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Čís. 403.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dns 24. června 1920,
kterým se pro Slovensko a Podkarpatskou Rus
upravují válečné přirážky k poplatkům a mění
některá ustanoveni o poplatcích.
Na základě § 10 zákona ze dne 7. ledna 1920,
č. 31 Sb. z. a n., se nařizuje:

jejich potomky a opačně, s rodičů na osoby, které
s jejich dětmi v manželství vstupují nebo manžel
stvím již jsou spojeny, s nevlastních rodičů na ne
vlastní děti a se zvolitelů (adoptivních rodičů} na
zvoience (děti adoptované),
mezi manžely, kteři nejsou ani rozloučeni ani
rozvedeni,
mezi snoubenci smlouvami manželskými
podrobeny jsou poplatku:
1'5% při nemovitostní ceně do 10.000 Kč;
2% při nemovitostní ceně od -10.000 Kč až
do 20.000 Kč. •
Za každých dalších 10.000 Kč (i započatých)
zvyšuje se procentová sazba celého poplatku
o 1/10% (jednu desetinu procenta) až do 3%.
b) Úplatné převody na jiné osoby podrobeny
jsou poplatku:

§ 1.
K poplatkům níže uvedeným zavádí se vá
lečná přirážka
a) ve výši 200% k stupnici I.:
b) ve výši 100%:
1. k stupnici 11. a III.;
4% při ceně nemovitostní do 10.000 Kč;
Stupnice I., II. a III. upravují se přiloženou ta- :
4K% při ceně nemovitostní od 10.000 Kč do
'/• bulkou 1.
2. k procentovým poplatkům stanoveným zá 20.000 Kč;
5% oři ceně nemovitostní od 20.000 Kč do
konným článkem VIII. z r. 1883, saz. položkou 89,
č. IV—V, a dalšími platnými předpisy (pojišťovací ■50.000 Kč.
smlouvy);
Dále stoupá procentová sazba celého poplat
3. k 1% poplatku z převodu moýitého ma ku vždy o Vmfo (jednu desetinu procenta) za
jetku mimo případy dědictví a daru stanovenému každých dalších 10.000 Kč (i započatých) ceny
v § 55, č. 4., a § 71, odst. 3., zák. čl. XI. z r. 1918. nemovitostní až do 7%.
c) Pro převody dědictvím nebo částečně či
§ 2.
úplně bezúplatné na jiné osoby, nežli uvedené
Pro převody nemovitostí platí tato ustano pod písm. a) tohoto paragrafu, snižuje se imovení:
bilární poplatek placený z hrubé ceny nemovitosta.)_ Převody (úplatné, bezúplatné i dědictvím) ní vedle poplatku obohacovacího na polovici
s rodičů na manželské netx nemanželské děti nebo sazby uvedené pod písm. b), ovšem s tou výhra104
v
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den, že z částečné, bezúplatného převodu mezi
živými nesmí být i nikdy zapraven menší popla-,
tek imobilární, včetně darovacího poplatku sta-'
noveného v připojené sazbě (§ 3 tohoto, nařízeni),
než by bylo nutno zapraviti z čistě úplatného pře
vodu. Je-li podle toho nutno poplatek doplniti na
obnos předepsaný pro úplatné převody, nebudiž
převod posuzován jako neúplatný.
d) Je-li předmětem převodu stavení vlastní-'
kem zcela nebo částečně užívané nebo nemovitost
rolnictví věnovaná, vlastníkem, vztažmo jeho ro
dinou s pomocí nebo bez pomoci čeledínů nebo ná
deníků vzdělávaná, nebo jenom proto dotčeným
způsobem nevzdělávaná, poněvadž na ni byla uva
lena exekuce, nebo poněvadž vlastník jest pod
poručenstvím neb opatrovnictvím, platí se z pře
vodu :
1. na osoby uvedené pod písm. a) při nemo
vitostech v ceně do 20.000 Kč polovice sazby
v témže odstavci stanovené;
2. na jiné osoby při nemovitostní ceně do
10.000 Kč polovice a při nemovitostní ceně do
20.050 Kč dvě třetiny poplatku, který by na pře
vod ten přip'adl jinak bez této výhody.
Podmínky, kterých vyžaduje § 2, písm. d),
č. 1., tohoto nařízení pro dosažení výhod, buďte
pokládány za splněné, když odevzdatel, vztažmo
zůstavitel příslušnou nemovitou věc až do dne
uzavření smlouvy, vztažmo až do dne nápadu dě
dictví uvedeným způsobem obýval, užíval nebo
vzdělával.
