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Cis. 309.

Zákon se dne 8. dubna 1920

o dávce z majetku a dávce z přírůstku na majetku,

_ Národní sfenranáž-iční republiky Českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně:

Dávka z majetku a dávka z přinis&u na 
majetku, které se podJe ustanovení tohoto zá
kona vyberou, jsou určeny v prvé řadě jako 
předpoklad pro příští nápravu měny, k vyrovnání 
břemen, převzatých po Rakcusko-nherské bance 
výměnou stáíovek za stažené bankovky, zadrže
ním bankovek a převzetím žirových účíti a po
kladničních poukázek podle zákonů ze dne
25. února 1919, čís. 84 Sb. z. a u., a ze dne
W. dubna 1919, čís. 187 Sb. z, a n. Přebytkúv 
užije se^k úhradě nejtísnivějších břemen, vzešlých 
ze založení a uhájení samcdaínosli státu Česko
slovenského, avšak s yj loučením běžných schodku 
bospooařshd .státního; ke kterému účelu se pře
bytku dávky v tomto rámci smí použiti, hade sta
noveno zvláštním zákonem.
,„ Finanční správa jesv povinna platby na dávku 
účetnicky j pokladničně spravovali oddělené od 
ostatních příjmů státních.

. Ntivyšší účetní kontrolní úřad bdí nad přes- 
n>.m^ dodržením ustanoven! tohoto paragrafu 
^ Tanicí své působnosti podle zákona ze dne 
29. brezna 1919,- č;s. 175 sb. z, .a m, a jest povinen 
bemčle do 6 měsíců po tiplynutí každého pololetí 
podali zvláštní komisi Národního shromáždění 
rádné doloženou zprávu o výtěžku dávky, jeho 
Použití a případných dalších opatřeních s přimč- 
reny-m návrhem; komise tato předloží svati zprávu 
s nuwhý oběma snčmovnám. a její zpráva bude ! 
'vereinčna v úředních novinách. 

s ,,*)o komise Národního sl romáždě^í vysílá ze ! 
“reho středu sněmovna poslanecká 16 a senát S j

členů; komise zvolí si předsedu a ustanoví si jed
nací řád. Prvou schůzi komise svolá předseda 
poslanecké sněmovny.

I. ODDÍL.
PŘIROZENÉ OSOBY.

A. Dávka z majetku,

/ Povinnost k dávce.
§ 2.

Dávkou z majetku jsou povinny:
1. Osoby, které v tuzemsku mají bydliště, 

nebo se zde déle jednoho roku zdržují, veškerým 
dávce z majetku podrobeným jměním, af leží kde
koliv.

Jmění y cizině ležící nepodléhá dávce z ma
jetku jen tenkráte, je-!i v cizině dávce stejného 
druhu podrobeno a jestliže cizí státy co do stej
ného jmění, v tuzěmskn se nalézajícího, podle zá
sad vzájemnosti postupují. Průkaz o těch okol
nostech podá strana.

V íémže rozsahu povinni jsou dávkou z ma- 
:efku s+átní zřízenci Československé republiky, 
kteří v cizině mají své bydliště.

2. Ostatní osoby jměním, podléhajícím dávce 
z majetku, pokud se nalézá v tuzemsku.

3. Neodevzdané pozůstalosti v témže rozsahu, 
jako osoby, uvedené pod čís. 1. a 2.

V.t ístní meze povinnosti dávko v 

5 3.
Za tuzemsko pokládá gé veškeré území patřící 

pod svrchovanost republiky, Československé.
Pro posouzení otázky, které předměty majet

kové považovat! jest za ležící v tuzemsku, jest 
” 7*ci ^"rár.ýcít rozhodna okolnost, kde sku
tečně jsou,^ ;t práv pal-:, kde.předmět práva jest; 
ide-li o právo tier 'zané na věc hmotnou, rozhod- 
1:0 jest bydliště, pobyt či sídlo tohr\ .kdo plněrym 
jest povinen.
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Privilegia a patenty, které v tuzemsku byly, 
uděleny, a pohledávky, které na nemovitostech 
v tuzemsku jsou zajištěny, pokládají se za movité ! 
věci, nalézající se v tuzemsku.

U peněz kovových a papírových, obchodních I 
mincí, bankovek, akcií, dílčích dlužních úpisů, zá
stavních listúv a podobných cenných papírů, dále 
u kuksú, cenných papírů na doručitele (směnky, 
poukázky atd.) rozhodno je místo, kde jsou ulo
ženy, nebo, nelze-Ii o uložení mluviti, kde se na
lézají.

Tytéž zásady platí obdobně i tenkráte, má-li 
se zjistiti, ve kterém cizozemském státě se na
lézají majetkové předměty, uvedené v odstavci
2. až 4.

Osvobození.

§ 4.

I. Ol dávky z majetku jsou, předpokládajíc, 
že vzájemnost jest zabezpečena, osvobozeni:

1. Hlavy cizích států ,i v československé re
publice pověřeni diplomatičtí zástupcové a kon- 
sulové z povolání cizích mocností, jsou-li cizo
zemci. dále úřednictvo a služebnictvo, jehož jest 
výhradně potřebí pro účely vyslanectví nebo kon- 
sulátu, nebo pro jejich rodiny, skládá-li se z cizo
zemců, a to s veškerým jměním, pokud nezáleží 
v tuzemsku z nemovitostí, ze jmění výdělečného, 
ze jmění vázaného podle platných ustanovení na 
oblast československého státu, nebo z tuzemských 
hypotekárních pohledávek.

Těmto jsou na roven postavená členóvé missí 
cizích států zde uznaných.

2. Osoby, kterým podle státních smluv pří
sluší nárok na osvobození od dávky z majetku 
v rozsahu, jak ze smlouvy vyplývá, jinak v témže 
rozsahu, jako osoby pod čís. 1. uvedené.

II. Od dávky z majetku jsou osvobozeny ma
jetky, jsou-li trvale, výhradně a bezprostředně 
věnovány a je-li jich skutečně užíváno k účelům 
bohoslužebným, veřejným, dobročinnými, vzdělá
vacím nebo kulturním.

§ 5.
Dávkou zásadně povinné jmění, pokud nepře

sahuje 10 000 Kč, nepodléhá dáivce z majetku, 
avšak, přesahuje-li tuto hranici, podléhá dávce 
z majetku celé.

Výjimečně vyměřivše dávka z majetku pouze 
z částky přesahující 10.000 Kč, jde-li o živitele, vy
jma otce, kteří vydržují nezaopatřené příslušníky 
své rodiny, dále o nezaopatřené sirotky bez ro
dičů neb o osoby k výdělku nezpůsobilé nebo 
méně způsobilé, konečně o osoby, které převážně 
odkázány jsou na pevné příjmy služební, odpočin
kové, zaopatřovací, nebo důchody z movitého ' 
jmění kapitálového, pokud ve všech těchto pří- I

pádech nepřesahuje celkový příjem 8000 Kč 
a jmění dávkou povinné 100.000 Kč.

Další výhody pro tuto skupinu osob ustano
vuje § 55, posl. odst.

Příjmem, uvedeným v odst. 2., rozumí se pří
jem roku 1919, který, pro tyto účely- podle zá
kona o osobních daních zvláště se zjistí.

Na osoby, které podle ustanovení § 2 ne
podléhají dáyce z majetku z celého jmění, užiti 
možno odst. 1. a 2. jenom tenkráte, prokáží-li, že 
veškeré jejich jmění (nebo příjem) včetně jmění 
podle tohoto zákona (nebo příjmu podle zák. o os. 
daních), dávce z majetku (nebo dani z příjmu) ne
podléhajícího, nepřesáhuje hranice v odst. 2. uve
dené.

Předmět dávky.
§ 6.

Pro osobní a věcnou povinnost k dávce, jakož 
i výši dávkou povinného jmění rozhodný jest stav 
a hodnota dne 1. března 1919.

To platí též o srážkách odpočitatelných.
O okolnostech, které zakládají osobní a věc

nou povinnost k dávce a které se opírají o mí
rové smlouvy, má se za to, že tu byly již dne
1. března 1919.

Ke jmění podle stavu a hodnoty dne 1. března 
1919 zjištěnému připočtou se však peníze nebo 
jiné jmění dávce z majetku zásadně podrobené 
podie hodnoty jeho v čas převodu po 1. srpnu 
1914, jehož-užito bylo k darování nebo jinakému 
věnování, af bezúplatnému, af bez přiměřené 
úplaty, af jednáním zastírajícím tento způsob na
bytí, pokud hodnota jednotlivě přesahuje 1000 Kč; 
částky pod 1000 Kč se připočtou jen tehdy, dá-11 
sc z okolností sou dít i na úmysl nniknouti dávce 
z majetku.

Ustanovení předchozího odstavce neolatí u po
platníka, jehož jmění podle ustanovení § 2, čís. U 
odst. 2.. a čís. 2., dávce z majetku jen částečce 
jest podrobeno, dekáže-li. že majetek, o jehož při
počtení jde. náležel, v. době, kdy býl věnován, ke' 
jmění podle tohoto ustanovená dávce nepod- 
robenému.

Ministr financí jc zmocněn,, aby vyloučil dary 
I: účelům dobročinným a všeužitečným v sumácli 
přes 1000 Kč ze jmění dávce nodrobeného, byly-li 
učiněny nejdéle do 1. září 192Q.

Majetek, který se podle ustanovení odst. 4. 
započítá do majetku původního maMtele dávce 
podrobeného, vyloučí se z majetku nabyvatelova.

•S 7.
Při uložení dávky z majetku připočítá se:
1. ke jmění přednosty domácnosti jmění pří

slušníků domácnosti, jsou-li podmínky § 157 zák. 
o os. daních dány, nebo byly-li by dány, kdyby 
jmění příjem poskytovalo;
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2. ke jmění dočasného držitele léna nebo ro- j nečnč z veškerých pojištění, sjednaných se Zem- 
diiiného fideikoniišii jmění leiiní. a fideiíwniisríí. ; | ským, pojišfoyacím .fondem, v Praze.

Jmění, které se nalézá ve spoluvlastnictví í 
nebo náleží souhrnu společníků společnosti vý- 
děle.čné, přičítá se podílníkům podle poměru jejich 
podílů, a nelze-li jich zjistiti, stejným dílem.

Pozůstalostní jmění pokládá se až- do ode
vzdání pozůstalosti za celek.

Jinak dávce z majetku podléhá vlastník, po 
případě držitel.

Přednosta domácnosti může od příslušníka 
domácnosti žádat! náhradu částky z celé dávky 
poměrně na jeho připočtený majetek připadající.
V případném sporu rozhoduje příslušný řádný 
soud.

Jsou-li 1. března 1919 práva nebo závazky 
sporný, a spor zahájen, rozhoduje skutečný stav 
v tento den; případné opravení předpisu dávky 
z majetku jest po konečném pravoplatném roz
hodnutí na průkaz vyhrazeno.

