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Cis. 71.

Zákon ze dne 29. ledna 1920,

Jímž se zákon ze dne 10. prosince 1918, č. 65 Sb. 
z. a n., o ukládání všeobecné daně výdělkové pro

období 1918/19, rozšiřuje na rok 1920.

Článek I.

Zákon ze dne 10. prosince. 1918, č. 65 Sb. z. 
a n., platí obdobně i pro rok 1920 se změnami, 
uvedenými níže.

Článek II.

1. V §§ 1, 3, 5 a 6 nahradí se období „1918/19“ 
rokem „1920“ a v § 6 rok „1917“ rokem „1919“.

2. Ustanovení § 2, odst. 1„ věta první mění 
se takto:

,,Na rok 1920 vřadí se do berních společností 
12, odst. 1., 2., 6. a 7. zákona ze dne 25. října 

1896, č. 220 ř. z.) poplatníci, kteří dne 1. ledna 1920 
provozovali výdělkový podnik, anebo vykonávali 
zaměstnání směřující k zisku, podle celoroční 
výše všeobecné daně výdělkové, předepsané jim 
za rok 1919; při tom jest přihlížeti ke všem pří
růstkům a úbytkům (§§ 64 a 67 cit. zák.), které 
do 30. června 1920 budou provedeny.*1

3. Ustanovení § 5 se mění takto:
„Sazba daně výdělkové uloží se jen pro

rok 1920.“
4. Ustanovení § 7 zní:
„O jednotné zdanění nesamostatných závodů 

vedlejších se závodem hlavním (§ 37, odst. 2. a
4.) může poplatník žádati nejpozději do konce 
února 1920.“

5. Ustanovení § 8 zní:

„Každý poplatník jest povinen podati u berní 
správy, v jejímž obvodě má daň býti předepsána 
(§ 38), prohlášení o okolnostech rozhodných pro 
vyměření daně ('§ 39), a to nejdéle do konce 
dubna 1920.“

Článek III.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vynlášky 
a provedení jeho ukládá se ministru financí.

T. O. Masaryk v. r.

Tusar v. r.

Sonntás: v. r.

Čís. 72.

Zákon ze dne 29. ledna 1920
o osvobození daně z příjmu, zavedené zákonem 
ze dne 25. října 1896, č. 220 ř. z., ode všech při

rážek a příspěvků pro samosprávné svazky.

§ 1.
Daň z příjmu, zavedená zákonem ze dne 

25. října 1896, č. 220 ř. z., a upravená zákonem ze 
dne 23. ledna 1914, č. 13 ř. z., není základem pro 
vyměřování a vybírání přirážek a příspěvku pro 
samosprávné svazky.

§ 2.
Usnesení samosprávných svazků, jimiž bylo 

stanoveno vypisování přirážek neb příspěvků 
k dani z příjmu za dobu po dni 31. prosince 1917, 
se zrušují.

§ 3.
Provésti tento zákon, jenž nabývá účinnosti 

dnem vyhlášky, se ukládá ministru financí.

T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Sonntág v. r.

Čís. 73.

Zákon ze dne 29. ledna 1920,
jímž se vláda zmocňuje, aby převzala státní zá
ruku a zápůjčku fondu všeobecné nemocnice 
v Praze u Zemské banky království Českého až 

do výše 3 a pň! milionu Kč.

§ 1.
Vláda se zmocňuje, aby převzala státní zá

ruku za zápůjčku 3,500.000 I(č., která má býti po
skytnuta fondu všeobecné nemocnice v Praze 
Zemskou bankou království Českého.

§ 2.
Provésti tento zákon ukládá se miništrům fi

nancí a veřejného zdravotnictví.

§■ 3.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy

hlášení.
T. G. Masaryk v. r.

Tusar v. r.
Sotmtájs v. r.
Houdek v. r.

v zastoupení nepřítomného ministra veřejného 
zdravotnictví a tělesné výchovy.
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