
Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového 
priznania k dani z príjmov právnickej osoby 

 
Daňovník (obchodné meno alebo názov PO) ........................................................... 
 
sídlo .............................................................................................................................. 
 
IČO .................................................... 
 
DIČ .................................................... 
 
registrácia PO ............................................. 
 
 

Daňový úrad  
(sídlo miestne príslušného správcu dane) 

 
 
 
Vec: Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z 
príjmov právnickej osoby 
 
Na základe § 49 ods. 3 písm. *a), *b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov oznamujeme, že za zdaňovacie obdobie 2016 sa lehota na podanie daňového priznania k 
dani z príjmov právnickej osoby podľa ods. 2 predlžuje do ........................... 
 
(daňovník uvedie novú lehotu – vždy koniec príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové 
priznanie a zaplatí daň, a to */1.5.2017, alebo 31.5.2017, alebo 30.6.2017, */1.5.2017, alebo 31.5.2017, 
alebo 30.6.2017, alebo 31.7.2017, alebo 31.8.2017, alebo 2.10.2017, ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné 
príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí) 
 
Súčasťou príjmov *sú / *nie sú zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí. 
 
 
 
 

.....................................................  
podpis štatutár. orgánu daňovníka, príp. 
právneho nástupcu daňovníka a odtlačok 
pečiatky daňovníka 

 
 
(Upozornenie: Správca dane predĺži lehotu na podanie DP k dani z príjmov PO na základe oznámenia daňovníka 
automaticky, ak oznámenie bude spĺňať tieto náležitosti určené zákonom:  
1. bude podané najneskôr do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2 t. j. najneskôr do troch 
kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (platí aj pre PO, ktoré majú hospodársky rok), 
2. daňovník v oznámení uvedie novú lehotu na podanie daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie v súlade so 
zákonom, v ktorej bude daň aj splatná, 
3. daňovník uvedie skutočnosť, že súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí. 
 
Ak oznámenie daňovníka spĺňa podmienky v bode 1 a 2 lehota sa predĺži automaticky, najviac o 3 kalendárne mesiace. 
Ak oznámenie spĺňa podmienky 1, 2 a 3 lehota sa predĺži automaticky, najviac o 6 kalendárnych mesiacov. Daňovníkovi 
v konkurze alebo likvidácii môže byť lehota na podanie DP predĺžená len na základe rozhodnutia správcu dane, 
vydaného k žiadosti daňovníka. 
 
* Nehodiace sa škrtne 


