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§9.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provésti je přísluší ministru zemědělství.
Tusar
Švehla v. r.
Sonntag v. r.
Dr. Veselý v. r.
Klofáč v. r.
Prášek v. r.
Houdek

v. r.
Staněk v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Wlnter v. r.
Dr. Franke v. r.
Hampl v. r.
v. r.

Cis. 616.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 22. listopadu 1919,
kterým pozměňují se ustanovení nařízení býva
lého rakouského ministerstva vnitra ze dne
27. srpna 1873, č. 140 ř. z., o zkouškách podkovářských.
§ 1.
§ 13 uvedeného nařízení se změňuje a má
příště, zníti:
Zkušební taxa, kterou kandidát než bude ke
zkoušce připuštěn složití má předsedovi zkušební
komise, činí 45 K, která se mezi členy zkušební
komise stejným dílem rozdělí.
Mimo to je kandidát, který při zkoušce obstál,
pbvinen zapraviti 5 K za vysvědčení kromě kolku.
Skládá-li kandidát zkoušku podruhé, je povi
nen zaplatiti znovu zkušební taxu 45 K.
§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
PrOváděti toto nařízení náleží ve smyslu do
sud platného nařízení bývalého rakouského mini
sterstva vnitra a bývalého rakouského minister-'
\stva orby ze dne 5. srpna 1906, č. 174 ř. z., mink
I^Ssterstvu zemědělství.
Tusar v. r.
Dr. Veselý v. r.
Dr. Franke v. r,
Klofáč v. r.
Houdek v. r.
Hampl v. r.
,
Prášek v. r.
Dr. Winter v. r.
Cis. 617.
Zákon ze dne 18. listopadu 1919,
jímž se mění ustanovení o dani důchodové a sta
noví přirážky válečné ku přímým daním za iéta
1919 a 1920.
Článek I.
Změna ustanovení o dani důchodové.
Počínajíc r. 1919 mění se § 125, č. 7 zákona
o přímých daních osobních ze dne 25. října 1896,

č. 220 ř. z., upraveného novelou ze dne 23. ledna
1914, č. 13 ř. z., ‘tím způsobem, že částka K 1600
zaměňuje se částkou K 3000.
Článek II.

Válečné přirážky.
Za léta 1919 a 1920 budtež vybírány válečné
přirážky ku přímým daním podle těchto usta
novení:
§ 1.
Jako- válečná přirážka vybírá se:
1. k pozemkové dani:
a) z vinic, zahrad a lesů 400%,
0
b) z ostatní půdy 200% řádné daně;
2. ke všeobecné dani výdělkové přirážka 250%
řádné daně, činí-li daň více než 2000 í<; 150%;
činí-li daň více než 300 K, však nejvýš 2000 K;
100%, činí-li daň více než 60 K, však nejvýše
300 K; 60%, nepřevyšuje-li daň 60 K;
3. k výdělkové dani podle hlavy II. zákona
o přímých daních osobních, vyjímajíc podniky
státní, přirážka, která činí:
a) u akciových společností, akciových spolků,
komanditních společností na akcie, těžařstev
a společností s obmezeným ručením 150 pro
cent,
b) u výdělkových a hospodářských společen
stev. nepožívajících výhody § 85 zákona
o osobních daních, 80 procent a
c) u všech ostatních podniků 50 procent řádné
daně i s daní přídavečnou podle § 100, odsta
vec 7. a 8. zákona o přímých daních osobních.
Místo přirážky 150procentní (lit. a) vybírá se
při výnosnosti podniku do 6 procent přirážka 80%
90%
nad 6 až
7 procent přirážka
100%
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Výnosnost budiž vypočtena z poměru zdani
telného čistého výnosu ke kapitálu ukládacímu.
Z čistého výnosu vyloučí se úroky z půjček a
částky daně výdělkové podle § 94, lit. c) a f), zá
kona o přímých daních osobních do zdaňovacího
základu pojaté. Jako ukládací kapitál platí spla
cený kapitál základní s připočtením pravých
reserv bilančně vykázaných dle stavu na počátku
obchodního roku rozhodného pro berní rok.
U podniků částečně daně prostých budiž po
jat do výpočtu jen ukládací kapitál připadající na
poplatnou část;
4. k důchodové dani ukládané podle přiznání
přirážka 100 procent;
k dani důchodové, jež se odvádí dlužníkem
podle § 133 zákona o přímých daních osobních,
přirážka 200 procent řádné povinnosti, však s tě
mito výjimkami:
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