebu, zobrazenie dokladov

Popis: Uţívateľ dvojklikom na príslušný doklad sa dostáva do prehľadu dokladu, ktorý sa automaticky v ISUF zaúčtoval.
Obrazovka č. 3: Prehľad dokladu TO

Popis: V texte hlavičky dokladu je zobrazený kód projektu s variabilným symbolom technického OoVFV. Doklad sa generuje
s cieľom poníţiť zostatok na účte 314*. Doklad je naviazaný na RD k technickému OoVFV.
Obrazovka č. 4: Prehľad dokladu SA
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Popis: SA doklad účtovník zobrazuje cez transkaciu FBL3n cez účet 798100. V texte hlavičky dokladu je to isté čo v doklade TO
a uvedeným dokladom sa vracajú prostriedky do rozočtu projektu.
•

V prípade KPPR, bude účtovanie :

SA doklad: 799100/798999 + manuálne poníţenie na RD ZP(automaticky)
Obrazovka č. 5: FMV3 – zobrazenie technického OoVFV

Popis: V hlavičke dokladu je zobrazený kód OoVFV ako aj číslo ŢoP, ku ktorej sa vrátenie do 40 EUR vzťahuje.
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Obrazovka č. 6: FB03 prehľad dokladu vrátenia prostriedkov do rozpočtu projektu

Popis: Uvedený doklad na rozdiel od KPPS, KPPP sa automaticky zaúčtoval vo väzbe na RD k technickému OoVFV. Uţívateľ
ho zobrazí priamo cez FMV3 cez pole spotreba. V hlavičke dokladu je uvedený kód projektu a technického OoVFV.
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7

EVIDENCIA VRÁTENIA ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM V ISUF

Odlišné spracovanie v ISUF je v procese generovania dokladov a ich väzieb pri vráteniach ELURmi podmienené existujúcimi
informáciami, ktoré v momente aktivácie ELURu vrátenia v RIS uţ prešli (alebo neprešli) z ITMS do ISUF:
Situácia 1 - v ISUF nie je doklad Nezrovnalosti ani doklad ŢoVFP
o
ISUF pri vrátení automaticky zaloţí:

„SA“ doklad vrátenia do rozpočtu projektu

generuje sa RD

rozpočtový doklad pre vrátenie do rozpočtu PJ
Situácia 2 - v ISUF je doklad Nezrovnalosti ale nie je doklad ŢoVFP
o
do ISUF sa informácia dostáva zaslaním nezrovnalosti v stave „Podozrenie z nezrovnalosti“ z ITMS, kde sa
v ISUF zaloţí rezervačný doklad tak na úrovni PJ ako aj na úrovni CO (na úrovni CO v prípade, ţe daná
nezrovnalosť má dopad na výkaz výdavkov, pokiaľ ISUF následne obdrţí k nezrovnalosti aj aktualizáciu
typu: kontrolná sprava, alebo rozhodnutie, generuje pohľadávku CO voči konkrétnemu subjektu).
o
Ak k nezrovnalosti nie je zaslaná ŢoVFP a prijímateľ ŠRO z vlastnej iniciatívy aktivuje ELUR vrátenia,
ktorým navýši prostriedky na PJ, systém ISUF skontroluje, či v ISUF existuje rezervačný doklad
k nezrovnalosti a k predmetnej ŢoP (ku ktorej je vrátenie realizované, táto informácia príde aj z RIS pri
aktivácii ELURu)
o
automaticky systém zaloţí:

„SA“ doklad vrátenia do rozpočtu

rozpočtový doklad pre vrátenie do rozpočtu PJ
Situácia 3 - v ISUF nie je doklad Nezrovnalosti ale je doklad ŢoVFP
o
do ISUF sa informácia dostáva zaslaním ŢoVFP v stave „Odoslaná dlţníkovi“ z ITMS, kde sa v ISUF zaloţí
rezervačný doklad tak na úrovni PJ ako aj na úrovni CO (na úrovni CO v prípade, ţe dané vrátenie má
dopad na výkaz výdavkov a generuje k pohľadávku CO voči konkrétnemu subjektu).
o
ISUF pri vrátení prijatom z RIS generuje:

„SA“ doklad

rozpočtový doklad pre vrátenie do rozpočtu PJ
Situácia 4 - v ISUF je doklad Nezrovnalosti a je aj doklad ŢoVFP
o
do ISUF sa informácia dostáva zaslaním nezrovnalosti v stave „Podozrenie z nezrovnalosti“ z ITMS, kde sa
v ISUF zaloţí rezervačný doklad tak na úrovni PJ ako aj na úrovni CO (na úrovni CO v prípade, ţe daná
nezrovnalosť má dopad na výkaz výdavkov); zaslaním ŢoVFP v stave „Odoslaná dlţníkovi“ z ITMS do
ISUF, sa v ISUF zaloţí rezervačný doklad tak na úrovni PJ ako aj na úrovni CO (na úrovni CO v prípade, ţe
daná nezrovnalosť má dopad na výkaz výdavkov a generuje pohľadávku CO voči subjektu).
o
ISUF pri vrátení generuje:

„SA“ doklad

rozpočtový doklad pre vrátenie do rozpočtu PJ
V roku aktivácie ELURu k ŢOP (navýšenie rozpočtu ŠRO a poníţenie rozpočtu PJ) je moţné generovať v RIS:
ELUR vrátenia k ŢOP PP
môţe byť generovaný iba k zdroju ŠR (vrátenie EU zdroja je realizované na CO transferom)
ELUR vrátenia k ŢOP ZP/PR
môţe byť generovaný k zdrojom EU a ŠR
Podrobnejší postup generovania ELURov s účelom vrátenia (navýšenie rozpočtu PJ a poníţenie rozpočtu ŠRO) nájdete
v informačnom paneli na úvodnej obrazovke po prihlásení do systému RIS:
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Obrazovka č.1: RIS – informačný panel

Popis: Zakliknutím odkazu „detaily“ pri texte: „Vrátenie finančných prostriedkov z KPR na PJ“ sa otvorí príručka.
Obrazovka č.2: Príručka MUR pre vrátenia FP KPR

Popis: Pri vytváraní ELURov vrátení v MUR postupujte podľa pokynov uvedených v tomto manuáli.
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7.1

ELUR vrátenia k ŢoP ZP/PR

Typy vrátení k ŢoP typu zálohová platba/predfinancovanie, ktoré je moţné vybrať pri vytváraní ELURu vrátenia:
nezúčtovanej zálohovej platby
nezúčtovaného predfinancovania
v súlade zo zmluvou o NFP
nezrovnalosti
mylnej platby
Pri aktivácii ELURu vrátenia s priradením uvedených typov vrátení je spracovanie v ISUF rovnaké.
Obrazovka č.3: Aktivácia Eluru s typom vrátenia: „Nezúčtovaná ZP“

Popis: Poloţky ELURu vrátenia sú generované voči poloţkám z aktivovaného ELURu pôvodnej ŢOP ku ktorej je vrátenie
realizované. Po vytvorení ELURu s účelom vrátenia v RIS je vykonaná aktivácia, pri ktorej sa relevantné dáta zasielajú do
systému ISUF.
Situácia 1, keď v ISUF nie je ani doklad Nezrovnalosti ani doklad ŢOVFP - ISUF pri vrátení automaticky systém zaloţí „SA“
doklad vrátenia do rozpočtu projektu a generuje RD
Obrazovka č.4: Vyhľadanie rezervačného dokladu k vráteniu Elúrom

Popis: Pomocou transakcie FMV3 si zobrazíme RD (Ako vyhľadávacie kritérium je dobré pouţiť pole „text“ do ktorého vloţíme
kód ŢOP ku ktorej sa viaţe vrátenie).
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Obrazovka č.5: Zobrazenie rezervačného dokladu k vráteniu Elúrom

Popis: RD je evidenčným dokladom v systéme ISUF pre vrátenie realizované v rámci systému RIS.
Obrazovka č.6: Zobrazenie rezervačného dokladu k vráteniu Elúrom - detail poloţky

Popis: Detail poloţky vrátenia.
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Obrazovka č.7: Zobrazenie účtovného dokladu

Popis: Generovaný „SA“ doklad si zobrazíme cez transakciu FB03, alebo FBL3N. V texte poloţiek musí byť zapísaný kód
ELURu, ktorý bol do ISUF zaslaný pri jeho aktivácii v RIS.
Obrazovka č.8: Zobrazenie účtovného dokladu - hlavička