Podmínky tyto vyžadují se u odevzdatele,
vztažmo zůsiavitele také pro dosažení výhod po
dle §u 2, písm. d), č. 2., tohoto nařízení; kromě
toho je však třeba k této výhodě, aby také naby
vatel, vztažmo dědic, neb odkazovník příslušnou
nemovitou věc svrchu vytčeným způsobem obý
val, užíval nebo vzdělával.
Kde tomu tak není v čase, kdy se poplatek
vyměřuje, budiž po obezřelém uvážení všech
okolností, zejména stavu a povolání nabyvatelo
va, posouzeno, zdali jeho vůle směřuje k tako
vému trvalému obývání, užívání nebo vzdělávání.
Výrazem „stavení zcela nebo částečně uží
vané" sluší zpravidla rozuměti trvalé, třeba také
jen částečné užívání (obývání). Úlevy nemohou
proto býti poskytovány v těch případech, ve kte
rých vlastník z osobních důvodů, jako na příklad
u vil, toliko mimochodem nebo dočasně obývá
neb užívá stavení, které jest předmětem převodu.
Naproti tomu při převodech stavení, která Jsou
z hospodářských důvodů toliko dočasně obývána
neb užívána, na př. n salaší, horských chýší, li
soven, není vyloučeno, aby sc použilo úlev uve
dených.
Úlev nevylučuje okolnost, že převedená ne
movitá věc toliko pro exekuci na ni vedenou, pro
nezletilost, opatrovnictví nebo jiné nutné poměry
(’in př. vojenskou službu, nemoc ntd.) dočasně ne

může býti obývána, užívána nebo vzdělávána
způsobem uvedeným.
Je-li pochybno, zaláli jsou tu podmínky pro
úlevy, má úřad k vyměřování poplatku příslušný
— bez újmy toho, že strana jest povinna prokázali
okolnosti, které odůvodňují osvobození od poplat
ku nebo menší výměru poplatku — vyžádat! si
z pravidla vyjádření starosty obce, ve které ne
movitá věc leží, o skutečných okolnostech roz
hodných pro poskytnutí úlev.
Jestliže obecní starosta žádaného dobrého
zdání nepodá, nebo vzniknoú-li proti tomuto do
brému zdání pochybnosti, nebo jestliže úřad ze
zvláštních důvodu shledá, že je radno, aby vy
jádření obecního úřadu nebylo vyžadováno, mo
hou tyto skutečnosti jiným způsobem býti vyše
třeny, na příklad slyšením důvěrníků, nebo vy
zváním autonomních sborů, hospodářských spolků
a pod. nebo správních úřadů, aby sc vyjádřily.
Převádí-li se držba domu nebo pozemku, je
hož se užívá způsobem shora dotčeným, na man
želské nebo nemanželské dítě nebo na osobu
s ním v manželství vstupující nebo manželstvím
již spojenou, na nevlastní neb adoptované dítě
vlastníkovo, odhadnuta buď hodnota výhrad pro
odevzdatele na jeho doživotí vyrníněných toliko
pateronásobnou roční dávkou. Totéž platí, když
výhrady na doživotí vymíní se pro manžela ro
diče odevzdávajícího nebo pro. oba rodiče rukou
nerozdílnou na jejich doživotí. Jestliže se při ta
kových převodech vymíní dočasné výhrady také
pro sourozence přejimatelovy, odhadnuty buďte
rovněž pateronásobnou roční dávkou, leč by po
dle §u 51, č. 3., zák. čí. XI. z r. 1918 nastoupit!
mělo ocenění dle trojnásobné roční dávky.
Výhrady pro přejimatelovy sourozence, jsouli na doživotí jednotlivé osoby nebo několika osob
rukou nerozdílnou vymíněny, buďte oceněny pa
teronásobnou roční dávkou; jsou-li však pro ně
kolik osob na doživotí každé jednotlivé vymíněny, buďte oceněny pateronásobnou dávkou na
každou osobu připadající.
Co se týče oceňování výhrad vymíněných
pro jiné osoby, na př. pro bratrance a sestřenic0
atd., trvají v platnosti ustanovení §u 51 zák. čl. XIz r. 1918.
Tento způsob ocenění hodnoty výhrad, není
závislý na hodnotě převedené nemovité věci.
e) Při ceně nemovitostní do 50.000 Kč P°d'
robeny jsou převody stavení, kterým jakožto no
vostavbám nebo přestavbám povoleno bylo do
časné úplné osvobození od daně (při čemž okonosí, zdali jde o novostavbu či přestavbu, ziist' 1
se má podle §u 29, lit. a), c), zák. čl. VI. z r.
poplatku 3‘5%nínni, ncuplynuki-li od posledmb
převodu stavebního místa více než 4 létala P°'
plátku 4%nímu, uplymila-li delší doba. avšak n
více než 6 let. Při cenách nemovitostních P>e50.000 Kč zvyšuje se sazba při každých zaP°
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čatých 10.000 Kč o
z celé ceny nenroviíostní, nejvýše však do 4-5%, vztažmo 5%. Cinii-li by podle odst. a), c) a d) tohoto paragrafu
poplatek převodní méně, podléhá převod tomuto
nižšímu poplatku.