š 10.
Pro ocenění součástek jmění jest rozhodnou 

obecná (prodejní) cena, pokud zákon jinak nesta
noví.
. Součástkami jmění jsou hospodářské jednot
ky, t. j. věci nebo práva, která z hospodářských 
ohledů buď sama pro sebe trvají nebo s jinými 
věcmi nebo právy k sobě náležejí.

Hospodářsky samostatné věci nebo práva 
oceňují se jednotlivě, věci a prává, které jsou do
hromady hospodářskou jednotkou, oceňují se jako 
celek.

Předměty nebo práva majetková, které co 
do výše jsou pochybuv, ocení se podle pravdě
podobné hodnoty; je-li vůbec trvání takových 
předmětů nebo práv pochybno, platí ustanovení 
§ 38, čís. 6„ odst. 2.

§ 8.

^ Přímětem dávky z majetku jest veškeré 
jmění bez rozdílu, zda-li jest movité nebo ne
movité, zdali poskytuje výtěžek čili nic, pokud 
zákon výslovně jinak nestanoví.

Jměním ve smyslu odst. 1. jest soubor před
mětů a práv majetkových po1 srážce závazků, po
kud záleží v penězích anebo mají hodnotu v pe
nězích ocenitelmon.

Š 9.
Ke jmění dávkou povinnému náleží:

1. majetek zemědělský a lesní (§ ll),
2. majetek domovní (§ 12),
3. jmění výdělečné (§ 13),
4. jinaké, zvláště kapitálové jmění (§ 14).

Ke jmění dávkou povinnému nenáleží:

domácí nářadí, zařízení bytu, šatstvo á ji
naké movité hmotné věci, které slouží pouze 
k osobni potřebě, nikoliv k účelům výdělečným 
neb účelům jinakého rázu; výjimku stanoví § 14, 
odst. 3, lit. a) a b>;

2. práva, z nichž plynou pense a zaopatřovací 
požitky veškerého druhu podle § 167, čís. 4.. zák. 
ojos. daních, jakož i renty všeho druhu, které jsou 
Přímou úplatou za, vykonané služby ve smyslu 
s 124, čís. 5, zák. o os. daních;

' w,3. dosud nesplatné nároky ze životních po
jištěnu znějících na kapitál menší než 4000 Kč, ze 
životních pojištění znějících na důchod menší než 
*00 Kč řečně, dále z veškerých pojištění, sjedna

ných, na základě zákonné povinnosti, pak z pojii- 
-fění, sjednaných s ústavy, zřízenými-padle lit, E 
Mn. aář. zc dnc-5. března 189,6, čís. 31 ř. z., a ko-

Zyláštní ustanovení o jednotli
vých součástkách m a 5 e t k d vý c h a 

o jejich ocenění.

Majetek zemědělský a lesm.

I 11.

, Majetek zemědělský a lesní zahrnuje veškerou 
půdu s příslušenstvím (vyjímajíc plochy od daně 
pozemkové osvobozené podle § 2, čís. 3. a 4., zák.

| ze dne 24. května'1869, čís. 88 ř. z.), smozemky 
; spojená práva a oprávnění, kapitál zákíacní a pro- 
| voz ovací, který věnován jest provozování hosno- 

dářství zemědělského a lesního, včetně vedlejších 
í podniků ve smyslu § 2, čís. 3., zák. o os. daních.

Co do ocenění platí ustanovení § 10, vyjímajíc 
případy, ve kterých majetku bylo v době po 
1. srpnu 1914 ve volném obchodu nabyto; tu platí 
cena nabývací, je-li cena obecná (prodejní) nižší.

Cenou nabývací rozumí se cena kupní, zvýše
ná o ostatní útraty nabývací; k ní se připočte 
ještě hodnota skutečného zlepšení (investicemi 
a pod.), pokud ještě trvá, a odpočte se zhoršení 
mezitím vzniklé.

Vláda se zmocňuje, aby určila u pozemků vě
novaných trvale zemědělské výrobě jako pomůcky 
ke'zjištění prodejní ceny z doby předválečné ná
sobky čisíého katastrálního výnosu a výsledky 
Statistického .šetření ústavu pro zemědělskou 
správovědu a taxaci při zemědělském odboru če
ské vysoké školy technické v Praze o cenách po
zemků. Cena podle stavu a hodnoty dne L března

zjistí se. průměrnou přirážkou 75% k ceně 
předválečné. Při usedlostech do 10 ha výměry, ) 
věnovaných trvale a výhičně výrobě zeměíKJšké, 
muže býti stanoyena cena budov a inventáře při-

7 0
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měřenou přirážkou k ceně pozemkové. Odhadní 
komisi jest však vyhrazeno právo od takto vy
šetřených hodnot se uchýlili, ospravedlňují-li 
okolnosti ocenění vyšší nebo nižší.

Pomůckou pro zjištění prodejní ceny lesního 
majetku jest cena výnosová; jinak platí táž vý
hrada jako v poslední větě předchozího odstavce.

Pozemky stavební a pozemky, které svou po
lohou určeny jsou k brzkému zastaveni, ocení se 
podle ustanovení § 10.

Majetek podle zákona ze dne 16. dubna 1919, 
ěís. 215 Sb. z. a n., zabraný ocení se rovněž podle 
ustanovení předcházejících odstavců; bude-li ten
to majetek převzat do 10 let za cenu nižší, odepíše 
se poměrná část dávky. Podrobnosti budou upra
veny zákonem.

Nemovitosti spadající pod ustanovená zákona ze 
dne 27. května 1919, čís. 318 Sb. z. a n., o zajištění 
půdy drobným pachtýřům,. vyloučí se ze jmění pů
vodních majitelů a započítají se do jmění nabyva
telů, jakoby bylo vlastnictví přešlo již přede dnem 
’1. března 1919; náhrada podle § 8 oji. zák. na
leží však;do jmění původních majitelů.

U nemovitostí, které budou vyvlasfněny po
dle zákona ze dne 17. prosince 1919. č. 20 Sb. z. 
a n. z r. 1920, opraví-se předpis dávky podle ná
hrady poskytnuté za nemovitost.

* Majetek domovní.

Vláda sc zmocňuje, aby podle potřeby sta
novila prd budovy Obytné nebo budovy sloužící 
k jiným účelům, než k obývání (na př. výrobě 
zemědělské, průmyslové a pod), jiné pomůcky, 
oceňovací; jinak platí táž výhrada jako v poslední 
větě předcházejícího odstavce.

Náleží-li budova jinému, než vlastníku místa, 
na němž stojí, pnpocte~.se každému přiměřená část 
úhrnné hodnoty budovy a pozemku.

Jmění výdělečné..

§ 13.

Jmění výdělečné zahrnuje veškeré majetkové 
předměty a práva, včetně t. zv. vlastnictví hor 
a nafty, které slouží provozování podniku vý
dělečného' nebo zaměstnání k zisku směřujícího, 
jež nespadají pod ustanovení §11.

Za obecnou hodnotu pokládá se ona cena pro
dejní, které lze za předpokladu dalšího provozo
vání podniku ve volném obchodu za celý podnik 
cjosíci; nehledíc k výhradě této, platí při oceňo
vání částí jmění výdělečného, spadajících pod 
ustanovení §§ 11, 12, 14 až 17, ustanovení těchto 
paragrafů, při oceňování částí jmění výdělečného 
jiného druhu pěna prodejní.

Cena tržní nebo bursovní pokládá se za cenu 
prodejní. ■

Výjimky platí v těchto případech:

I. Podle ceny nabývací oceňuje Se:
a) v roce 1919 nakoupené zboží, pokud tato cena

jest vyšší než cena prodejní;
b) suroviny, pomocné a spotřební hmoty, pokud

se ve vlastní výrobě zpracují.
II. Podle ceny výrobní započítají sc polo

tovary v počátečním období zpracování; do této 
ceny patří přímé náklady výrobní s patřičným 
podílem na všeobecných nákladech výrobních 
včetně amortisacc zc zařízení k výrobě trvale 
věnovaného.

III. Vláda se zmocňuje, aby podle potřeby 
stanovila u nejdůležitějších odvětví průmyslových 
pro stroje a zařízení pomůcky oceňovací; od
hadní komisi jest však vyhrazeno právo od hod
not takto vyšetřených sc odchýliti. ospravedlňují- 
li okolnosti ocenění vyšší nebo nižší.

IV. Čisté jmění výdělečné, t. j. jmění podle 
stavu a hodnoty dne 1. března 1919 po srážce 
dluhů s tímto majetkem souvisejících (§ 18) za
počte se 70%.

Jmění jinaké.

§ 14.
Jmění jinaké zahrnuje veškeré předměty, ma

jetkové a práva majetková, která nenáležejí Ke 
jmění ve smyslu §§ 11 až 13, tedy zejména vc-

§ 12.

Majetek domovní zahrnuje, stavební plochu, 
budovy iki ní, včetně budov vedlejších, k budovám 
náležející dvory, s budovami spojená práva 
a oprávnění, jakož i příslušenství.

Ustanovení § 11, odst. 2. a 3., platí tu obdobně.
Pomůckou pro zjištění obecné (prodejní) ceny 

jest u budov obytných, nalézajících se v místech, 
která podle § 1, lit. a), zákona ze dne 9. února 1882, 
čís. 17 ř. z., podléhají zcela dani činžovní, zdani
telný čistý výnos podle § 6 cit. zákv, u ostatních 
budov obytných užitková hodnotu vc smyslu 
§ 164, odst. i., zák. o os. daních, a to podle stavu 
let činžovních 1913/1914, případně roku 1913, sra- 
zí-ir se z takto zjištěného výnosy (užitkové hod
noty) na základě tohoto výnosu (užitkové hod
noty). předepsaná neb vypočtená- plná státní daň 
s vedlejšími závazky.

Obecná, (prodejní) cena, stanoví se průměrně 
25násobným výnosem (užitkovou hodnotou) zji
štěným podle předchozího- odstavce. Cena podle 
stavu a hodnoty dne 1. března 1919 zjistí se prů
měrně přirážkou 60% k ceně první. K oběma ce
nám zjištěným podle předchozího odstavce při
počte se hodnota berní výhody nebo berního osvo
bození v rozhodné době. Odhadní komisi jest však 
vyhrazeno právo od obou takto vyšetřených hod
not se odchýliti, ospravedlňují-li okolnosti ocenění 
vyšší nebo nižší.
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•škeré majetkové- přeclm&ty a veškerá majetková 
práva, z nichž plyne .příjem zmíněný v § 124 nebo 
.§ 169 zák. o os; daních, jakož i dosud nesplatné 
-nároky, z pojištění ha život neb úraz osoby (S 17, 
odst. 2.), znějící na kapitál neb důchod s výjimkou 
uvedenou v 9, odst. 2., Cis. 3.

Za pojištění kapitálové pokládá se ve smyslu 
předchozího odstavce každé pojištění, při němž 
dojde k výplatě určité částky peněžní podle znění 
pojišťovací smlouvy.

