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Obsah: (Cis. 31.—33.) 31. Zákon, kterým se nově upravuji válečné přirážky k poplatkům a mění některá
ustanovení o poplatcích. — 32. Nařízení, kterým se částečně mění nařízení ministra spravedlnosti ze dne
15. prosince 1909, č. 201 ř. z., o ukládání soudních deposit u Zemské banky v Praze. — 33. Zákon,
kterým Se mění § 14 a doplňuje § 17 zákona ze dne 9. listopadu 1918, č. 36 Sb. z. a n.
Cis. 31.

mezi snoubenci smlouvami manželskými,
podléhají poplatku:
Zákon ze dne 7. ledna 1920,
i 1’5% při nemovitostní ceně do 10.000 Kč ;
kterým se nově upravují válečné přirážky k po ! 2% při nemovitostní ceně od 10.000 Kč až do
platkům a n; ní některá ustanovení # poplatcích. i 20.000 I \
Za každých dalších 10.000 Kč, i započatých,
§ 1.
zvyšuje se procentová sazba celého poplatku
o 1/io% (jednu desetinu procenta) až do 3%.
K poplatkům níže uvedeným zavádí se vá
b) Úplatné převody na jiné osoby podrobeny
lečné přirážka:
jsou poplatku:
a) ve výši 200% k stupnici I.;
4% pri ceně nemovitostní do 10.000 Kč,
4%% při ceně nemovitostní od 10.000 do20.000 Kč,
b) ve výši 100%:
5% při ceně nemovitostní od 20.000 do 50.000 Kč.
1. k stupnici II. a III.;
Dále stoupá procentová sazba ceiého poplatku
ministerstvo financi se zmocňuje, aby pro
vedlo úpravu jednotlivých stupnic, pokud by toho vždy o Vío (jednu desetinu) procenta za každých
vzhledem na přirážky tuto zavedené bylo za dalších 10.000 Kč (i započatých) ceny neifinvitostní až do 7%.
potřebí;
c) Pro‘převody dědictvím, nebo částečně či
2. k procentovým poplatkům stanoveným cis.
nař. ze dne 15. září 1915, č. 280 ř. z. (pojišťovací úplně bezúplatně, na jiné osoby, nežli uvedené
pod lit. a) tohoto paragrafu, snižuje se imobilární
smlouvy);
3. k 14%ovému poplatku ze soudních smírů poplatek, placený z hrubé ceny nemovitostní ve
(pol. 8. sazby cis. nař. ze dne 15. září 1915, č. 279 dle poplatku obohacovacího, na polovici saz
by. uvedené pod lit. b), ovšem s výhradou podle
ř. z.);
§ 39, odst. 1. cis. nař. ze dne 35. září 1915,
4. k 1% a 1/s%ovému paušálnímu poplatku č. 278 ř. z,
v řízení konkursním a vyrovnávacím (pol. 15.
d) Pro převody požívající výhody podle § 2
sazby téhož cis. nař.);
zákona ze dne 18. června 1901, č. 74 ř.‘z., platí oso
5. k 14%ovému poplatku z náhrady v řízení by uvedené pod písm. a) při nemovitostech v ceně
vyvlastnovacím (pol. 22, lit. b) sazby téhož cis. do 20.000 Kč polovici sazby,řV témže odstavci sta- |
nař.).
noVené, jiné osoby při nemovitostní ceně do
§ 2.
\
10.000 Kč polovici a při nemovitostní ceně do
20.000 Kč dvě třetiny poplatku, který by na pře
Pro převody nemovitostí stanoví se tato usta vod ten připadl jinak bez této výhody.
novení:
e) Při ceně nemovitostní do 50.000 Kč pod
a) Převody (úplatné i bezúplatné) z rodičů na léhají převody domů za podmínek, stanovených
manželské nebo nemanželské děti nebo jejich po v §3 zákona ze dne 18. června 3901, či 74 ř. z., po
tomky a opačně, z rodičů pa osoby, které s jejich platku 3’5%nímu, neuplynula-li od posledního pře
dětmi v manželství vstupují nebo manželstvím již vodu stavebního místa více než 4 léta, a poplatku
jsou spojeny,
4%mmu, uplynula-li delší doba, avšak”ne více než
z nevlastních rodičů na nevlastní děti a ze 6 let. Při cenách nemovitostních přes 50.000 Kč
zvolitelů (adoptivních rodičů) na zvolence (děti zvyšuje se sazba, při každých započatých
adoptované),
10.000 Kč o 1/10% z celé ceny nemovitostní, nej
mezi manžely, kteří nejsou ani rozloučeni ani výše však do 4.,-4% vztažmo 5%. Činil-li by po
rozvedeni,
dle odst. a), c) a d) tohoto paragrafu poplatek pře
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20.000. 000 Kč na 3%, přes 20,000.000 Kč do
50.000. 000 Kč na 4%, přes 50,000.000 Kč do
100.000. 000 Kč na 5% a přes 100,000.000 Kč na
6%.