Převádějí-li se taková stavení společně s ji
nými staveními, při kterých podmínky shora do
tčené nejsou splněny, vztahuje se sazba 3’5%5'5%, vztažmo 4%—5% toliko na stavení, u kte
rých podmínky jsou splněny. Hodnota předmětů
v takovém případě vyšetří se — jestliže veškerá
stavení, o jejichž převed jde, podrobena jsou čin
žovní dani domovní — tím způsobem, že hodnota
veškerých převedených stavení rozdělí se podle
poměru celoroční domovní daně činžovní, která
by připadala na jednotlivé předměty požívající
poplatkových úlev, kdyby nebyly osvobozeny
od činžovní daně.
Jde-li o společný převod stavení podrobe
ných toliko domovní dani činžovní nebo domovní
dani činžovní a domovní dani třídní, vyšetří se
hodnota týmže způsobem, při čemž za základ
položí se sazby domovní daně třídní, které na
tato stavení podle katastru připadají.
Není-li některá z převedených nemovitostí
v katastru třídní daně, rozdělí se hodnota převe
dených nemovitostí dle dohody neb odhadu.
Sazba 3'5%—4'5%, vztažmo 4%—5% vzta
huje se toliko na převod, který bezprostředně po
novostavbě nebo přestavbě následuje.
Strana zažádat! má za propůjčení úlevy u
berního úřadu nejpozději do 30 dnů po doručení
Platebního rozkazu na poplatek převodní z práv
ního jednání včas ohlášeného a přiložili ke své
mu podání potřebné průkazy. Pakli právní jed
nání nebylo včas ohlášeno, 30denní lhala počíná
se dnem po uzavření právního jednán:.
K žádosti, která má se počati u berního úřa
du toho okresu, ve kterém převedená nemovi
tost leží, buďte připojeny potřebné průkazy
v prvopise nebo v ověřeném opise.
Jde-li o převod nemovitostí, které leží v růz
ných okresích, žádost za úlevu podána buď u
•toho úřadu, u kterého se má učiniti oznámení za
příčinou vyměření poplatku.
Žádost za přiřknutí úlevy může býti také
spojena s oznámením právního jednání pro vy
měření poplatků.
žádosti za úlevy buďte doloženy:
1. výtahem z veřejné knihy, ve které po
sledně předcházející převod stavebního místa jest
■zapsán, a pakliže takový zápis se nestal, listinou
0 Posledně předcházejícím převodu (smlouvou
kupní, odevzdací listinou a pod.) nebo platebním
příkazem o vyměření poplatků z tohoto pře
vodu;
2. rozhodnutím finančního úřadu poskytujícím
dočasné osvobození od daně pro novostavbu nebo
Přestavbu;

\
3. vysvědčením o době, kdy stavba, pro kte
rou bylo osvobození od daně žádáno a povoleno,
byla dokončena;
4. povolením obývacím neb užívacím.
Nejsou-li" dotčené doklady v předepsané
lhůtě po ruce, podána buď žádost prozatím bez
těchto dokladů.
Nemůže-li důkaz o povolených osvoboze
ných letech stavebních býti proveden, protože
nebylo vydáno úřední rozhodnutí, poplatky vy
měřeny budou s vyloučením této úlevy.
Jestliže by však včasně podaná žádost ve
tříleté lhůtě byla doplněna předložením rozhod
nutí, kterým propůjčuje se dočasné osvobození
od daně pro celý předmět, a vychází-li z rozhod
nutí toho na jevo, že stavba dokončena byla ve
lhůtě 4, resp. 6 let, přiřknuta budiž náhrada, vztaž
mo odepsání příslušné větší částky, ačli ostatní
podmínky jsou splněny.
Pro poskytnutí úlevy není třeba, aby posled
ně předcházející převod stavební plochy byl
v knihách pozemkových vyznačen.
Vytčené lhůty čtyř a šesti let buďte počítány
podle kalendáře gregoriánského od uplynutí toho
dne, kterého právní titul, na kterém posledně před
cházející převod dotyčné stavební plochy spočívá,
fryati počal, až včetně do dne, kterého se uzavře
následující potom právní jednání.