Ku předmětům majetkovým v odst. 1. zmíně
ným počítati jest jmenovitě též:

- a), předměty z drahých kovů. drahokamy, perly, 
předměty umělecké, ozdobné a přepychové 
(včetně starožitností), jakož i sbírky (včetně 
jednotlivých předmětů z nich), kteréž nabyty 
byly úplatně po 1. srpnu 1914, přesahuje-lí 
hodnota předmětů jednotlivých nebo několika 

. předmětů. stejného druhu nebo k sobě patří
cích, vypočtená podle § 15, posl. odst., 
5000 Kč;

b) tytéž ^předměty vyjma starožitnosti tehdy, 
nespadají-li pod ustanoveni lit. a) a přesáhl ic- 
li jejich úhrnná cena podle % 15, posl. odst.,
300,000 Kč. Vyňaty jsou dále předměty a sbír
ky, o nichž ministerstvo školství a národní 
osvěty uzná, že slouží účelům veřejným nebo 
vzdělávacím, a zavážc-li se majitel, že jich 
beze svolení ministerstva školství a národní 
osvěty po dobu 10 let nezcizí. Prodá-li se 
předmět nebo sbírka v této době. pojme se 
docílená úplata dodatečně do "základu pro 
dávku.

S 15.

Cizozemské druhy peněz, tuzemské mince 
kurantní a obchodní, devisy, šeky, poukázky a ku
pony na cizí měnu, dále nemincované a nezpraco
vané clrahé kovy ocení se podle odhadních hodnot 
v příl. A nařízeni ze dne 23. dubna 1919, čís. 217 
Sb. z. a n„ na burse znamenané a neznamenané 
cenné papíry pak podle odhadních hodnot v příl. 
B téhož nařízení, jež se vládou doplul a opraví 
tím způsobem, že se k mimořádným změnám cen 
pouze přechodné povaliv nebude přihlížeti, a že 

"se ceny, určí průměrem z delší doby před 1. bře- 
znem 1919. Cenné papíry, které v příl. B nejsou 
uvedeny, ocení se kursem přiměřeným odhadnímu 
kursu podobných hodnot. Cenné papíry, znějící 

.na měnu rakotisko-ulierskou, splatné ve měně ně
kterého ze států sukcesních. mimo papíry vydané 
bývalým státem rakouským neb uherským, ocení 
se průměrným kursem koruny československé 
A’ r. 1919. Ocenění válečných půjček bude upra
veno zvláštním zákonem.

Tuzemské mince drobné, bankovky, síátovky 
;a pokladniční poukázky počítají se podle ceny no
minální.

Pro ocenění kuksů, podílů na společnostech 
s r. o., na společenstvech a pod. rozhodna je-s vý
hradou následujícího- Odstavce -prodejní hodnota 
kuksů nebo podílu, po případe zjistí se hodnota 
kuksů nebo podílů podle celkového jmění společ
nosti, těžařstva, společenstva a pod.

Podíly na hospodářských a výdelkových spo
lečenstvech a záložnách ocení se jmenovitou hod
notou, pokud tato nepřesahuje 50 Kč.

Pohledávky na cizí měnu a pohledávky, které 
zněly původně na měnu rakousko-uherskou, jsou 
však splatný ve měně některého ze států sukces- 
nícb, ocení se- podle odhadních hodnot v příl. A 
nařízeni ze dne 23. dubna 1919, č. 217 Sb. z. a n., 
a předpis dávky se opraví podle kursu koncem 
roku 1922, případně podle kurs® dřívějšího plnění. 
Strana jest však pod následky trestního stíhání 
pro zatajení dávky povinna ■ zaplavení pohledáv
ky na cizí měnu i kurs skutečného plnění-ozná- 
miti berní správě ve svém přiznám nebo při po
zdějším placení do 30 dnů po zaplacení. Ostatní 
pohledávky .kapitálové ocení se podle Částek, na 
které znějí, leda. že by zvláštní okolnosti ■odů
vodňovaly ocenění podle vyšší či nižší hodnoty, 
nežli je nominální, nebo že pohledávka zní na jiný 
předmět než peníze; v tomto posledním případe 
ocení se hodnota pohledávky podle hodnoty před
mětu.

Nezúročitchié, avšak doložkou času obme- 
zené pohledávky započítají se podle obnosu, kte
rý uložen byv až do dne splatnosti na 4%, rovná 
se kapitálu splatnému. K pohledávkám očividně 
nedobytným nebude se vůbec přihlížeti.

Předměty v § 14. lit. a) a b), uvedené ocení 
se, a to v případě lit. a) cenou nabývací, je-li 
obecná (prodejní) cena nižší, v případě lit. b) pak 
cenou obecnou (prodejní); jinak platí podle okol
ností případu ustanoveni § M, odst. 3„ obdobně.

§ 16.

Ke zjištění kapitálové hodnoty požitků nebo 
plnění ve smyslu § 124, odst. 2., čís. 5. a 6.. zák. 
o os. daních, pokud dávce, z majetku podléhají (§ 14), 
je třeba nejdříve zjistit obecnou hodnotu požitků 
nebo plnění jednoho roku. a to předchozího, a po
kud požitky nebo plnění ještě netrvaly jeden rok, 
podlp přibližné sumy běžného roku. V pochyb
nostech o době trvání požitků nebo plnění dlužno 
míti za to. že trvají na dobu neurčitou. Požitky 
jmění kapitálového činí 4%, pokud není nic jiného 
zjištěno.

U požitků nebo plnění, obmezených na určitou 
dobu, zjistí se kapitálová hodnota podle stavu 

í v den rozhodný podle připojené tabulky (příloha), 
j: je-li však trváni: požitků nebo plnění ještě .mimo 
i to podmíněno žitím jedné nebo více osob. pak ne-
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smí kapitálová hodnota, podle očist. 4. a 5, vypočí
taná, býti překročena.

Při požitcích nebo plněních na věčné časy 
béře se ža kapitálovou hodnotu 25násobná, uháně
ní nebo požitků na neurčitou dobu, pokud není 
třeba použití ustanovení odist. 4. a 5., IŽ^násobhá 
jednoroční částka.

Hodnota požitků nebo plnění, obmežených na 
dobu života osob, určuje se podle stáří osoby, jejíž 
úmrtím právo zaniká, i bóře se při stáří jejím:

do 15 let..........................20násobným
přes 15 let až do 35 let . . 17 „

, ■ jj 35 ,, „ ,, 50 , 13 „
>> ^0 ,, ,, ,, 65 . o 8 ■
U 65 ,, ,, 75 , 0/4 ,

to ,. ,, ,, 8o ,, . . 314 ! '
>> 3o ,, •..,..*2 ,,

ročním požitkem nebo plněním.

Závisí-li doba požitků nebo plnění na životě 
více než jedné osoby tím způsobem, že při úmrtí 
osoby, která nejdříve zemře, požitky nebo plnění 
zanikají, rozhoduje pro výpočet hodnoty kapitá- 
lové ^podie • odst 4. věk osoby nejstarší; trvají-li 
požitky nebo plnění až do smrti osoby, která na
posled zemře, rozhodný je pro výpočet věk osoby 
nejmladší.

§ 17.

Hodnotou dosud nesplatných nároků z poji
štění jest hodnota zjištěná při soupisu pojistek, 
provedeném na základě zák. ze dne 25. února 1919, 
čas. 84 Sb. z. a n., a nař. vlády ze dne 10. dubna 
1919, čís. 184 Sb. z. a n1

Hodnota, pojištěn? úrazových, sjednaných na 
podkladě vrácení prémií, jest dána součtem či
stých prémií, zapravených před rozhodným dnem.

Pojí5řovácí ústavy jsou povinny pojištěncům 
a b-emím správám částky uvedené v ódst/1. a 2. 
správně vypočítat! a sděliti.

S r á ž k y, podmínky a doložení času.

§ 18.

Aby se zjistilo jmění dávkou povinné, srazí se 
cd hrubého jmění dluhy a břemena; čisté jmění 
jest pak základenl vyměřovacím.

Pro ocenění dluhů a břemen platí zásady jako 
pró oceňování věcí a právy

Jako dluh lze odpočítali také před 1. březnem 
1919 splatné, toho dne však posud nezapravené i 
Ihúty daní přímých (vojenské taxy) s příslušem 
stvnn, dále jednu šestinu válečné daně na vyšší 
zisky (příjmy) roku 1919 podle zákona ze dne 
30. ledna 1920, čís. 79 Sb. z. a nf

Nebýla-li poplatníkovi daň za některý z roků | 
1914 až 1919 posud předepsána, nebo lze-li na ^

základě dodatečného přiznání (prohlášení) nebo 
jiných okoiností očekávat! vyměření daně vyšší;- 
mohou na dobu před 1. březnem 1919 připadající 
lhůty daně posud nevyměřené podle vlastního vý
počtu poplatníkova býti od majetku dávce pod
robeného odečteny, jestliže poplatník nejdéle do 
dne. kdy podal přiznání k dávce, daně zapraví 
a zaplacení toto prokáže.

Dodatečný předpis daní neb oprava jejich 
medpisu má za následek přiměřemou opravu pře
depsané dávky..

Stejně lze odpočítat! i před 1. březnem 1919 
splatné, avšak nezaprav.ené percentuální převod-, 
ní a dědické poplatky. Vzttikl-li nárok státu na 
takové poplatky před 1. březnem 1919, nebyly-li 
však poplatky do Té doby vyměřeny, jest k mim 
rovněž hledějtl.

Došlo-ii k jich vyměření nebo konečné úpravě- 
teprve^po uložení dávky z majetku, jest tuto při
měřeně uprav!ti. Nárok pa případné odpočítávání 
při vyšetření čistého majetku dávce podrobeného 
jest však uplatniti již v přiznání.

Srážeti se nesmí:
1. běžné dluhy domácnosti vyšší částkou, než 

která byla při posledním vyměření daně z příjmu 
jako příjem zjištěna;

2. dluhy a břemena, která jsou se jměním po
dle § 2, čís. 1., odst. 2., dávce z majetku nepodlé
hajícím hospodářsky v souvislosti.

Jde-L pouze o jmění v § 2, čís. 2., uvedené, 
sraziti lze jen ony dluhy a břemena, která s tímto 
jměním jsou hospodářsky v souvislosti.

O tom, trvá-li hospodářská souvislost mezi 
závazky a jměním, nerozhoduje ^amo o sobě, byl- 
li závazek do veřejných knih vložen; naopak je 
takoVá souvislost zejména tenkráte dána, jestliže 
závazek byl založen anebo převzat k nabytí nebo 
zlepšení nebo využitkováoí majcíku nebo k účelu 
výdělečnému.

Dluhy a břemena, jejichž hospodářská souvi
slost s tou neb onou částí jmění není prokazatelná, 
odoočísti možno pouze v poměru hodnoty celko
vého jmění ke jmění póVimnému dávkou, takže sra
ziti možno jen onu částku, kteráž poměrně vy
padá na jmění poslednější.

' § 19.

Práva a závazky, kteréž jsou vázány na pod
mínku odkládací, zůstávají při oceňování jmění 
mimo počet, tedy se ani nepřipočítávají ani ne- 
odpočítávají.