Zvýšení právě uvedené platí ode. dne 20. pro
since 1919 pro všechny emise, které do té doby
nebyly splaceny.
Základem poplatním jest emisní cena, pokud
přesahuje cenu nominální.
c) Stejnému poplatku podléhají těžířstv •
a všechny další splátky na kuksy. Nejmenšír.
poplatkem je však 50 Kč za kuks, který započít;
se do poplatku z dalších splátek.
d) Společnosti s ručením obmezeriým platí
z úhrnné ceny podílů 2%.ní poplatek z prvních
§ 3.
2.000. 000 Kč, při vyšší úhrnné ceně podílů poplatek
Poplatky dědické, uvedené v pol. 1. pod čís. ve stejné sazbě, jak je stanovena pod písm. b>
až 4. sazby cis. nař. ze dne 15. září 1915,
v 278 ř. z., se upravují přiloženou novou sazbou, tohoto paragrafu.
e) Cizozemské podniky platí za účast při tu
která stanoví se i pro poplatky darov; i místo
zemském
obchodování ve smyslu §; 5 a 6 zákona
sazby, uvedené v položce 2., pod čís. 1. ř 4. téže
ze dne 18. září 1892, č. 171 ř. z., p kud se týče
sazby, které pozbývají platnosti.
§ 120 zákona ze dne 6. března 1906, č. 58 ř. z.,
týž poplatek jako podniky domácí (a 6 písni, b)
§ 4,
d) tohoto zákona a saz. pol. 73.,36, čís. 2 zá
§ 7 císařského nařízení zc dne 28. srpna 1916, až
kona ze dne 13. prosince 1862, č. 89 ř. z.) á to
č. 281 ř. z., o poplatcích kolkových a bezpro
za připuštění k tuzemské činnosti po roz
středních poplatcích doplňuje se tak, že se jeho poplatek
umu cit. § 5 zákona z r. 1892 z části, jíž se účastní
sazba zvyšuje při výhrách přes 2,000.000 Kč do
5.000.000 Kč na 27%, přes 5.000.000 Kč do neb se hodlají účastniti při tuzemském obchodo
vání, nejméně však z jedné čtvrtiny celého ka
10.000.000 Kč na 30% a přes 10,000.000 Kč na 33%. pitálu
akciového (resp. podílového) a obiigačmho.
Touto
částí řídí se též výše procenta poplat
§ 5.
kového.
a) Kolek na karty, stanovený v § 1 pod lit. a)
Tím mění se příslušná ustanovení § 5 a dal
a b) zákona ze dne 15. dubna 1881, č. 43 ř. z.,
ších zákona ze dne 18. září 1892, č, 171 ř. z.,
zvyšuje se na 2 Kč, pokud se týče na 4 Kč a kolek § 120 zákona ze dne 6. března 1906. č. 58 ř. z., a
v odst. c) téhož zákonného ustanovení na 5 Kč, § 3 zákona ze dne 27. května 1919, č. 304 Sb.
pokud se týče na 10 Kč;
b) dále zvyšuje se kolek, stanovený v saz. z. a n.
pol. 1/28 zákona ze dne 9. února 1850, č. 50 ř. z.,
§ 7. '
(bilancovaná konta) na 50 h. a je-li poplatná listina
opatřena doložkou ve smyslu š 3 zákona ze dne
Odstavec 2, § 8 zákona ze dne 18. června
11. června 1919, č. 331 Sb. z. a n. (ujednaná soudní 1901, č. 74 ř. z., (zákon o poplatcích z převodu
příslušnost), na 1 Kč;
jmění) se zrušuje.
c) o 100% zvyšují se poplatky, stanovené
v§3, §7a§9 císařského nařízení ze dne
§ 8.