Žádosti za úlevu jsou podle saz. pol. 14,
písni, p), prosty kolku.
Doklady, které se mají k těmto žádostem připojiti, jsou podle §iu 8 popi. pravidel osvobozeny
od přílohového kolku.
Rozhodovati o žádostech za úlevy přísluší
bernímu úřadu, který však musí žádosti, po pří
padě vyměřovací spisy žádosti obsahující předlo
žili s návrhem ku schválení finančnímu ředitelství.
Pro stížnosti na tato rozhodnutí platí ustano
vení §§■ 101 a 102 zák. čl. XI. z r. 1918.
f) , Při úplatných převodech pokládá se i výlírada služebnosti užívání nebo požívání pro po
stupujícího nebo jeho manželku za vedlejší dávku
(část'úplaty).
g) Když nemovitá věc připadlá následkem
úmrtí někomu do dvou let po nápadu dědictví dále
se převede za příčinou úmrtí nebo právním jed
náním mezi živými, buď poplatek z nemovitosti
za první převod, pokud nepřevyšuje poplatku z ne
movitosti, který se má zapráviti za druhý převod,
po zaplacení tohoto odepsán nebo vrácen, žádá-li
o to poplatník do dvou let po druhém převodu.
Výhoda tato nastává i tehdy, byly-H nemovi
tosti po prvé převedeny nikoli dědictvím nebo
odkazem, nýbrž jiným způsobem, jenž zakládá
dle § 2 z. čl. XI. z r. 1918 povinnost dědického po
platku, a nepředpokládá knihovního zápisu před
chozího dědického nápadu.
304'
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O výhoda mfiže žádati ten, koanu nemovitost poplatek 'darovací, nikoliv též poplatek z převodn
nejprve uapadia. Dobu dvou let dlužno fočátati nemovitosti. Děje-ii se pře v J úplatným právním
ode dne,, kdy dědictví nejprve napadfo, ;až do dne, jednáním, poík-abeno jest toto toliko poplatku dle
kdy nastane další dědický nápad, nebo kdy ná stupnice II. z hodnoty dotčených služebností.
sledující právní jednání mezi živými se uzavře.
l) Vkladné dle saz. pol. 1(5, Ab) činí 2%.
b) Pokud podle tohoto nařízení procentová Vkladné 7/1,0% dle saz. pol. 16, Ba) zvyšuje se
sazba poplatku, vztažmo bezpoplainost .převodu na 1%.
jsou závislé na stupni hodnoty, tedy v případéch,
Zápisy do veřejných knih, aby byl© nabyto
kde neodloučené díly (ideální podíly) nemovitosti služebností požívání neb užívání nemovité věci
jsou předmětem převodu, rozhodnou jest hodnota nebo práva jí na roven postaveného, nejsou na
převedených neodloučených dílův a nikoli hod dále. podrobeny poplatku podle Jit. A, nýbrž po
dle lit. B. sazební položky .16. bez újmy osvobození
nota celé nemovitosti.
neb
úlev poplatkovými předpisy stanovených.
Přejde-h právním jednáním mezi živými nebo
m) Na místo sazeb z převodů nemovitostí,
na přínad smrti nemovitá věc na několik naby
vatelů nerozdílně, nebo přejdou-li s .několika spolu stanovených v §u 55 zák. či. XI. z r. 1918, nastu
vlastníku nemovité věci jejich podjly, nebo ně pují sazby uvedené v připojené tabulce 2. -Sazby '/•
kolik nemovitých větí téhož vlastníka jednotným dle této tabulky, sazba poplatku z převodu mo
právním jednáním nebo na případ smrti na téhož vitosti (§ 1, č. 3., tohoto nařízení), jakož i sazby
nabyvatele, řídí. se procentová sazba poplatku stanovené §em 2, lit. i), jsou bez státní přirážky.
z nemovitosti úhrnnou hodnotou převedené ne§ 3.
TT: QYiié yžci.
Při převodech několika nemovitých věd na
a) Poplatky dědické, uvedené v §u 54, č. 1,
několik osob jedním a týmž právním jednáním zák. čl. XI. z r. 1918, se upravují přiloženou novou •/,
(dědictvím), při čemž každá z těchto osob nabývá sazbou 3., která štanoví se i pro poplatky darovací
úplného vlastnictví jedné nebo několika převede místo sazby uvedené, v odstavci č. II. téhož para
ných věcí, jest naproti tomu pro osvobození od grafu, která pozbývá.platnosti.
r.opkíků, vztažmo pro stanovení procenta .poplatb) Do §u 11 zák. ěl. XT. z r. 1918 vkládá se
kň rozhodnou ta číslice hodnoty, která je přimě jako druhý odstavec toto ustanovení:
řena nemovitým věcem nabytým každou jednot
Oba nápady jsou podrobeny dědickému po
livou osobou.
platku z pravidla jako bezpodmínečné nápady.
