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Informácia 

k zmenám v registračnej povinnosti od 1.1.2023 u právnických osôb 

 

S účinnosťou od 1.1.2023 novelou zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej 

„zákon o dani z príjmov“) a zákona č.563/2003 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) dochádza k zmenám v registrácii, 

a to k registrácii pre daň z príjmov právnickej osoby z úradnej moci na základe zápisu do registra právnických 

osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (ďalej „RPO“) 

Registrácia z úradnej moci sa týka právnických osôb zapísaných do RPO s povolením alebo oprávnením  

na podnikanie, účinným od 01. januára 2023, zo zdrojových registrov - z obchodného registra 

a živnostenského registra. 

Pri registrácii právnických osôb z úradnej moci na základe zápisu do RPO dochádza k automatickej registrácii  

aj na dani z príjmov zo závislej činnosti, na dani z príjmov vyberanej zrážkou a dane z príjmov, z ktorých  

sa zabezpečuje daň. 

Správca dane zaregistruje daňový subjekt v lehote do 30 dní odo dňa prevzatia údajov z RPO, pridelí daňovému 

subjektu daňové identifikačné číslo a číslo účtu správcu dane vedeného pre daňový subjekt, ak mu predtým nebolo 

oznámené a zašle elektronický úradný dokument - rozhodnutie o registrácii a pridelení daňového identifikačného 

čísla spolu s oznámením o osobnom účte daňovníka do ich schránok na Ústrednom portáli verejnej správy.  

 

Pre právnické osoby zapísané v registri RPO na základe údajov z obchodného registra alebo živnostenského 

registra sa ruší povinnosť podať žiadosť o registráciu na daň z príjmu daňovému úradu v papierovej, alebo 

elektronickej podobe. 

Pre právnické osoby nezapísané do RPO z týchto zdrojových registrov naďalej zostáva povinnosť plniť si svoju 

registračnú povinnosť podaním žiadosti o registráciu na predpísanom tlačive, ktoré je zverejnené  

na webovom sídle Finančného riaditeľstva. 

 

Možnosť registrácie daňových subjektov prostredníctvom Jednotného kontaktného miesta je od 1.1.2023 zrušená. 
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