Práva a závazky, jejichž další trvání je vázá
no m podmínku rozvazovací, pokládají se*za bez- 
podmni.. né, při čemž podle okolností platí usta
novení, týkající se počítání kapitálové hodnoty na 
dobu neurčitou (§ 16),
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Práva-a závazky, které jsou vázány doložkou ; 
času, podléhají týmž ustanovením podle toho; jde- | 
li o doložení času počínaci nebo končící.

B. Dávka z přírůstku na majetku.

§ 20.
Z přírůstku na majetku vybere se vedle dávky 

z majetku dávka z přírůstku.
Přírůstek na majetku záleží v rozdílu mezi 

jměním počátečným (§ 23) a jměním konečným 
(§ 26).

Pokud se v zákoně tomto jinak nestanoví, 
platí pro přírůstek na majetku obdobně táž ústa • 
noven! jako pro majetek.

§ 21.
Ze zjištěného přírůstku vyloučí se částka 

10 000 Kč, pouze zbytek podléhá dávce z pří
růstku.

§ 22.
Při srovnávání (§ 20) dlužno vždy srovnat! 

celé jmění konečné s celým jměním počátečným.
Podléhá-li však přírůstek na majetku jen čá

stečně dávce (§ 2, čís. 1., odst. 2., a čís. 2.), lze 
srovnávat! jmění počátečné jen potud, pokud se 
skládá ze součástek odpovídajících jmění koneč
nému.

Jsou-ll v případě § 7, odst. 1., čís^ 1., tohoto 
zákona poměry domácnosti dne 1. března 1919 
jiné, než 1. ledna 1914 nebo v čas pozdější (š 25), 
sloučí a rozloučí se jmění jednotlivých osob, které 
podle stavu 1. ledna 1914 nebo v čas pozdější 
(§ 25) v úvahu přicházejí, tak, aby jmění počáteč
né skládalo sc ze jmění týchž osob jako jmění ko
nečné.

Ke zjištění přírůstku na majetku neodpoěítá 
se ani u dávajícího, ani se nepřipočítá u přijíma
jícího kapitálová hodnota vyživovacích příspěvků 
mezi rodiči a dětmi nebo mezi manžely (§■ 157, odst.
5., zák. o os. daních), ani tenkráte, mají-li tyto po
žitky povahu práva majetkového.

§ 23.
Jmění počátečné jest jmění, které se zjistí po

dle ustanovení odd. T., lit. A. tohoto zákona, avšak 
podle stavu a hodnoty dne 1. ledna 1914 nebo 
v čas pozdější (§ 25), při čemž nerozhoduje, po- 
skytovalo-li toto jíněni příjem podléhající dani 
z Příjmu čili nic; § 13, čís. IV., o započtení 70%, 
neplatí při zjištění počátečného jmění výděleč
ného.

Ustanovení § 3 platí pro zjištění jmění po
čátečného obdobně.

Hodnota pojištění životních, znějících na ka
pitál a trvajících 1. ledna 1914 nebo v čas pozděj
ší (§ 25), na něž byly do 1. března 1919 zapravo-

vány toliko pravidelné splátky, prémiové, ocení se 
ve jmění počátečném jednou .šestinou níže než ve 
jmění konečném. V ostatních případech, jakož i u 
pojištění, uvedených v § 17, odst. 2., jest pro po
čátečné jmění rozhodný způsob oceňovací uve
dený v odst. 2. téhož paragrafu.

Kapitálová hodnota požitků a plnění podle 
§ 16, odst. 4., pokud obmezeny jsou na žití osob, 
jakož i kapitálová hodnota pojištění na život zně
jících na důchod, počítá se, pokud pojištění nebo 
právo na požitky nebo povinnost k plnění trvala 
1. ledna 1914 nebo v čas pozdější (§- 25), do 
jmění počátečného stejnou sumou jako do jmění 
konečného.

Je-li hodnota jmění počátečného menší než 
5000 Kč, nebo je-li počátečné jmění pasivní, za
počítá se za účelem vyšetření přírůstku na ma
jetku částkou 5000 Kč; ustanovení toto neplatí 
však pro osoby uvedené v § 2, čís. 1., odst. 2., 
a čís. 2., které nepodléhají dávce z majetku ve
škerým přírůstkem na svém jmění.

§ 24.
Sloužil-li k vyměření daně z přijmu pro rok 

1914 výpočet podle hospodářského (bilančního) 
roku, který s kalendářním rokem není totožný, 
rozhoduje stav a hodnota jmění koncem tohoto 
roku hospodářského (bilančního) předpokládajíc, 
že si toho poplatník přeje, a že zjištění stavu 
a bodnaty jmění stalo se tehdy podle pravidel 
účetnických.

§ 25.
Přestěhuje-li se osoba dne 1. ledna 1914 v ci

zině bydlivší později do tuzemska, nebo po tomto 
dni zde nabude majetku zásadně dávce podrobe
ného, rozhoduje pro srovnání se jměním konečným 
stav a hodnota v onen den pozdější, kdy nastaly 
tyto okolnosti.

Zvětší-li se rozsah jmění zásadně dávce pod
robeného tím, že osoba, která v tuzemsku již ma
jetek dne 1. ledna 1914 měla, později sem se pře
stěhovala, nebo majetku ve smyslu odst. 1. na
byla, platí táž zásada jako v odst. 1., avšak jen 
co do majetku, jenž takto přibyl.

§ 26.
Jměním konečným jest, hledíc k ustanovením 

§§ 27 a 28 tohoto zákona, jmění zjištěné podle 
ustanovení odd. I., lit. A., tohoto zákona dne 
1. března 1919.

§ 27.

. Od konečného jmění se odpočte:
I. Podle hodnoty v čas nabytí po 1. lednu

1914:
1. majetek, jehož bylo nabyto: 

a) nápadem dědictví, odkazů, včetně nápadu na
základě povinného dílu;
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b) daro'/áuiíiai na případ smrti; ?

cj na základe smluv svatebíiíeii, pokud převod I 
jmění podře svatebnlcb smtuv nastává teprve , 
po smrti manželově (společenství statků na I 
případ smrti, obvěněfií,. plat vdovský atd.); i

d) nápadem léna a rodinnefio Meikoímsu, i když í 
nestane se tak následkem timrtt dočasného i 
držitele.

Ve všecit případech č. I. a 1L jest věcí sírany, 
íy dskázalia okotoosii odávroidSagio erfotápř, v 

piípadech pak § 2, čís.. l.T o,dst.. 2.,. a čís. 2., též, 
že hodnoty, jejichž odčítání se domáhá, jsou sou
částí jejího jmžmí boííečffléha podle §§ 26. a 28.

Ustanovení čís. Ií, čís. 4., platí jen, jde-li o tna- 
j-e*ek nepodrobemý dávce z majetku podle: § 2,

Věnování, která byla nabyvateli uložena ve 
prospěch třetích osob na případ smrti* nebo která 
nabyvatel třetím osobám na poslední přání zá- 
stavítelovo učinil, pokládají se za odkazy a tyta 
osoby za odkazovníky.

Dávce z přiritstku podléhá však ve všech 
íědtío případech jako- přir&stek na majetku ona 
částka, o kterou hodnota tohoto- majetku pře- 
sahuje hodaotB jeho dne 1. ledna 1914 nebo v den 
pozdější (£ 25). Hodnotou n čís.. 1. rozumí se 
čistá hodnota;

2. kapitál neb kapitálová hodnota renty, pokud 
tvoří náhradu za poškození na těle nebo nemoc, 
jíž způsobena byla u osoby, povinné dávkou z ma
jetku, úplná nebo částečná nezpůsobilost k vý
dělku ;

\ kapitál u všech druhů pojištění životního, 
pokmi nepřevyšuje úhrnnou částku 10.000 Kč; co 
nad to vy bývá. náleží do jmění konečného;

-i. kapitálová hodnota rem (§. 16) všeho- áraluí 
z pojištění životního, pokud požitek dáehóda-vÝ 
nepřevyšuje úhrnné roční částky 1000 Kč; jinak 
platí ustanovení čís. 3.

.. ÍL MůetekJeQž nenáležel v rozhaáaé. době. ke 
jmuu pocátečiiemo, jenž vsak v době po 1. ledau 
1914^sbl se jměním povinným dávkou, a to pa- 
ďe cistě hodnoty, jakou tento majetek měl v čas 
znr a uvedených níže pod čís. 1. až 4.

Změny tyto záleže jí:

1. v prodeji;
.... „ 2; ve zrněné určení nebo. ve výplatě při po
jištění věcném, v tomto případě však jen potud, 
pokud vyplacená částka nahrazuje skutečnou hod
notu věci pojištěné;

3. v přistěhování se do zdejšího území; způ
sob odpočtení ustanovuje § 25, odst. 2.;

4. v tom, že majetku uvedeného v odst. 1. 
neb výtěžku jeho užito bylo ke 
rozmnožení majetku povinného 
však, která
druhé straně ubylo jjněrií 
měnou ve jmění dávkou nepovinné.

s 28.

Ke jměm konečné tma se připočtou ■kůidinoty, 
Jež, patříce do jmění dávkou- zásadně jtcwŇraéhay 
uloženy byly po 1. srpnu 1914 v cizině, pokud leště 
v den rozhodný v majetku-strany jsou.

Ustanovení tohoto paragrafu neplatí u poplat
níka, jehož íuttěmí podle ustanovení § 2, cis. 1, 
odst. 2., a číš. 2., dávce z majetku jot částeSaS jest. 
podrobeno, dokáže-li, že majetek, o jehož, při
počtení jde, náležel v době jeho uložení ke jmění 
podle tohoto ustanovení dávce n-epodrobenému.

§ 29.

Východiskem pro vyšetření jaiční počáteč- 
neho (§' 23) a jeho liochroty je přiznání posiEatlteř- 
kovo Ijcřaní z příjimt (rentové), ťeďy prameny pří
jmu (důchodu), jak byly vzaty za- základ při vy- 
Ri-ěření daně- z příjmu (rentové), na rok 1944, nebo 
rok pozdější (§§■ 227 a. 145- zák. o os. diaitíciis)'. po- 
kffid v tmtka případě, meaiastaly ©kolmosti v §' 25 
sanáněné jžž dříve.

Každé, jiné jmění podle tohoto: zákona dávce 
z. majetku zásadně podrobené, jakož; i wšáí bod.- 
noty jmění uvedeného v odst. 1. započítají se do 
počátečného jmění jen tenkráte, prokáže-B po- 
p-foti-dk ó od noveime, ze tu v roz-; rc-dný čas jmění 
bylo, něho ze rarcřo vyšší hodnotu.

Bylo-li jaměná i boáootáa hodnověrně: prolcdzá- 
na, iesí od-a-ašní keMimsE povinna k ád-ajróm stiiaHiy 
piihlíž-eti, jestliže s& stiraií,a výslovně; vzdá odípxsra 

opravě předpisu dotčené daně 
přímé z důvodu promlčení neb amnestie (čl. II. 
novely zák. o os. daních).

zlepšení nebo 
dávkou; částka 

se má odpočítali, sníží se o to, oč na 
dávkou povinného pře-

Mení-M však průkaz v tom či onom směn 
dostatečný, jest dShadn-í komise — Médie k ústa- 
no-veraí § 23, posl. odst., — oprávněna; s patřiěmýn; 
zřetelem- fc dosavadním výstedkfe šeffeir. 
a vlasteí znalosti, podle volného- uvážteř pro- 
vésti v yšetření jrorěnf počátečného.