Jestliže během jednoho roku dobrovolnými Je-li však mezi prvním nápadem a dnem, kdy se
právními jednáními mezi živými týž odevzdá splní podmínka, doba nedosahující 10 let, buď
te! na téhož přejimatele převede nemovitosti nebo snížen poplatek z prvního nápadu, když se splnil
části nemovitostí, jejichž úhrnná hodnota převy podmínka, k .žádosti poplatníkově tím způsobem,
šuje stupeň hodnoty, který byl za základ položen že se položí výpočtu tohoto poplatku za základ
při vyměření poplatku z některého z těchto pře jen tolik desetin hodnoty jmění, kolik činí počet
vodů. tedy rozhodnou jest pro vyměření poplatků roků, jež jsou mezi prvním nápadem a dnem
úhrnná hodnota, a proto nižší procentová sazba splnění podmínky; při tom buďte zlomky roku,
u dotčeného převodu snad použitá, vztažmo povo přesahuií-li šest měsíců, posuzovány jako plny
lené osvobození pozbude platnosti.
-rok, jinak však zůstaňte nepovšimnuty.
i) Pro vyvarování se nesrovnalostem, které
c) Ustanovení toto platí obdobně též pro iideimohou vzniknou ti. tím, že stupeň hodnoty podle komlsňí substituce a pro darování podmíněná
tohoto nařízení pro poplatkové, procento rozhodný a Unitou vázaná.
byl toliko nepatrně překročen, buďte poplatky
d) Majetkový převod na druhého nabyvatele,
v tomto nařízení stanovené vyměřovány tím způ který nastává na základě jednotné vůle účast
sobem, aby z hodnoty nemovité věci .vyššímu níků, nebo na základě jiných okolností před splně
procentu podrobené po srážce poplatku nezbyla ním podmínky neb uplynutím Ihnty, nemá vý
menší částka, nežli by zůstala z mejvyšší hodnoty znamu pro otázku, zda a jakou, výměrou sleví se
nejblíže nižšího stupně po srážce poplatku dle dědický poplatek z prvního nápadu proto, že doba
něho připadajícího.
držby nedosáhla deseti roků (§ 3, písm b), tohoto
}) Na poplatky z převodu nemovitostí na pří nařízení). 5piní-!i se však během desetileté doby
pad smrti nebo bezúplatným právním jednáním podmínka, muže poplatník domáhati se výhody pr°
mezi živými, které platí se z hrubé ceny bez od první -nápad podle doby, Jež uplynula až ke
čítání dluhů a břemen vedle poplatků .dědických a splnění podmínky.
_
,
Povinnost platit! poplatek z právního jednaní,
darovacích, použije se obdobně ustanovení ?u 3
tohoto nařízení kromě odst. písm. e), pokud se kterým před časem jmění přechází, posuzuje, se
podle všeobecných předpisů poplatkového prava
vztahují na nemovité věci.
a není dotčena povinností zaplatiti dědický popla
k) Z bezúplatného převodu služebnosti uží
vání nebo požívání nemovité věci "latí ce. jen tek z druhého nápadu.

Napadlo-H nabyvateli jinaké- jmění Bezpo^nřnečně, buď k ryzí hodnotě tohoto jmění za riceFeni
vypočtení sníženého poplatku připočten toliko
zlomek podmínečně připadlého jmění, který jest
uveden v § 3, pisnr. b), tohoto nařízení.
Ustanovení odstavců předcházejících platí ob
dobně pro nápady Ihutou dolo-žené a pro fideiknrrrrsnf substituce^. U nápadů Ihůtou doložených
bud však poplatek z prvního: nápadu též bez vý
slovné žádosti hned. předem, předepsán sníženým
obnosem.
e) Převedon-Ií se nemovité' věd, jež napadly
potomlcu zríistavitelovu, během doby tří let pa
nápadu způsobem zakládajícím povinnost platiti
dědický poplatek, dále na potomka nebo manžela
nabyvatelova, buď z prvního nápadu zapraveno
pouze tolik šestin dědického poplatku, kolik činí
počet polovin roků, jež uplynuly mezi tímto ná
padem a dalším převodem. Zlomky poloviny roku
buďte při tomto výpočtu, činí-Iť více než tři mě
síce, posuzovány' jako úplná polovina roku, jinak
však zůstaňte nepovšimnuty. Byl-li před dalším
převodem již zaplacen dědický poplatek vyšším
penízem, buď Jjřeftytek k zadosti poplatníkově za
počten do poplatku, který jest dlužno platiti
z druhého nápadu, nebo navrácen.