Popis: Pouţívateľ vidí v texte hlavičky dokladu ako aj v referencii číslo ŢoP, ku ktorej sa vrátenie vzťahuje.
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Obrazovka č.9: Zobrazenie poloţky účtovného dokladu

Popis: Na poloţke v poli priradenie, systém zaeviduje aj kód, ktorý hovorí o VR_ (ako vratenie) a očísle ELURu v tvare
číslo/rok.
Obrazovka č.10: Vrátenie do rozpočtu PJ

Popis: Cez transakciu Y_UFO_58000037 je moţné dohľadať dodatok v rozpočte PJ, ktorý sa viaţe k ELURu vrátenia. Dodatok
je v rozpočte PJ evidovaný ako rozpočtový doklad.
Ak rezervačný doklad k nezrovnalosti v ISUF neexistuje, v momente aktivácie ELURU vrátenia z RIS sa v ISUF vygeneruje
rezervačný doklad a „SA“ doklad podsúvahy pre zaznamenanie príjmu do rozpočtu projektu. Následne ak je v ITMS posunuté
OoVFV do stavu „Uhradené“ (export do ISUF), tak sa to zapíše, len ako informácia do KD a príde správa o prijatom OoVFV do
SAP pošty pouţívateľa.
Transakcia ZKD_BV
Obrazovka č.11: Preväzbenie OoVFV a „SA“ dokladu

Popis: Následne účtovník preväzbí SA doklad s OoVFV, o ktorom mu príde správa do Sap pošty cez ZKD_BV.
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Obrazovka č.12: Preväzbenie OoVFV a „SA“ dokladu - 2

Popis: Dvojklikom na poloţku OoVFV, prejdeme do zadania doplňujúcich polí.
Obrazovka č.13: Preväzbenie OoVFV a „SA“ dokladu – doplnenie dokladov

Popis: Do poľa ELUR vpíše pouţívateľ kód ELURu vrátenia z RIS a doplní údaje k dokladu úhrady („SA“ doklad k vráteniu
automaticky generovaný systémom) a taktieţ uvedie aj Dátum pripísania na účet, kde uvádza dátum prijatia ELURU.
Obrazovka č.14: Preväzbenie OoVFV a „SA“ dokladu – uloţenie

Popis: Po preväzbení všetkých poloţiek, uloţíme cez disketu všetky aktivity.

7.2

ELUR vrátenia k ŢoP PP

Realizácia vrátenia ELURom - navýšenie rozpočtu PJ a poníţenie rozpočtu prijímateľa ŠRO vo vzťahu k ŢoP typu priebeţná
alebo záverečná je moţná len v rámci zdroja ŠR, zdroj EÚ je vrátený prijímateľom priamo bankovým prevodom na účet CO.
Typy vrátení k ŢoP typu priebeţná/záverečná, ktoré sa vyberajú pri vytváraní ELURu vrátenia:
v súlade zo zmluvou o NFP
nezrovnalosti
mylnej platby
Pri aktivácii ELURu vrátenia s priradením uvedených typov vrátení je spracovanie v ISUF rovnaké.
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Obrazovka č.15: Aktivácia Eluru – vrátenie EÚ zdroja nie je povolené

Popis: Pri aktivácii poloţky vrátenia za EU zdroj systém ISUF vráti chybové hlásenie.
Obrazovka č.16: Aktivácia Eluru – iba za ŠR zdroj

Popis: Aktivácia Eluru vrátenia (iba s poloţkou za SR zdroj) k ŢoP typu priebeţná/záverečná, keď existuje ŢoVFP a je v stave
„Odoslaná dlţníkovi“ v systéme ITMS (systém ISUF uţ má info o ŢoVFP, pozri kap. 6.2).
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Situácia 4 - v ISUF je doklad Nezrovnalosti a je aj doklad ŢoVFP
Obrazovka č.17: Zobrazenie účtovného dokladu

Popis: Generovaný „SA“ doklad si zobrazíme cez transakciu FB03, alebo FBL3N. V texte poloţiek musí byť zapísaný kód
ELURu, ktorý bol do ISUF zaslaný pri jeho aktivácii v RIS.
Obrazovka č.18: Zobrazenie účtovného dokladu - hlavička