/
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C. Společná ustanovení pro dávku z majetku a dávku z přírůstku.
Výměradávky. /
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i' 31.,

Jsou4i ve jmění zahrnuty akcie nebo jinaké 
podíly na podnicích společností a jiných osob 
právnických, podrobených dávce-z majetku po
dle oddílu li. tohoto zákona, 'zkrátí se k žádosti 
dávka z majetku vyměřená, podle Š 30, sl 1. a 2., 
o kvótu, vypadající poměrné na tuto část jmění, 
při čemž platí tato pravidla:

1. Byia-li osoba právnická jen částí svého 
čistého jmění podrobena dávce z majetku podle 
tohoto zákona, zmenší se kvóta dříve uvedená 
podle poměru této části k celému jmění osoby 
právnické.

2. Dávku nelze zkrátiti vyšší částkou, než 
jaká připadá na tyto akcie nebo podíly z dávky 
předepsané osobě právnické. Pro výpočet jest 
rozhodný první platební rozkaz vydaný společ
nosti (po případném prozatímním platebním roz
kaze podle § 39, odst, 3.).

3. Dávce z majetku podle II. oddílu tohoto 
zákona jest na roven klasti zatížení právnické 
osoby v cizině ve smyslu §u 42, čís. 1. a 2., 
posl. odst.

4. Zatížení právnické osoby ve smyslu před
cházejících Odstavců prokázati jest stranou. Práv
nická osoba jest povinna všecky potřebné do
klady jí poskytnouti.

Ustanovení tohoto paragrafu neplatí o po
dílech na podnicích výdělkových a hospodářských 
společenstev a záložen uvedených v § 15, odst.
4., dále o akciích nebo jiných podílech právni
ckých osob cizozemských, jež v tuzemsku ne
mají žádné provozovny, pokud takové osoby ne
byly ve vlastním státě dávce z majetku ve smy
slu §• 42, čís. 1. a 2., posl. odst., podrobeny.

Pokud u akcií nebo podílů právnických osob 
cizozemských podkladem výpočtu podle odst. 1. 
může býti kapitál podrobený v tuzemsku poplat
ku podle § 5 zákona ze dne 18. září 1892, čís. 171 
ř. z., a § 120 zákona ze dne 6. března 1906, čís. 
58 ř. z., určí ministerstvo financí.

Slev y.

§ 32.

Jsou-Ii v zaopatření přednosty domácnosti 
mimo manželku příslušníci domácnosti, sníží se 
dávka podle § 30:

1. o 10% za každého takového člena robiny 
vyjímajíc jednoho, jestliže jmění dávkou povinné 
nepřesahuje 50.000 Kč;

2. o 5% za každého takového člena mimo dva, 
jestliže dávkou povinné jmění přesahuje 50.000 
Kč, ale nepřesahuje 100.000 Kč.

V případech, kde jmění dávkou povinné ne
přesahuje 200.000 Kč, jest odhadní komise podle 
volného uvážení oprávněna přihlížeti ke Zvlášt
ním poměrům, které berní způsobilost poplatní
kovu ve smyslu § 174, odst. 2., zák. o os. daních 
vážně ohrožují, pokud již na ně nebyl vzat zřetel

podle odst. 1., v ten způsob, .že dávka může býti 
snížena až o 15%; usnesení takové vyžaduje 
však přítomnosti dvou třetin členů komise.

Důvody, které komisi k takovému rozhod
nutí přiměly, třeba v rozhodnutí podrobně uvésti.

Místo, kde se dávka vyměří.

§ 33.

Dávka se vyměří a předepíše tam, kde by 
bylo na berní rok 1919 podle § 176 zák. o os. 
daních předepsat! a vyměřiti daň z příjmu.

Orgány uk lá d a c í.

§ 34.

Provésti ukládací řízení o dávce přísluší týmž 
orgánům správy finanční, které zřízeny jsou pro 
ukládací řízení u daně z příjmu, tudíž vedle ber
ních správ'komisím odhadním a odvolacím podle 
ustanovení §§ 177 až včetně 193, odst. 1., 194 až 
včetně 198 zák. o os. daních s tou úchylkou, že 
ministr financí je zmocněn i bez dobrého zdání 
dotčeného zemského výboru (zemské správní ko
mise či výboru), komise odhadní v témže politi
ckém okresu k uložení dávky spojití v jednu.

Nedosáhne-Ii se nři hlasování o výši určité 
číslice absolutní většiny hlasů, platí, jestliže při 
opětném hlasování nedojde k žádnému výsled
ku, průměr z odhadu jednotlivých členů komise 
jakožto číslice od komise usnesená.

Řízení.

§ 35.

Ustanovení, týkající se ukládání daně z pří
jmu, platí obdobně i pro ukládání dávky, pokud se 
v tomto zákonu jinak neustanoviuje.

Přiznání.

§ 36.

Každý přednosta domácnosti 7, čís. 1.) jest 
povinen za sebe a členy své domácnosti ve lhůtě, 
která od zemského finančního úřadu veřejně bude 
vyhlášena a činiti musí nejméně dva měsíce, bez 
dalšího zvláštního vyzvání podati u příslušné berní 
správy buď písemně nebo protokolárně přiznání 
na ustanoveném formuláři :

1. měl-li dne 1. března 1919 jmění, jaké 
a v jaké výši, a '

2. měl-li v den 1. ledna 1914 neb v jinaký pro 
počátečné jmění rozhodný den (§ 23 až 25) jmění, 
jaké a v jaké výši,

3. jakož i všechny okolnosti rozhodné pro 
vyšetření přírůstků (§ 27, 28).

Za nesyépráviié osoby podá přiznání zá
stupce zákonný neb úředně zřízený, za neode
vzdané pozůstalosti osoby, které k zastupování



jich jsou povolány; by!a-li vsak pozůstalost od 
vzdána po 1. březnu 1919, podá přiznám ošr' - 
jíž byla svěřena správa pozůstalosti, po pří 
právní nástupci. .

Přiznání budiž doloženo ubezpečením, ž: -
psáno je. podle nejlepšího vědomí a svědomí že 
skutkové údaje a úplnost přiznání mohou ti 
podavatelěm dotvrzeny soudní přísahou.

K účelúm uložení dávjey, zejména urycnlc- 
ného zřízení seznamů osob pravděpodobně dáv
kou povinnýclu-inajetkových předmětů dávce pod
robených, dále podání přiznání a pod. zavádí se 
občanská pracovní povinnost pro úřady veřejné, 
ústavy peněžní a soukromé osoby fysické a práv
nické, jimž pro tyto případy přiznávají se .práva 
a ukládají se povinnosti osob úředních. Ministr 
fjnancj .se zmocňuje, aby pró přípravné práce spo-. 
jenč.s ukládáním dávky ustanovil výjimky,ze zá-i 
koná ze dne. 25., ledna 1014, čís., 15 ř. z..

§ 37. . . ' ,

V přiznání dlužno,uvésfi veškeré jmění pod
léhající dávce, odděleně podle jednotlivých dru
hových součástek s udáním veškerých, pro oce
nění rozhodných poměrů, okolností a skutečno
stí, jakož i s udáním hodnoty.

K přiznání dlužno připcjiti ověřené opisy 
seznamů soupisových, podaných o jednotlivých 
skupinách majetkových ve smyslu zákonsi ze 
dne 25. února 1919. čís. 84 Sb. z. a n„ a zákonů 
ze dne 27. června 1919, čís. 369 Sb. z. a n., a udali, 
u kterého úřadu byly k stTíipisu předloženy. Opisy 
jsou osvobozeny od poplatků.

Rovněž v přiznání uplatniti jest nárok na vý
hody podle tohoto zákona vyhrazené s uvedením 
všech rozhodných okolností; uplaínovati nároky 
tyto po uložení dávky není přípustno.

Podrobnější ustanovení o tom, jak sé má 
přiznaní sestaviti, budou vydána nařízením.

Pokud hodnoty majetkové nelze přesně vy- 
počísíi, nýbrž iei) Qd.hadnon.ti, stačí, jestliže po- 
davatel Přiznání na místě číselných udání uvede 
v přiznání všechny skutkové okolnosti neb na
značí pomůcky, jichž k odhadu hodnoty je třeba.

V přiznání budiž též uvedeno jmění nepod
léhající dávce, je-li třeba, s uvedením důvodů; 
dále uvedeny buďtež majetky podle ,§ 10, posl. 
odst., pochybné, a budiž udáno, proč jsou pochyb
ný a je-li prozatímní vyloučení z vyměřovacího 
základu (§ 38, č. 6., odst. 2.) na místě.

Poplatník jest dále povinen se vyjádři ti, 
zdali dávku zaplatiti hodlá v penězích nebo jinou 
částí Svého majetku (§ 55, odst. 1., č. 5.. a 6.); 
v tomto případě jest pak podrobně označiti, po
psat! a oceniti ony hodnoty, které na účet dávky 
hodlá odvést!.

Setření úřadů vyměřovacích 
a řízení u komisí.

' ; f 38.

Ustanovení §§ 205, 206, odst. 1. a 2., §§ 207 až 
yčeťně 216, zák. o osV daních platí obdobně i při 
ukládání dávky s těmito'odchylkami a doplňky:

1. Nepodá-li sé povinné přiznání ve stano
vené lhůtě (•§ 36), zvýší se dávka o 2% vypočtené 
sumy dávkové; nestane-li se tak ani po předchozí 
výzvč k ppdání přiznání, zvýší se dávka o další 
3%; vyzvání toto obsahovati musí výslovně 
upozornění pa tento, právní následek.,

Promeškálií (§ 205, odšt. 4., zák. o os. daních) 
lze jen tehdy, a to nejpozději v odvolání omlu
vit!, .dokáže-li strana, že jí živelní příhodou nebo 
jinakou nepředvídatehlbú nebo' liebčivratiidu udá
lostí zabráněno bylo včas přiznání podaťi.

2. Sdělení pochybností ve smyslu § 210 . zák.
0 os. daních týká se pouze údajů skutkového 
rázu, pokud nebyly zjištěny' již v ukládacím ří
zení u daně z přijmu po vyslechnutí strany.

3. Za ostatních podmínek § 212, odst. 2., včki
2., zák. o os. daních, je dovolen šwnární odhad 
dávkou povinného jmění několika poplatníků, po-: 
kud majetek u každého jednotlivce nepřevyšuje
30.000 Kč.

4. Berní správa neb odhadní komise nebo 
předseda její jest oprávněn podavatele přiznáni 
vyzvali, aby určitá udání skutkového rázu prcci 
okresním soudem svého' bydliště stvrdil piVsahou, 
složenou za následků trestního zákona c' křivé 
přísaze svědecké; odepře-li nebo nesloží-ti pří
sahu, jest odhadní komise oprávněna uložiti dáv
ku bez dalšího spolupůsobení strany podle po
můcek jí přístupných.