Výhoda v prvním odstavci označená má místo
i tehdy, rřevede-Ii se dále nemovité jmění napa
dající manželu zůstavitelovu v době uvedené
v předcházejícím. odstavci na potomka nabyvate
lova.. pocházejícího z manželství zSsfavitelova,
způsobem, jímž se: zakládá povinnost platiti dě
dický poplatek.
Toto ustanovení neplatí pro- nemovité věci,
jež jsou předmětem, fideikomismí substituce, vzta
hují se však na nemovité věd, jež náležejí ke
svěíenství nebo- lénu.
Snížení dědického poplatku při opětovném
zdědění téhož nernovrtého jmění nezávisí na
knirevním zápisu vlastnického práva ve prospěch
prvního, nabyvatele.
Doba pro. snížení dědického poplatku rozhod
ná bud počítána ode dne, kdy poprvé nastal ná
pad zakládající povinnost k dědickému poplatku
až do dne,, kdy nastala poplatková povinnost,
v příčině dalšího převodu.
.. Byía-li z dalšího převodu již zapravena vyšší
než snížená částka dědického poplatku, buď vyšší
Částka k žádosti druhého nabyvateli započtena
do poplatku, který má zapraviti. nebo nahrazena,
byl-li již zap.ra.ven úplný poplatek -z druhého ná
padu. Právní nástupcové prvního nabyvatele mo
hou se domáhati náhrady toliko potud, pokud se
nezapočte nebo nenahradí vyšší částka ve pro
spěch. druhého nabyvatele.
Na nemovité věcí, jež jsou předťnětem fideikomisní substituce nebo podmínečného nebo Ihůteu vázaného nápadu, nevztahují se tyto výhody,
nýbrž výhodnější poplatkové úlevy §u 3, lit. b),
tohoto nařízení.

Pro- poplatek nemovitosti neplatí ustanovení
* prvních tří odstavců, nýbrž Sa 2, písm. g), tohoto
| iTařízení.
fj- Pozůstalosti, jež záleží toliko v movitých
věcech a jichž úhrnná hodnota beze srážky bře
men nepřevyšuje obnos 4G0 Kč, jsou osvobozeny
od dědičného poplatku.
g) Pozůstalosti po účastnících války (§ 20
zák. čl. .XI. z r. 1918) jsou ve příčině nápadů v pří
má příbuzenské linii a ve prospěch m-anžeía osvo
bozeny od dědického poplatku, když ryzí hodnota
pozůstalosti nepřevyšuje 20.000 Kč. Při ryzí hod
notě pozůstalosti vyšší než 20.000 Kč až do
50.000 Kč, snižuje se dědický poplatek pro tyto
nápady na čtvrtinu, při ryzí hodnotě pozůstalosti
vyšší než 50.000 Kč na polovinu sazby.
k) Nápady ve prospěch osob, jež byly k zůstaviteli v poměru námezdním nebo, služebním,
podléhají,, nepřevyšuie-li ryzí hodnota napadlého
jmění obnos 1000 Kč, dědickému poplatku 1'25%.
i) Poplatek buď zapraven z ryzí hodnoty na
padlého jmění. Při výměře poplatku nerozkládá
se nápad v obnosy, jež odpovídají stupňům, hod
noty v sazbě udaným, nýbrž buď poplatek stano
ven dle sazby, jež odpovídá úplně úhrnná hodnotě
jmění, iež nabyvateli napadlo.
i) Poplatek buď vyměřen tím způsobem, že
z obnosu hodnoty nápadu (daru) po srážce po
platku nesmí nikdy zbýti méně než z nejvyššího
obnosit hodnoty nejblíže nižšího, stupně sazby po
srážce poplatku: na něj vypadajícího.
k) Při darech movitých věci jest poplatnost
nezávislá na sepsání listiny (Hsiinnérn vysvěd
čení). Od poplatku jsou osvobozeny dary movi
tých věcí v ryzí ceně:
1. do 2000 Kč bez listinného osvědčení,
2. do 300 Kč i při listinném osvědčení.
Darovaní movitých věcí 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 li
stinou čili nic; ustanovení toto nevztahuje se však
na obvyklé dary mezi manžely, dále mezi příbu
zenstvem do druhého stupně a na dary zeti nebo
snaše do 2000 Kč, mezi jinými osobami do 1000 Kč.
l) Na darováni samosprávným svazům a ji
ným osobám uvedeným v saz. pol. 85, č. 2., vzta
hují se ustanovení tam vydaná.
m) Dědické a darovací poplatky, jakož i po
platky nemovitostní buďtež vyměřovány dle
hodnotových stupnic po 40 Kč; každý zbytek pod
40' Kč. jenž činí 2 Kč niebo více, buď považován
za úplný, zbytek pod 2 Kč bud ponechán ne
povšimnut.
n) Manželské nebo nemanželské zrození ne
zakládá Žádného rozdílu.