Popis: Pouţívateľ vidí v texte hlavičky dokladu číslo projektu v referencii číslo ŢoP, ku ktorej sa vrátenie vzťahuje.
Obrazovka č.19: Zobrazenie poloţky účtovného dokladu

Popis: Na poloţke v poli priradenie, systém zaeviduje aj kód, ktorý hovorí o VR_ (ako vrátenie) a o čísle ELURu v tvare
číslo/rok.
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Obrazovka č.20: Vrátenie do rozpočtu PJ

Popis: Cez transakciu Y_UFO_58000037 je moţné dohľadať dodatok v rozpočte PJ, ktorý sa viaţe k ELURu vrátenia. Dodatok
je v rozpočte PJ evidovaný ako rozpočtový doklad.
Ak rezervačný doklad k nezrovnalosti v ISUF neexistuje, v momente aktivácie ELURU vrátenia z RIS sa v ISUF vygeneruje
rezervačný doklad a „SA“ doklad podsúvahy pre zaznamenanie príjmu do rozpočtu projektu. Následne, ak je v ITMS posunuté
OoVFV do stavu „Uhradené“ (export do ISUF), tak sa to zapíše, len ako informácia do KD a príde správa o prijatom OoVFV do
Sap pošty pouţívateľa. Pouţívateľ musí doklad SA cez transakciu ZKD_BV preväzbiť na prijaté OoVFV.
Transakcia ZKD_BV
Obrazovka č.21: Preväzbenie OoVFV a „SA“ dokladu

Popis: Následne účtovník preväzbí SA doklad s OoVFV, o ktorom mu príde správa do SAP pošty cez ZKD_BV.
Obrazovka č.22: Preväzbenie OoVFV a „SA“ dokladu – doplnenie dokladov

Popis: Do poľa ELUR vpíše pouţívateľ kód ELURu vrátenia z RIS a doplní údaje k dokladu úhrady („SA“ doklad k vráteniu
automaticky generovaný systémom) a taktieţ uvedie aj Dátum pripísanie na účet, kde uvádza dátum prijatia ELURU.
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Obrazovka č.23: Preväzbenie OoVFV a „SA“ dokladu – uloţenie

Popis: Po preväzbení všetkých poloţiek, uloţíme cez disketu všetky aktivity.

7.3

Vrátenie aktiváciou ELURu interného rozpočtového opatrenia

Ak namiesto ELURu vrátenia je vykonaná aktivácia ELURu interného rozpočtového opatrenia, v tom prípade je potrebné, aby
účtovník manuálne zaúčtoval „SA“ doklad a následne ho preväzbil cez transakciu ZKD_BV na OoVFV, ktoré mu príde ako
správa do SAP pošty. V ISUF sa doklad „SA“ v tomto prípade automaticky negeneruje, musí ho účtovník doúčtovať na základe
informácií od finančného manaţéra, ktorý mu poskytne údaje o ELURe, ktorým boli prostriedky prijaté ako aj o dátume kedy bol
ELUR aktivovaný.
Postup k evidencii prijatého ELURu (beţné RO) od KPPR, ktorým sa vrátia prostriedky do rozpočtu projektu:
Transakcia: FB01
Dátum dokladu: dátum aktivácie ELURU
Dátum účtovania: dátum aktivácie ELURU
Druh dokladu: SA
Referencia: číslo ŢoP, ku ktorej sa vrátenie vzťahuje
Text hlavičky dokladu: číslo ŢoP, ku ktorej sa vrátenie vzťahuje
Účtovanie:
UKL 40, účet 799999
Čiastka:
Fond: príslušný kód zdroja
Funkčná oblasť: kód opatrenia/podopatrenia, do ktorého je projekt zaradený
Fin stred: 21x0
Finančná poloţka: 90
Prac. úsek: príslušný kód
Prvok ŠPP: ţiadny
Priradenie: kód N z ITMS, resp. pri vratkách kód OoVFV
Text:TX30 : číslo ELUR v tvare ( UR/xxxxxxx/rok)
UKL 50, účet 798100
Čiastka:
Fond: príslušný kód zdroja
Funkčná oblasť: kód opatrenia/podopatrenia, do ktorého je projekt zaradený
Fin stred: 21x0
Finančná poloţka: 90
Prac. úsek: príslušný kód
Prvok ŠPP: konkrétny prvok podľa zdroja, ktorý evidujeme
Rezerv. prostriedkov: číslo rezervačného dokladu nezrovnalosti ( resp. poslednej aktualizácie, ktorá prišla z ITMS)
Priradenie: kód N z ITMS, resp. pri vratkách kód OoVFV
Text:TX30 : číslo ELUR v tvare ( UR/xxxxxxx/rok)
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8
8.1