5. Právní následky jednání a opomenutí ve 
smyslu §§ 205 a 213 zák. o os. daních •nepomíjejí,

1 když se strana dodatečně jednání zúčastní.

6. Komise odhadní ustanoví pro každého po
platníka výši dávkou povinného, počátečného 
i konečného jmění, a to buď na základě číselného 
výpočtu nebo, není-íi to možno, odhadem podle 
volného uvážení se zřetelem ke všem zjištěným 
neb jí jinak známým skutečnostem.

Je-li pochybno, zdali majetky dávce zásad
ně podrobené v den rozhodný tu vůbec byly 
(§ 37, odst. 6.), může komise na žádost strany la
kové majetky prozatím z vyměřovacího základu 
vyloučit!. Poplatník jest však povinen pod ná
sledky trestního stíhání pro zatajení dávky uči- 
niti příslušné berní správě dp 30 dnů ode dne, 
kdy pochybnosti jeho přestaly, náležité oznáme
ní a .sdčtíti s ní všechny potřebné údaje nebo pro- 
kázati nejdéle do 31. prosince 1922, proč údajů 
těchto posud učinit! nemohl.
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Komise je oprávněna poplatníku .uložili 
útraty šetření, jsou-li tu podmínky § 213 zák. o os. 
daních, nebo ukázala-li se jeho udání v podstat
ných směrech vědomě nesprávnými, v obou pří
padech však jenom tenkráte, jestliže hodnota po
dle výsledku šetření odhadní komisí stanovená 
přesahuje hodnotu poplatníkem udávanou o více 
nežli jednu třetinu.

Peníz, kterým odhadní komise útraty šetření 
podle volného uvážení upraví, nesmí přesahovati 
půl procenta zjištěného rozdílu hodnoty, leda že 
by skutečné výlohy byly vyšší.

O rekursu rozhodne komise odvolací.

Platební rozkaz.

§ 39.

Výši dávky oznámí straně berní správa- pla
tebním rozkazem, jehož vzorec se ustanoví na
řízením.

O zřízení výtah,i z platebních rozkazů, ja
kož i možnosti nahlížeti do nich platí obdobně 
ustanovení § 217, odst. 3., zák. o os. daních.

Ministr financí se zmocňuje, aby podle po
třeby dal dávku vyměřili berní správou podle 
stavu a hodnoty majetku, jak byly v přiznání 
(§ 36.) uvedeny, prozatímním platebním rozkazem 
s výhradou, že předpis bude v řádném ukládaeím 
řízení podle platných ustanovení přezkoušen; pro
zatímní předpis dávky nemá pro další postup ji
ných právních následků, než že se částka pro
zatímně vyměřená započte do částky vyměřené 
konečným platebním rozkazem, nebo případný 
přeplatek se vrátí.

Proti prozatímníma vyměření jest rekurs pří
pustný jen co do výpočtu a předpisu dávky; o re- 
kurni rozhodne zemský finanční úřad.

Odvolání.

§ 40.
Ustanovení §§ 218 až včetně 225 zák. o os. 

daníeli platí obdobně i při ukládání dávky s tou 
změnou, že

1. hranice v § 221, větě 1., zák. o os. daních 
stanoví se částkou 50.000 Kč jmění dávkou po
vinného, a že

2. stížnost zmíněnou v § 225 zák. o os. daních 
podá ti dlužno u nejvyššího správního soudu (zá
kon ze dne 2. listopadu 1918, čís. 3 Sb. z. a n.).

Ustanovení § 38, č. 5., tohoto zákona platí 
také pro řízení odvolací.

Zákaz přesunu dávky.

§ 41.
Ustanovení § 238 zák. o os. daních platí ob

dobně.

II. ODDÍL.

SPOLEČNOSTI A OSTATNÍ OSOBY 
PRÁVNICKÉ.

’ovinnost k dávce z majetku.

§ 42.

Dávkou z majetku jsou povinny;

1. Všechny podniky podrobené veřejnému 
účtování, tuzemské i cizozemské, podléhající zá
sadně dani výdělkově podle II. hlavy zákona ze 
dne 25. října 1896, čís. 220 ř. z., a to i když jsou 
osvobozeny od této daně nebo požívají berních 
výhod.

2. Tuzemské i cizozemské společnosti s ruče
ním obmezeným podle, zákona ze dne 6. března 
1906, čís. 58 ř. z., bez ohledu na-výši kapitálu zá
kladního.

K čís. 1. p 2.: Tuzemské subjekty podléhají 
dávce co do veškerého majetku, cizozemské pak 

"co do majetku v tuzemsku.

Jmění tuzemských právních subjektů v cizině 
ležící nepodléhá dávce z majetku jen tenkráte, 
je-li podrobeno v cizině dávce stejného druhu 
a jestliže cizí státy postupují co do stejného, v tu
zemsku ležícího majetku subjektů cizozemských 
podle zásad vzájemnosti. Průkaz o těchto okol
nostech podá strana.

3. Ostatní právnické osoby, i cizozemské, na 
př. korporace soukromého i veřejného práva, 
spolkyj veřejné fondy, nadace, církve, řády, kon
gregace, bencficia, náboženské obce. právováreč- 
ná měšťanstva, které v tuzemsku sídlo neb aspoň 
jakékoliv jmění mají, v témže rozsahu jako v čís.
1. a 2. stanoveno.

Veřejné obchodní a komanditní společnosti, 
jakož i neodevzdané pozůstalosti, nepovažují se 
v tomto případu za osobu právnickou (§ 2, č. 3.).

O š v o b o z e n í.

§ 43.

Od dávky z majetku jsou osvobozeny:
1. stát;

2. země, župy, okresy, obce včetně jich fon
dů, ústavů a podniků, pokud nejsou provozovány 
so ukromohos p o d ářsky;

3. spolkové spořitelny;
4. veřejnoprávné ústavy sociálního pojištění;
5. zvláštními zákony zřízené veřejnoprávní 

stavovské korporace;
6. ostatní osoby právnické co do majetkův 

a zařízení označených v § 4, II., tohoto zákona.
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Předmět dávky z majetku.

§ 44.

Předmětem dávky z majetku jest čisté jmění 
společnosti a ostatních osob právnických, zjištěné 
a oceněné podle zásad odd. I, A.

Čisté jmění tvoří:

1. základní kapitál;
2. pravé fondy včetně převodu ziskového;
3. likvidační rozdíl, který se upraví tak, aby 

čisté jmění (č. 1.' až 3.) odpovídalo prodejní ceně 
závodu jako celku (§13, odst. 2.).

Vláda se zmocňuje, aby podrobné předpisy 
o výpočtu čistého jmění vydala nařízením,; přihlí
žejíc k vládnímu nařízení o sestavení likvidační 
bilance ze dne 23. dubna 1919, čís* 217 Sb. z. a n., 
pokud jeho ustanovení nejsou v odporu s tímto 
zákonem.

U hospodářských a výdělkových společen
stev a n záložen uvedených v § 15, odst. 4., se 
splacené závodní podíly do čistéíio jmění ne- 
včítají.

§ 45.

Jsou-li v aktivech akcie nebo podíly jiné spo
lečnosti (osoby právnické), podrobené dávce 
z majetku, zkrátí se k žádosti dávka z majetku 
o kvótu, vypadající poměrně na tuto část jejího 
jmění. Jinak platí co do podrobného provedení 
obdobně ustanovení § 31, vyjímajíc odst. 1., čís. 2.

Výměra dá v ky z m a j e t k u.

a

§ 46.

' Dávka z majetku činí z 
to:

čistého jmění >(§ 44),

z prvých 200.000 Kč........... 3%,
„ dalších 800.000 Kč.'.. .. • • 5%,
„ „ 3,000.000 Kč.’. .. . . 9%,
„ „ 8,000.000 Kč..........13%,
„ „ 15,000.000 Kč......... 17%,
„ „ 23,000.000 Kč. .... 19%,
z částek přes 50,000.000 Kč. . . . ■ 20%.

Místo, k d e s e d á v k a z m a j e t k u 
předepíše.

§ 48.

Dávka z majetku předepíše se u subjektů tu
zemských v sídle společnosti nebo právnické 
osoby, případně v sídle správy jmění, u cizozem
ských subjektů v sídle representace, správy jmění 
nebo v sídle odpovědnéha zástupce (§ 49).

Orgány v y m ě ř o v a c í.

§ 49.

Vyměřením dávky z majetku jest pověřena 
berní správa příslušná pro vyměření výdělkové 
daně podle II. hlavy zák. .o os. daních; u společ
ností s obmezeným ručenhn má se v této příčině 
za to, že podléhají vesměs (§ 42, čís. 2.) této dani; 
u ostatních právních subjektů jest příslušná berní 
správa, v jejímž obvodu jest sídlo právního sub
jektu nebo jeho správa jmění nebo jmění samotné.

Cizozemské právní subjekty, jichž jmění jest 
! v obvodech různých berních správ, a které ne- 
! zřídily .v tuzemsku representace, jsou povinny 

ustanoviti odpovědného zástupce, jehož bydliště 
se pokládá za tuzemské sídlo cizozemského pVáv- 
iiíllo subjektu.

Přizná n í.
§ 50.'

Společnosti a ostatní osoby právnické pod
léhající zásadně dávce z majetku povinny jsou 
bez dalšího zvláštního vyzvání ve Ihídě, která 
bude zemským finančním úřadem veřejně vy
hlášena a činiti musí nejméně dva měsíce, podali 
u příslušné berní Správy (§ 49) přiznání na, .úřed
ním formuláři, jenž bude zahrnovat i aktiva, pasiva 
a čisté jmění.

Stranám jest však dovoleno v přiznání opra
vili údaje, v likvidační bilanci-sestavené podle vl. 
nař. ze dne 23. dubna 1919, č. 217 Sb. z. a n., ob
sažené; úchylky dlužno zvláště a přesně odúvocl- 
niťi. i

"Řízení.

Dávkou zásadně povinné jmění, pokud ne
přesahuje 20.000 Kč, nepodléhá dávce z majetku, 
avšak přesahuje-li tuto hranici, podléhá dávce 
z majetku celé.

§ 47.
U podniků uvedených v § 84, lit. b), d) až i), 

zák. o os. daních, jakož i u společenstev výděl- 
kových a hospodářských a záložen, požívajících 
výhod podle § 85 zák. o os. daních předepíší a vy
berou se z vyměřené dávky z majetku dvě tře
tiny, pokud podniky ty nepožívají již osvobození 
od této dávky vůbec (§ 43).

Ustanovení o vyměřování výdělkové daně 
podle II. hlavy zák. o os. daních (§§ HO až 112) 
platí obdobně i pro ukládání dávky z majetku; 
stanovití útraty šetřeni (§ 38, odst. 2. a 3.) ná
leží příslušné berní správě, o rekursú rozhodne 
zemský finanční úřad.

Platební rozkaz a odvolání.

§ 52.
Ustanovení §§113 a 114 zák. o os. danícli platí 

obdobně i při ukládání dávky z majetku.
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Obdobná platnost ti stanovení 
odd. I., lit. A.