Výhody pod č. 1. sazby a ustanovení $u 3,
lit e), tohoto nařízení budiž použito jen při man
želích. kteří v době, kdy nastala poplatková po
vinno:", nebyli ani rozvedeni, ani rozloučeni.
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o) Poplatkové výhody dle č. 1. sazby bud
použito též na nápady a darování zvolitelů zvolencům nebo jejich dětem a vnoučatům, nevlast
ních rodičů nevlastním dětem nebo jejich vnou
čatům, rodičů osobám, které s jejich dětmi neb
vnoučaty uzavírají manželství nebo jsou jím již
spojeny, nikoli však na nápady a darování zvoiitelům, nevlastním rodičům, nebo tchánovi a
tchýni.
p) Nápady a darování tělesným sourozencům
a synovcům nebo neteřím manžela zůstavitelova
(dárcova) jsou podrobeny poplatku dle č. 4. sazby.
r) Odkazy a darování samosprávným sva
zům, pokud věnování jest určeno k účelům v č. 6.
sazby uvedeným, buďte v příčině povinnosti po'plátkové na roven postaveny nápadům nebo da
rováním ve prospěch nadací těmto účelům slou
žících, nejde-li o darování, jež jsou vůbec poplat
ku prosta (na př. dle saz. pol/ 85). Totéž platí
o odkazech a darováních spolkům, společnostem
a ústavům, jejichž jmění dle jich stanov je věno
váno výlučně a trvale jmenovaným účelům, pak
o bezúplatných jmenováních k účelům chudin
ským.
s) Dobročinnými nebo lidumilnými účely po
rozumu č. 6. sazby buďtež rozuměny obecně pro
spěšné snahy, jež směřují k tomu, aby zmírněna
byla nouze (chudoba, nuznost), nebo zabráněno
jí v kruhu obyvatelstva prostorně neb určitými
znaky ohraničeného, neb aby prokázána byla
láska ku bližnímu ve prospěch obecného blaha.
t) Pozaduje-li poplatník tuto zmírněnou sazbu
v odstavcích r) a s) uvedenou a nevysvítá-li již
z obsahu posledního pořízení, nadační nebo daro
vací listiny, že jde o dary ve prospěch nadací
k vyučovacím, dobročinným a lidumilným účelům,
neb o dary^ samosprávným svazům, spolkům a
ústavům k účelům toho druhu, nechť to prokáže
bernímu úřadu a předloží příslušné doklady. Jako
doklady berou se tu v úvahu obzvláště všechny
písemnosti povahu daru blíže označující, jako ku
př. protokoly o schůzích samosprávných korpo
rací, spolkové stanovy, korespondence věnujícího
a pod.
Pii věnování spolkům, společnostem a ústavům dlužno mimo to podat! průkaz, že jmění
těchto sdružení dle jejich stanov výhradně a
trvale je věnováno vyučovacím, dobročinným a
lidumilným účelům a tudíž že také jen k takovým
iičelum Jze ho použiti, když sdružení se zruší.
Bertu úřad, když bylo dříve jeho návrh schválilo
finanční ^ředitelství, rozhodne s výjimkou v od
stavci v> uvedenou o tom, zda jsou tu podmínky
pro použití zmíněné sazby poplatkové.
u) Nadace a věnování směřující význačně
k obecně prospěšným účelům, třeba by nebyly
věnovány vyučování, dobročinnosti nebo lidumiinosti, jsou postaveny na roven nadacím a věno
váním označeným v č. 6. sazby při používání
těchto ustanovení, jakož i odstavce r), bude-li pro

kázáno, že (a pokud)’ nadace (věnování) je k tomu
určena, aby zvláštní měrou podporovala obecné
blaho ve vědeckém, hospodářském nebo jiném
ohledu.
Při věnováních tohoto druhu spolkům, spo
lečnostem a ústavům buď. obdobně použito usta
novení třetí věty odstavce t).