Práca s transakciami pri účtovaní nezrovnalostí a vrátení
Zoznam transakcií

FMV3 – Zobrazenie predpokladaného príjmu
F-51 – Účtovanie príjmu, preúčtovanie s vyrovnaním
FB01 – Účtovanie dokladu podsúvahy (pri nezrovnalostiach a vráteniach)
F- 32 – Vyrovnanie účtu odberateľa
ZKD_BV – Preväzbenie dokladov úhrady na OoVFV
Y_UFO_58000073 – Prehľad pre nezrovnalosti a vrátenia
8.2

Transakcia ZKD_BV

Transakcia ZKD_BV slúţi na preväzbenie dokladov, ktoré určujú príjem či uţ na PJ, na CO, na SFK. Táto aplikácia umoţňuje
preväzbenie účtovných dokladov FI na OoVFV, ktoré bolo zaslané z ITMS do ISUF a tým zabezpečuje aktuálne dáta v prehľade
nezrovnalostí a vrátení, kde sa tieto informácie naťahujú. Bez vykonania väzby dokladov určujúcich príjem na OoVFV nie je
zabezpečený korektný výstup z KD.
Obrazovka č.1: Transakcia ZKD_BV

Popis: Pouţívateľ do poľa kód OoVFV uvedie príslušné číslo oznámenia, ktoré mu prišlo ako informácia do SAP pošty.
Obrazovka č.2: Zobrazenie čiastok podľa zdrojov

Popis: Pouţívateľ sa dvojklikom dostáva do poloţky, kde chce doplniť údaje preväzbenia na BV resp. na doklad PR, alebo
SA, ktorý zaúčtoval na podsúvahe.
Obrazovka č.3: Detail poloţky

Popis: Pouţívateľ sa dvojklikom
infomácie.

na zelenu ikonu dostáva do detailu poloţky konkrétneho zdroja kde sa chystá doplniť
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Obrazovka č.4: Detail poloţky

Popis: V prípade, ţe účtovník vyberie moţnosť „Doklad úhrady“, preväzbuje na dokument OoVFV doklad BV resp. PO (pri
vrátení do 166 EUR), PR, SA doklad podsúvahy. Čo sa týka SA a PR dokladu, údaje k číslam účtov resp. ELURU zistí
z prijatého OoVFV. Dátum pripísania prostriedkov na účet CO resp. číslo BV CO, zistí z Výkazu nezrovnalostí a vratiek, ktorý je
zaslaný z CO na RO a PJ. Ak pouţívateľ chce na príslušný riadok kódu zdroja pridať resp. preväzbiť aj ďaľšie doklady, volí si
moţnosť
, a doplní do príslušnej tabuľky všetky dáta, s tým, ţe v poli čiastka neuvádza ţiadnu sumu (v opačnom prípade
by systém na danom riadku hlásil prekročenie). V tomto prípade vyberá moţnosť „Iný doklad“ a preväzbuje na dokument
OoVFV manuálne zaúčtovaný doklad pohľadávky (vo výnimočných prípadoch) alebo vyrovnávací doklad AB, preúčtovací
doklad SA, ktorým vykonal preúčtovanie z mylnej platby na pohľadávku, resp. pouţil iné neštandardné postupy. Následne zadá
zelenú fajku.
Obrazovka č.5: Potvrdenie zadaných informácií

Popis: Pouţívateľ v tomto prípade volí moţnosť „áno“.
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Obrazovka č.6: Doplnené informácie na príslušnom zdroji - prehľad

Popis: Pouţívateľ sa vracia späť zelenou šípkou.
Obrazovka č.7: Údaje o jednotlivých zdrojoch