§ 53.

Pokud se v oddílu tomto nic jiného nestanoví, 
platí obdobně ustanovení oddílu I., lit. A, o dávce 
z majetku osob přirozených.

III. ODDÍL.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ.

Placení dávky.

§ 54.
Placením dávky povinny jsou osoby v § 7 

uvedené, případně jejich právní nástupci; pokud se 
jmění dávkou povinné nalézá ve spoluvlastnictví 
nebo spoludržbě dvou nebo více osob samostatně 
dávkou povinných, je každá z nich povinna k za
placení dávky na její jmění poměrně vypadající.

Totéž platí obdobně podle okolností i u spo
lečností a ostatních osob právnických.

§ 55.

Dávka zapravífse:
1. hotovými;

2. vkladními listy vydanými při zadržení ban
kovek podle § 1 zák. ze dne 25. února 1919, čís. 
84 Sb. z. a n.; ministr financí se zmocňuje, aby na
řízením upravil pro řičely placení dávky převodi- 
teinost těchto vkladních listů, pokud majitel pro
kázal úplné zaplacení dávky těmito vkladními 
listy;

3. vázanými zůstatky žirových účtů a váza
nými pokladničními poukázkami pokud tyto byly 
podle nařízení ze dne 6. března 1919. čís. 119 Sb. 
z. a n., ministrem financí do správy převzaty; pro 
uvolnění zbytků k účelu placení dávky jinými oso
bami platí, obdobně ustanovení čís. 2.;

^ 4. realisovánými převody vkladů u peněžních 
a jiných ústavů a bankovních domů zadržených 
podle § 5 cit. zákona, jakož i rcalisovaný-mi 
hře vody podle § 10 nařízení vlády ze dne 10. dubna 
1919, č. 184 Sb. z. a n„ zadržených výplat ze 
smluv pojišťovacích na stát; dosud zadržené vkla
dy strany a výplaty ze smluv pojišťovacích uvolní 
se na průkaz, že dávka předepsaná (včetně úroků) 
byla již úplně zaplacena;

5. tuzemskými cennými papíry .sirotčí jistoty 
požívajícími; vyloučeny jsou státní dluhopisy, vy
daní; bývalou vládou rakouskou neb uherskou; 
pokud jde o státní dluhopisy republiky Česko

slovenské, zmocňuje se ministr financí, aby usta
novil, kterými z nich a pokud lzě ’platiíi' dávku, 
zejména se zřetelem k době jích splatnosti;

6. majetkem, podle zákona ze dne 16. dubna 
1919, č. 215 Sb. z. a n„ zabraným, až do částky 
dávky na tento majetek připadající.

Částka 15% dávky, nejméně však 500 Kč, 
nebo činí-li dávka méně než 500 Kč, celá dávka 
za praví se hotově nebo vkladními. listy nebo pře
vody ve smyslu odst. 1. během 30 dnů po doručení 
platebního rozkazu; zbytek zapraví se v 6 polo
letních lhůtách, z nichž první jest splatna 4 mě
síce po doručení platebního rozkazu.

Počátečná splátka 15%'ní a prvá z dalších 
pololetních splátek započítá se částkou o 5% 
vyšší, byla-li zapravena hotově (odst. 1„ č. 1.).

Správou a zpeněžením hodnot podle odst. 1., 
čís. 5., převzatých, jakož i sprostředkováním hy- 
potekárního úvěru k účelu zaplacení dávky po- 
věřun se .zvláště zřízená oddělení k tomu. urče
ných zemských úvěrních ústavů; ústavy takové 
vybaveny buďtež cestou nařizovací všemi potřeb
nými právy a oprávněními; za úvěry ústavy z to
hoto titulu poskytnuté ručí ústavům stát; ústavy 
poskytnuté hypotekární zápůjčky db výše 
dávky na nemovitosti připadající požívají týchž 
výhod jako dávka sama (§ 62, odst. 1.); ústaw vy
dané a vládním komisařem potvrzené výkazy 
o nedoplatcích úroků a anuit tvoří exekuční tituly.

Pro placení podle odst. 1., čís. 5. a 6,, budou 
o způsobu nabídky a jejím přijetí a o hodnotě, 
v jaké se nabízený majetek přijme, jakož i o zúčto
vání vydána podrobnější ustanovení prováděcím 
nařízením; při placení tohoto druhu platí, pokud 
to povaha věci připouští, s výhradou ustanovení 
uvedeného v odst. 2., věta prvá, předchozí před
pisy obdobně.

Dobrovolné splátky na dávku -přeci její splát-1 
ností, a to i před doručením platebního rozkazu, 
jsou přínnsfny; plátci nahradí se ze splacpné 
částky 6%ní úrokvza dobu ode dme platby do dne 
solátnosti, kterýžto úrok jest oprávněn ministr 
financí nodle stavu peněžního trhu zvýšili 
až na 10%. Ustanovení odst. 3. zůstává tím ne
dotčeno.

Ministerstvo financí neb úřad jím ustanovený 
se zmocňuje, aby prodloužil platební lhůty nejdéle 
do 5 let ode dne splatnosti první'lhůty, prokáŽe-li 
strana, že zaplacením dávky ve lhůtách odst. 2. 
by byl její hospodářský stav vážně ohrožen.

Jmění fideikomisního a lemíího (§ 7, čís. 2.) lze 
užili a jmění toto lze zavadit! k účelu zaplacení 
dávky, a to tak, aby jmění toto neslo poměrnou 
část dávky; ustanovedí toto platí, pokud toho vy
žaduje povaha věci, obdobně y případech § 19.



v případech § 5, odst. 2., předepíší a vyberou 
se z vyměřené dávky pouze dvě třetiny.

Odpis dávky.

§ 56.
. U dávky již předepsané muže, pokud zákon 

jinak neustanovme, povolen býti odpis, dokáže-li 
strana, že následkem neštěstí neb jiných mimo
řádných neodvratných událostí jmění dávce pod
robené v době od 1. března 1919 do konce roku 
1923 zmenšilo se nejméně o jednu třetinu, a že 
iejí hospodářský stav jest vážně ohrožen; v tomto 
případě odepíše se částka dávky zmenšení od
povídající.

O žádosti, kterou podali dlužno u příslušné 
berní správy nejdéle během 3 měsíců po dni, My 
okolnosti odpis odůvodňující nastaly, rozhodne 
zemský finanční úřad a o případném rekursu mi
nisterstvo financí.

Nastaly-li okolnosti v bdst. 1. uvedené v době 
tam zmíněné, avšak, před doručením platebního 
rozkazu, jest stranám volno domáhat! se odpisu 
po doručení platebního rozkazu ve lhůtě od
volací.

Ustanovení § 4 zákona ze dne 25. února 1919, 
čís. 88 Sb. z. a ti., o valutové půjčce, zůstává 
v platnosti.

Trestní u s t a nove n í.

§ 57.

Ustanovení hlavy V. zák. o os. daních^a cis. 
nař. že dne 16. března 1917, čís. 124 ř. z., čl. ílh, 
§ 1 až 6, používali dlužno obdobnč i pro obor 
dávky, jmenovitě též vzhledem k povinnosti po
dat! přiznání, pak oznámen! podle § 15, odst. 5., 
a § 38, č. 6., s těmito úchylkám!:

A. Výměra peněžitých trestů činí při zkrácení 
dávky jeden- až čtyřnásobek a při zatajení 
jeden- až dvojnásobek částky, o kterou dávka 
byla zkrácena, neb zkrácení vydána.

B. Na místě ustanovení § 2, odst. 1., čís. 1. a 2., 
jakož i odst. 2. a 3. cit. nař., platí tato usta
novení:

1. vydává-Ji se jmění dávce z .majetku 
podléhající na oko jako majetek jiné osoby 
než té, které skutečně náleží, anebo bylo-li 
jmění jinakým způsobem zavlečeno;

2. opírá-li se obviněný k sesílení svých 
údajů vědomě o nepravé neb falšované listiny, 
svědectví, obchodní neb hospodářské knihy 
nebo podobné pomůcky, aneb svádí-li nebo 
hledí svésti svědky, znalce a osoby přezvědné 
k falešným vypověděni;

3. byl-li obviněný již pro delikty v § 2 
cit. nař. uvedené odsouzen a před uplynutím 
5 let ode dne odsouzení se těchto deliktů proti 
dávce dopustil;

ve všech případech, jestliže částka, o kte
rou dávka byla zkrácena nebo zkrácení vy
dána, 5000 Kč převyšuje.

Vyměří-li se v těchto případech trest 
vězení, budiž vyměřen při zkrácení dávky od 
jednoho dne do 6 měsíců, při zátajení dávky 
cd 1 dne do 3 měsíců.

Přesahuje-li však v týchž případech 
částka, o kterou dávka byla zkrácena nebo 
zkrácení vydána, 20.000 Kč, musí býti vedle 
peněžitých trestů podle platných ustanovení 
i na trest vězení uznáno, a to při zkrácení 
dávky ve výměře od 6 do 12 měsíců, a při 
zatajení dávky ve výměře od 3 do 6 měsíců.

Vedle trestů vězení budiž rozsudek jednou 
uveřejněn v jednom nebo několika perio
dických tiskopisech na útraty odsouzeného.

C. Ustanovení lit. B. odst. 3. a 4., platí i pro 
trestné činy zmíněné v § 3 cit., nařízení.

D. Ustanovení § 5 cit. nařízení platí i tenkráte, 
musídi býti uznáno na trest vězení, a

*E. výše pokut pořádkových podle § 250 zák. 
o os. daních stanoví se až do 100.000 Kč.

A m n e s t i e.

§ 58.

Správných údajů, učiněných při přiznáních 
k dávce nesmí býti užito k trestnímu stíhání do
savadních nesprávných nebo neúolných udáni, 
učiněných při'soupisech, jakož i při vyměřování 
daní přímých, vojenské taxy a ronlatků, jestliže 
poplatník nejdéle zároveň s přiznáním k dávce 
opravil dotčená přiznání, resp. udání, pokud tak 
neučinil již dříve ve. lhůtáoh stanovených naříze
ními o soupisu jednotlivých druhů jmění.

Amnestie však pozbývá platnosti pro poplat
níka, který v nejbbžiíeh 3 letech po vyměření 
dávky dopustí se zkrácení, nebo zataiení, neb 
ohrožení , některé daně přímé nebo přestupku dň- 
ciiodkového podle § 84. čís. 2. a 3., zákona poplat
kového a z důvodu toho bude rdflp ustanoveni 
(Jánových nebo poplatkových potrestán.

Za týchž předpokladů, jako v odst. 1. uvedeno, 
odpadá i vyměření dodatečné přímé daně a po
platku za dobu před 1. lednem 1914.

Zajištění d á v k y.

§ 59.

Ustanovení zákona ze dne 17. února 1920, 
i č. 134 Sb. z. a n., o zajištění dávky z majetku, platí
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obdobně i pro zajištění dávky z přírůstku a zůstá
vají v platnosti mimo § 3- odst. 2. až 4., které se 
tímto zrušují; na místo takto zrušených ustano
vení nastupují ustanovení tohoto zákona o vý
počtu čistého jmění. Zajištění může se státi jen 
do obnosu dávky podie sazeb § 30.