29. srpna 1916, č. 282 ř. z., o poplatcích ze sázek
Právo
k
nahlédnutí
do knih příslušející finanč
totalisateurských a bookmakerských, jakož i pro
ním
úřadům
podle
zákona
o přímých daních osob
centový poplatek § 7 zákona ze dne 31. března
ních a jeho dodatcích, zvláště císařského nařízení
1890, č. 53 ř. z.
zp dne 16. března 1917, č. 124 ř. z., rozšiřuje sc
§ 6.
též na obor práva poplatkového.
¥
a) Při obchodních smlouvách společenských
(počítajíc v to i smlouvy disoluční) vůbec, jakož
§ 9.
i pro smlouvy služební, při kterých celková roční
Veškeré poplatkové výsady pro panovníka
úplata za práci činí nejméně 6000 Kč, nastává po
vinnost poplatková nehledíc na osvědčení listinné. a členy jeho rodiny odpadají. Pokud se y poplat
Oprava ohlašovací a vyměřovací (rovněž při da kových ustanoveních mluví o úřadech, ústavech,
rech) ponechává se prováděcímu nařízení.
zařízeních, úřednících a zřízencích a P. státu rab) Poplatek z akcií (též u společností koman kousko-uherského nebo některé jeho říšské polo
ditních na akcie) zvyšuje se při celkovém akcio vice, platí ustanovení dotčená pro stejnorodá zří
vém kapitále společnosti přes 2,000.000 Kč do zení resp. zřízence republiky.

vodní méně, podléhá převod tomuto nižšímu po
platku.
f) Vkladné podle saz. položky 45., A, lit. b)
zákona ze dne 13. prosince 1862, č. 89 ř, z.,
činí 2%.
a 1li%ové vkladné podle odstavce B,
lit. a) téže sazební položky, pokud se týče podle
§ 18 cis. nař. ze dne 15. září 1915, č. 279 ř. z.,
zvyšuje se na 1%, pokud se týče na
Ustanovením tohoto paragrafu mění se § 5
a 6, odst. 1., lit. a) zákona ze dne 28. srpna 1916,
č. 281 ř. z., jakož i § 4 zákona ze dne 18. června
1901, č. 74. ř. z.
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j a spravedlnosti, ohledně Slovenska ve srozumění
s ministrem pro sjednocení zákonodárství a orgaPro Slovensko budtež upravena nařízení pří- nisaci správní v Československé republice. .
slušná podle týchž zásad nejdéle do 30. června
1920.
T. Q. Masaryk v. r.
§ 11.
Tusar v. r.
Dr. Veselý v. r.
Působnost tohoto zákona nastává 1. únorem Soiintág v. r.
1920, pokud není v zákoně samotném stanovena ;
jiná Ihůta. Provést! jej ukládá se ministru financí i
§ 10.
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Dcrdatek. Poznámka 1. až 5. k saz- Pol. 1
cis. nař. ze dne 15. září 1915, ě. 278 ř. z., zůstává
beze změny. Poznámka 6 odpadá. Poznámky 1. a
2. k saz. pol. 2. téhož cis. nař. zařadují se jako další
poznámky této sazby a to první poznámka v tom
to zněni:
Při darech movitých věcí jest poplatnost ne
závislá na sepsání listiny (listinném osvědčení).
Od poplatku jsou osvobozeny dary movitých
věcí v ryzí ceně:
a) do 2000 Kč bez listinného osvědčení,
b) do 300 Kč i při listinném osvědčení.
Darování movitých věci v období tříletém
týmž dárcem témuž obdarovanému pokládají se

při posuzování poplatkové povinnosti a sazby za
jednotný dar, podrobený poplatku z úhrnné hod
noty darovaných věcí, af jsou dary osvědčeny
listinou čili nic; ustanovení toto nevztahuje se
vsak na obvyklé dary mezi manžely, dále
mezi příbuzenstvem do druhého stupně a na dary
zeti nebo snaše do 2000 Kč, mezi jinými osobami
do 1000 Kč.
Vláda se zmocňuje, aby vzhledem na změny
provedené v tomto zákoně upravila text a po
řadí dosavadnich poznámek k sazbě poplatků dě
dických a darovacích.
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