Popis: Zaúčtovaním PR dokladu podsúvahy za VZ a EU zdroje prijaté na CO a následným preväzbením tohto PR dokladu na
OoVFV cez transakciu ZKD_BV sa pole neuhradené vynuluje. PR a SA doklad sa tieţ preväzbuje cez doklad úhrady.
Pouţívateľ obdobne rozklikne aj ďalšie poloţky OoVFV a doplní údaje úhrady.
Preväzbenie cez ZKD_BV sa vykonáva aj na CO, kde účtovník preväzbuje doklad BV s OoVFV.
Obrazovka č.8: Detail k stornu BV, ktorý bol zaúčtovaný s chybou a bol aj preväzbený na OoVFV

Popis: Ak doklad úhrady FI bude následne vystornovaný, je potrebné cez ZKD_BV upraviť záznam k dokladu, ktorým ste
evidovali príslušný kód zdroja a zadať príznak storna. Opätovne je potrebné preväzbit nový doklad s OoVFV.
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8.3

Transakcia Y_UFO_58000073 – Prehľad nezrovnalostí a vratiek

Obrazovka č.1: Transakcia k zobrazeniu nezrovnalostí a vratiek – prehľad – obľúbené poloţky

Popis: Pouţívateľ zvolí príslušnú transakciu, ktorú môţe mať navolenú aj v obľúbených poloţkách.
Obrazovka č.2: Transakcia k zobrazeniu nezrovnalostí a vratiek – prehľad – strom SAP

Popis: Pouţívateľ zvolí príslušnú transakciu zo stromu SAP základnej obrazovky.
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Obrazovka č.3: Zadávanie údajov v základne obrazovke príslušnej transakcia

Popis: Pouţívateľ nadefinuje kód nezrovnalosti a prejde na ikonu hodinky.
Obrazovka č.4: Prehľad histórie nezrovnalosti

Popis: Prehľad jednotlivých krokov, ktoré boli k príslušnej nezrovnalosti vykonané.
Obrazovka č.5: Prehľad histórie nezrovnalosti

Popis: Posunom lišty doprava dokáţe pouţívateľ pozrieť detaily úhrad, ktoré boli nadefinované cez ZKD_BV. Taktieţ si cez
označenie príslušného stĺpca môţe stĺpce potlačiť, resp. cez ikonu rubíkovej kocky doplniť ďalšie.
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9

KNIHA DLŢNÍKOV V BW SYSTÉME

BW systém predstavuje systém pre spravovanie operatívnych výkazov, ktoré sú napĺňané údajmi z produktívneho systému
ISUF. Údaje evidované v systéme ISUF sa premietnu do BW systému nasledujúci deň po ich zaevidovaní do systému ISUF.
Obrazovka č.1: Prihlasovanie

Popis: Uţívateľ volí moţnosť BW produkčný. V prípade chýbajúcich oprávnení, alebo hesla, je potrebné sa obrátiť na servise
desk.
Kniha dlţníkov v BW systéme je rozdelená do 3 transakcií:
Kniha dlţníkov – nezrovnalosti – rýchla transakcia určená pre tlač (vyuţívaná manaţérmi pre nezrovnalosti, kde
excelovská tabuľka obsahuje polia vopred navrhnuté bez potreby úpravy)
Výkaz – vrátenia – všetky vrátenia, ktoré nie sú definované ako nezrovnalosti a sú účtované v systéme ISUF pod
účtom HK 378110
Kniha dlţníkov – nezrovnalosti – operatívny výkaz s rozšírenými moţnosťami výberu dát do tabuľky a v účtovníctve sú
evidované pod účtom HK 378111
Upozornenie: V prípade, ţe účtovník nevykoná preväzbenie OoVFV s bankový výpisom cez transakciu ZKD_BV, resp. tam pri
preväzbení zadá chybné údaje o úhrade, prípadne čísle dokladu, všetky tieto informácie budú takto zapísané aj do databázy
KD. Čiţe v prípade zistenia chybných dát, nie je chyba len v systéme, ale v ľudskom omyle, prosíme Vás o nahlásenie
chybných zistení na servise desk.
Obrazovka č.2: Základné menu

Popis: Uţívateľ vyberá transakciu, s ktorou bude pracovať podľa stromu v print screene.
Kniha dlţníkov – nezrovnalosti (tlač)
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Obrazovka č.3: Kniha dlţníkov – nezrovnalosti (tlač)

