
Znížená sadzba dane od 1.1.2023 

 

Sadzba dane z pridanej hodnoty sa dočasne na tri mesiace zníži na 10 percent, a to nielen na reštauračné 

a stravovacie služby ale aj na sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení a na vstupné do 

umelých kúpalísk. Aby program vedel správne vytvárať daňové doklady s položkami so zníženou sadzbou 

od 1.1.2023 do 31.3.2023 je potrebné urobiť nasledovné nastavenia: 

 

Príprava cenníka a tovarových skupín v roku 2022  

V reštaurácii spadá väčšina predávaného sortimentu pod tovar, na ktorý sa bude od 1.1.2023 predávať 

v zníženej sadzbe DPH. Aby sme oddelili tovar, na ktorý sa znížená sadzba dane nevzťahuje (napr. cigarety, 

zápalky a pod.) musíme vytvoriť novú tovarovú skupinu. Toto rozdelenie tovaru môžete urobiť už v tomto 

roku. Ak máte všetok tovar len jedného druhu, nie je potrebné skupiny rozdeľovať. 

Cez menu Číselníky – Sklad – Tovarové skupiny sa nastavíme na tovarovú skupinu, v ktorej máme aktuálne 

zaradené tovarové položky predávané s 20% DPH. Cez pravé tlačidlo myši (alebo klávesovú skratku ALT + K) 

vyberieme možnosť Kopíruj.  

 

 

  



Vytvorí sa nová tovarová skupina, na ktorej upravíme iba názov. Do tejto novej skupiny potom 

v cenníku zaradíme len tovar, na ktorý sa od 1.1.2023 nevzťahuje znížená sadzba DPH. Rozhodnutie, 

ktoré tovary a služby budú zaradené do tejto kategórie, je na posúdení obchodníka. 

 

Rovnaký postup zopakujeme aj s tovarovou skupinou služby. Do novej skupiny potom v cenníku 

zaradíme len služby, na ktorý sa od 1.1.2023 nevzťahuje znížená sadzba DPH. Ak máte všetky služby 

len jedného druhu, nie je potrebné skupiny rozdeľovať. 

 

 

Reštaurácia a rozvoz - príprava v roku 2022 

Od 1.1. 2023 bude pri predaji v reštaurácii na bežnom stole použitá znížená sadzba DPH. V prípade, 

že reštaurácia robí aj rozvoz, tak pri účtovaní na rozvozový stôl sa použije štandardná sadzba DPH. 

Cez menu Číselníky – Sklad – Otvorené účty (dotykové obrazovky) – Kódy otvorených účtov (stolov) je 

preto potrebné vyhľadať (alebo vytvoriť) stôl pre rozvoz a upraviť jeho parametre. Cez pravé tlačidlo 

myši a možnosť Oprav (alebo klávesovú skratku CTRL+ Enter) otvoríme parametre stola a zaškrtneme 

príznak Rozvoz – VŽDY použiť základnú sadzbu DPH. 



 

 

 

Nastavenia v prípade vydania zákona 

Cez menu Číselníky – Sklad – Tovarové skupiny sa upravíme všetky tovarové skupiny, v ktorých máme 

zaradené tovarové položky a služby, na ktoré sa od 1.1.2023 vzťahuje znížená sadzba DPH . Ide o pôvodnú 

skupinu Tovar, pôvodnú skupinu Služby a všetky skupiny Reštauračných kalkulácií.  

 

 

 

 



 

Na týchto skupinách postupne cez pravé tlačidlo myši (alebo klávesovú skratku CTRL+ Enter) vyberieme 

možnosť Oprav a nastavíme príznak Rešt. / strav. služby.  

DPH sa v nastaveniach tovarovej skupiny nemení, ostáva 20%. Znížená sadzba 10% sa potom pri 

zaškrtnutom príznaku Rešt. / strav. služby automaticky použije pri položkách ktoré nie sú na rozvoz. 

 

  



Predaj od 1.1.2023 – reštaurácia 

Na bežných stoloch sa po vykonaní predchádzajúcich nastavení pri predaji automaticky použije 

znížená sadzba dane, pri rozvozových stoloch sa automaticky použije štandardná sadzba dane. Po 

skončení obdobia platnosti zníženej dane sa automaticky prestane uplatňovať znížená daň 

(vyhodnocovanie zmeny sadzieb DPH je zatiaľ aktivované na obdobie 1.1.2023 – 31.3.2023).  

 

Predaj od 1.1.2023 – priamy predaj 

Pri priamom predaji sa budú položky zaradené do reštauračných a stravovacích služieb automaticky 

predávať so zníženou sadzbou dane (bez ohľadu na rozvoz). Po skončení obdobia platnosti zníženej 

dane sa automaticky prestane uplatňovať znížená daň (vyhodnocovanie zmeny sadzieb DPH je zatiaľ 

aktivované na obdobie 1.1.2023 – 31.3.2023). 

 

Znížená DPH po 31.3.2023 

V prípade, že sa obdobie uplatňovania zníženej DPH predĺži aj po 31.3.2023, je potrebné cez menu 

Nastavenia – Parametre – Sklad 2 upraviť Obdobie pre zníž. sadzbu DPH na rešt. služby: 

 

 

 

 

 