Na základě cit. zákona vydané zajíšfovací pří
kazy a všechna jiná učiněná opatření zůstávají 
v platnosti, finanční správa může však žádati pří
padně zvýšení jistoty, neodpovídá-li tato maietku 
vyšetřenému podle tohoto zákona a připadající 
dávce.

§ 60.

Zastavení podniku nebo převedení jeho na 
jinou fysickou nebo právnickou osobu, jakož i ji
naké změny v poměrech fysických a právnických 
osob nemají, pokud nastaly po 1. březnu 1919, 
vlivu na osobní povinnost k dávce.

Ručení.

a) osobní.

§ 61.

Za dávku a za tresty peněžité ručí:
1. všichni, jimž již na základě zákona o os. 

daních ručení je uloženo (§ 157. odst. 6.. §§ 263. 266 
zák. o os. daních), v rozsahu v těchto ustanove
ních vymezeném;

2. všichni, kdož se dopustili zkrácení neb za
tajení dávky ve smyslu čl. IIJ. § 3, odst. 1.. cis. 
nař. ze dne 16. března 1917, čís. 124 ř. z., anebo- 
jakýmkoliv jiným způsobem takového jednání neb 
opomenutí se vědomě zúčastnili, bea rozdílu, 
býli-íi s ohledem na toto jednání neb.opomenuti po
trestáni čili nic;

3. všichni, kdož po 1. srpnu 1914 od osoby 
dávkou povinné nabyli, af bezplatně; af bez při
měřený úplaty, af jednáním tento způsob nabytí 
zastírajícím,' peníze neb jiné dávce zásadně pod
robené jměný pokud hodnota jednotlivě 1000 Kč 
přesahuie. avšak jen za částku dávky na hodnotu 
převedeného .majetku poměrně vypadající: pří
jemce muže však, dokázav bezelstné spolřebení, 
obmeziti ručení na obohacení ještě zbývající.

Dále odpadá ručení, dokáže-ii se, že pře
vodem, ve smyslu odstavce předchozího bylo uči
něno zadost zákonně povinnosti, anebo že se jedná 
o obvyklé dary příležitostné.

b) věcné.

§ 62,

Dávka požívá na nemovitostech do částky 
popičmě na ně vypadající, avšak nejvýše do 30% 
zjištěné čisté hodnoty nemovitosti, zákonného 
práva zástavního, jemuž přísluší přednost před

všemi na nemovitosti váznoucími právy a pohle
dávkami ze soukromoprávných neb zákonných ti
tulů.

• Toto právo promlčuje se ve 3 letech ode dne, 
kdy poslední lhůta dávky se stala splatnou.

Promlčení přetrhuje se každým úkonem, kte
rým se zahájí podle zákona soudní vymáhání 
dávky z nemovitosti; ode dne tohoto zahájení po
číná lhůta tří let plynouti znova.

Při soupisu zadržené a dosud neuvolněné ban
kovky a vklady n peněžních ústavů, dále zadržené 
kvóty pokladničních poukázek a žirových účtů, 
jakož i zadržené výplaty ze smluv pojišfovacích 
ručí za dávku, jež se jimi uhradí v rámci § 55, po
kud strana neprokáže, že dávka byla jinakým způ
sobem zapravena neb zajištěna. O výkonu to
hoto práva, jenž nevyžaduje dalšího řízení, budiž 
strana vjTOzuměna.

Přednostního zákonného práva zástavního po
žívá dávka i na případné pohledávce z nedoplatku 
kupní ceny, byla-li nemovitost převedena v době 
od 1. března 1919 do dne účinnosti tohoto zákona; 
věřitel nemůže žádati plnění a dlužník není po
vinen plniti, pokud není prokázáno, že dávka bý
valého majitele je zapravena neb jinak zajištěnař 
platí-li dlužník bez takového průkazu, ručí za dáv
ku bývalého majitele do výše vyplacené pohle
dávky.

Všeobecná ustanovení.

§ 63.

Všeobecná ustanovení hlavy VI. zák. o os. 
daních <§§ 262, 263, 264, odst. 1. a >3, a '§§ 265, 267 
až 284, 286) platí obdobně i pro dávku s těmito 
odchylkami a doplňky:

1. Každý, af osoba fysická neb právnická, jest 
povinen i jako svědek neb znalec vypovídati 
o všech okolnostech, sloužících k vyměření dáv
ky; povinnost tato zahrnuje zejména povinnost 
předložití listiny-, jinaké písemnosti neb cenné před
měty, a dáti nahlédnouíi do uzavřených schránek.

Svědkem (znalcem) nesmí býti výpověď ode
přena z důvodů uvedených v § 321. odst. 1, čís. 1.,
2. a 5., zák. ze dne 1. srpna 1895, čís. 113 ř. z., ad
vokáti a notáři nesmí však výpověď odepříti
o.okolnostech, které jim jako rádcům neb zástup
cům v berních záležitostech jsou známy. Svědek 
(znalec), jmi osoby uvedené v § 321, odst. 1., ci
vilního řádu soudního, nemohou býti stíhány 
trestně, disciplinárně neb důchodkově, vyjde-li 
z výpovědi svědecké (znalecké) na jevot že buď 
on sám, neb osoby 321, odst. 1., c. ř. s., jmeno
vané se dopustily nějakého trestního činu.

2. K výslechu svědků a znalců, již jsou u po
platníka zaměstnáni, není potřebí svolení jejich 
zaměstnavatele.
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3. Nařízení vlády ze dne 1. března 1919, čís. 
96 Sb. z. a n., o působnosti revisního'táboru při 
ministerstvu financí zůstávají těmito ustanovení
mi nedotčena.

4. Podle volného uvážení berní správy pro
vede se nahlédnutí do obchodních knih buď, u ní 
nebo v místnostech obchodních, nebo v bytě po
platníkově.

5. Ustanovení § 279, odst. 3., zákona o os. da
ních, platí i mimo řízení trestní.

6. Právo úřadů vyměřovacích a předsedů ko
misí odhadních dáti provésti prohlídku závodních 
místností (§■ 2S0 zák. o os. daních) rozšiřuje se 
všeobecně na nemovitosti tvořící předmět dávky 
neb obsahující předměty majetkové dávce pod
robené, pokud jde o zjištění majetkových před
mětů v 8> 14, odst. 3., lit. a) a b), uvedených, na 
prohlídky bytů, všech k těmto patřících místností 
(půdy, skladiště a pod.), dále uzavřených schrá
nek poplatníkův u ústavů peněžních, jakož i na pro
hlídky bytů, uzavřených schránek oněch osob, 
jimž byly ony předměty pravděpodobně k uscho
vání svěřeny.

_ Přibrání znalců k prohlídkám jest přípustno. 
Majitel závodní místnosti, nemovitosti, bytu atd. 
má právo prohlídky osobně nebo svým zástupcem 
se zúčastnili; orgán prohlídku provádějící musí se 
vykázati úředním rozkazem.

7. Zákony v hlavě VI. zák. o os. daních do
volané, jakož i ostatní předpisy, týkající se pří
mých daní, platí obdobně u dávky, pokud zákon 
jinak neustanovuje.

Výměra úroků z prodlení v čl. I. zákona ze 
duc 23. ledna 1892. čís. 26 ř. z., stanovená zvy
šuje se pro dávku na 10%.

§ 64.
Ministr financí může za účelem vyvarování 

se dvojího zdanění nebo zachování vzájemně stej- 
mho postupu nebo provádění práva odvetného, ja- 
koz i v jiných případech, pokud se jedná o cizince, 
mnuti opatření, odchylující se od ustanovení to
hoto zákona.

Opatření všeobecného rázu buďtež uveřejně-
ve Sbírce zákonů a nařízení.

* § 65.

, Dávka netvoří ani při jejím, ani při vyměření 
jakékol./ uavě přímé odpočitatelnou položku. 
VzmkJ-ii náiUc státu na poplatky dědické po 
1. březnu 19i9, třeba před uložením dávky, tvoří 
dávka tato při stanovení základu pro vyměření 
poplatků dědických odčitatelnou položku.

§ 66.

Dávka není základem přirážek svazků samo
správných ani jiných příspěvků a náleží výhradně 
státu,

§ 67.

Za rok správní, v němž podle § 1 a § 2, odst. 
3., zákona ze dne 18. března 1878, čís. 31 ř. z., pla
tební povinnost co do dávky vznikla, pokládán 
budiž rok 1920.

Podle § 3 cit. zák. jest splatnost poslední lhůty 
(§- 55) rozhodnou.

§ 68.

Ministr financí se zmocňuje, aby ve sroz
umění s ministrem pro sjednocení zákono
dárství a organisace správní, pokud jde o Pod
karpatskou Pus ve srozumění se chefem civilní 
správy Podkarpatské Rusi, v tomto zákoně cito
vané zákony, přihlížeje k Poměrům na Slovensku 
a v Podkarpatské Rusi, a zachovávaje zásady 
jednotného provedení zákona, prováděcím naříze
ním v platnost uvedl, doplnil, upravil a vůbec vše 
potřebné zařídil.

§ 69.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem prohlá
šení, provedením jeho pověřuje se ministr financí 
a ministr školství a národní osvěty.

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

Sonntág v. r. Habrman v. r.

\
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Příloha k zákonu ze dne 8. dubna 1920, 5. 309 Sb. z, a a, (k § 16).

Pomocná tabulka

k vypočtení kapitálové hodnoty požitků, nebo plnění v ceně 1 Kč obmezených na určitou
řadu let na základě 4°/0 míry úrokové.

Počet

roků

Ohrni* á

cena

Počet

roků

Úhrnná

cena

Počet

roků

Úhrnná

cena

1 r—
í

30 17 984 59 23-430

2 1-962 31 18-290 60 23-523

3 2-886 32 18-589 01 23.624

4 i-775 33 18-874 62 23 715

5 4-630 34 19-148 63 23-503

tí 5-451 35 19-411 64 23-887

7 6-242 36 .19-665 65 23-969

8 7-002 37 19-908 66 24-047

9 7-733 38 20-143 67 24-122

10 8-435 39 20-306 68 24194

11 9-111 40 20-585 6) 24-264

12 9-760 41 20-793 70 24-330

13 10-385 42 20 993 71 24-395

14 10-986 43 21-186 72 24-456

15 11-563 44 21-371 73 24-516

16 12-118 45 21-549 74 24-573

17 12-652 46 21-720 75 24-628

' 18 13-166 47 21-885 76 24-680

19 13-659 48 22043 77 24-731

20 14-134 49 22195 78 24-780

21 14-590 50 22-342 79 24-827

22 15-029 51 22-482 80 24-872

23 15-451 52 22-618 81 24-915

24 15-857 53 22-748 82 24-957

25 16-247 54 22-873 83 24-997

26 16-622 55 22-993 84 25 000

27 16-983 50 23-109 a více
28 17-330 57 23-220

29 17-663 58 23-327

í