Popis: Výber je moţné robiť cez viaceré moţnosti uţ vo vstupnej obrazovke. Na príslušnej obrazovke ide o výber cez kód
programového dokumentu. Často pouţívaný je aj výber cez kód nezrovnalosti. Následne pouţívateľ prejde na ikonu OK.
Obrazovka č.4: Kniha dlţníkov – nezrovnalosti (tlač)

Popis: Systémom navrhnutý výstup, ktorý je určený priamo na tlač všetkých stlpcov.
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Obrazovka č.5: Kniha dlţníkov – nezrovnalosti (tlač)

Popis: Cez pravé tlačítko myši je moţné vykonať pridanie rozčlenenia, zámenu, resp. odstránenie stlpca. V uvedenej
obrazovke je zobrazená zámena z dôvodu OoVFV na kód OoVFV.
Obrazovka č.6: Kniha dlţníkov – nezrovnalosti (tlač)

Popis: Zobrazenie výstupu s kódom OoVFV
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Obrazovka č.7: Kniha dlţníkov – nezrovnalosti (tlač) – dalšia strana

Popis: Zobrazenie výstupu s kódom OoVFV – ďalšia strana.
Obrazovka č.8: Kniha dlţníkov – nezrovnalosti (tlač)

Popis: Tlač tabuľky. Pri ukáţke pred tlačou je moţné vidieť spodnú časť strany, kde sú prednastavené podpisy manaţéra pre
nezrovnalosti ako aj účtovníka a dátum. Hotový výstup k zaloţeniu.
Výkaz – Vrátenia
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Obrazovka č.9: Vstupná obrazovka

Popis: V predvýberovej obrazovke je moţné bliţšie určiť, aký výber si pouţívateľ ţelá. Napríklad podľa kódu projektu, PJ,
programového dokumentu, atd. Následne prechádza pouţívateľ na tlačidlo OK. Pole aktuálny stav predstavuje výber dát bez
celej historie – to je final. Napr. ak bolo vrátenie chybne evidované, potom stiahnuté a následne znova evidované, tak pri pouţití
„X“ sa nám zobrazí, len posledný stav vrátenia a údaje k nemu.
Obrazovka č.10: Zobrazenie výkazu vrátení

Popis: Vrátenia sú realizované väčšinou na základe ZoVFP resp. sú evidované na základe vrátenia z iniciatívy prijímateľa, kde
je dokumentom OoVFV, ktoré okrem príjmu predstavuje aj pohľadávku.
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Obrazovka č.11: Práca s výkazom

Popis: Výber jednej ZoVFP môţe pouţívateľ vykonať cez vloţenie kódu ZoVFP do políčka kód ZoV. Resp. presun tohto kódu
do hlavičky výkazu môţe vykonať aj myšou.
Obrazovka č.12: Pridanie stĺpcov

Popis: Následne pouţívateľ môţe pracovať s výkazom a jeho moţnosťami čo je k danému vráteniu v ISUF k dispozícii.
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Obrazovka č.13: Tvorba výkazu

Popis: Všetky dáta, ktoré sa dajú do výkazu natiahnuť sú v príslušnej ponuke zobrazené. Ak sa pri niektorom výbere zobrazí
pod výber kríţik, znamená to ţe príslušný údaj nie je k dipozícii. Veľa záleţí od preväzbenia, ako uţ bolo spomínané vyššie.
Niekedy sa údaje v ISUF aj nachádzajú, ale účtovník ich zatiaľ nepreväzbil a tým sa do výkazu nedostali.
Nezrovnalosti – operatívny výkaz
Obrazovka č.14: Vstupná obrazovka

Popis: Vo vstupnej obrazovke zje potrebné zadať konkrétny kód N, resp. nič nezadať a systém vyberie všetky evidované N
v ISUFza príslušný účtovný okruh, na ktorý má uţívateľ oprávnenia.
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Obrazovka č.15: Operatívny výkaz

Popis: Vybraný výkaz pre účely operatívneho pouţitia naťahuje do zobrazenia len pár údajov, ktoré uţívateľ doplní následne
podľa svojich predstáv.
Obrazovka č.16: Ţiadaný výstup

Popis: Uţívateľ doplní ďaľšie stĺpce do výkazu. Kedţe pod polom OoVFV je kríţik, k príslušnej ZoVFP nebolo zatiaľ realizované
vrátenie. Preto neexistujú ani doklady úhrady. Tlač je klasicky cez ikonu tlače ako v exceli.
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