Žádost buď podána u berního úřadu. Finanční
ministerstvo rozhodne dle volného uvážení o tom,
zda a pokud se povolí výhoda.
v) Bezúplatná věnování ve prospěch cizozem
ských nadací (samosprávných svazů, spolků spo
lečností, ústavů) druhu v č. 6. sazby označeného při
ponžití poplatkových sazqb tam ustanovených za
obdobného šetření ustanovení odstavců r), s), t)
a u), jsou na roven postaveny bezúplatným vě
nováním ve prospěch tuzemských nadací téhož
druhu, prokáže-li osoba poplatkem povinná v žá
dosti, již nutno oodati u berního úřadu, kromě
předpokladů v odstavcích t) nebo u) uvedených
také skutečnost, že zákony dotčeného státu neustanovuji pro věnování toho druhu vyšší dě
dickou nebo darovací dávku státní, než jaká jest
v č. 6. sazby stanovena, a že také» věnování ta
kovým československým nadacím (samospráv
ným svazům, spolkům, společnostem a ústavům)!
neposuzuje se buď vůbec nepříznivěji, neb aspoň
že se tu předpokládá vzájemnost.
_ Ministerstvo financí rozhodne dle volného
uvážení o tom, zda se povolí výhoda.
y) Československý červený kříž jest osvo
bozen od kolkův a bezprostředních poplatků
vzhledem ke svému movitému a nemovitému
majetku na dobu, pokud se jeho jínění opotřebuje
podle zásad spočívajících na platných usneseních
ženevské konvence. Při bezplatných věnováních
mezi živými československému červenému, kříži
přísluší osvobození od kolkův a bezprostředních
poplatků také tomu, kdo učinil věnování.
z) Poplatné dary věcí movitých mezi živými
bez listinného osvědčení jsou strany povinny
ohlásit! k vyměření poplatků podle §§ 89 a 93
zák. čl. XI. z r. 1918.
Při listinném osvědčení takových darů zů
stávají v platnosti dosavadní ustanovení §§ 82,
89, 93, 94 zák. čl. XI. z r. 1918.
Dároval-Li v období tříletám týž dárce témuž
obdarovanému více movitých věcí, nastává po
vinnost ohlašovací při tom darování, při kterém
cena darů přestoupí 200f) Kč. Dárce i obdaro
vaný jsou povinni v řádné lhůtě odhlašovací při
hlásí ti k vyměření poplatku všechny dary z to
hoto tříletí, a přesně označiti všechny okolnosti1
směrodatné pro vyměření poplatku.
Obvyklé dary mezi manžely a mezi příbuz
nými do 2. stupně a zeti nebo snaše do 2000 KČ
a mezi jinými osobami
1000 Kč
včítácí povinnosti, podléhají však darovacímu
poplatku při listinném osvědčení, přesahuie-tí
do

nepodléhají
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ryzí cena daru 309 Kč. Bezúplatné (i částečně)
převody nemovitostní, výhrady různé, stanovené
při nich pro jiné osoby a pod., nečítají se k ob
vyklým darům.
Bylo-li při všech nebo některých darech
zúčastněno více dárců neb obdarovaných, vy
počítá se výše poplatného celkového obnosu
darovaného zvlášť pro každého obdarovaného,
pokud se týče dárce.
Zanedbání ohlašovací povinnosti, jakož i ne
správné nebo neúplné splnění její (hlavně za
mlčení jednotlivých darů nebo částí jejich) pod
léhá zvýšení podle §u 82, č. 2. a 3., poplat. pra
videl, pokud se týče stíhá se podle §u 85 zák.
čl. XI. z r. 1918 a '§§ 112, lit. c)—g),‘113 až ílS
poplat. pravidel.
§ 4.
Sazební položka 86 B mění se v ten smysl,
že se místo 10%ní sazby stanoví sazba 259; nú
která se zvyšuje při výhrách přes 2,000.000 Kč
do 5,000.000 Kč na 27%, přes 5,000.000 Kč na 30%
a přes 10,000.000 Kč na 33%.
§5.
Kolek na karty stanovený v &u 173 popi.
pravidel (§ 2 zák. čl. XXVII. z r. 18'80 pod lit. a)
a b) zvyšuje se na 2 Kč, pokud se týče na 4 Kč,
a kolek v odstavci c) téhož zákonného ustano
vení na 5 Kč, pckuďse týče na 10 Kč,
dále zvyšuje se kolek stanovený v saz.pGl. 75^
(bilancovaná konta) na 50 h, a je-li poplatná
listina opatřena doložkou o ujednání soudní pří
slušnosti, na 1 Kč.
.? 6.
/
a)'Při obchodních smlouvách společenských
(počítajíc v to i smlouvy dissoluční) vůbec, jakož
i při smlouvách služebních, při kterých celková
roční úplata za práci činí nejméně 6000 Kč, na
stává povinnost poplatková nehledíc na osvěd
čení listinné.
Při obchodních smlouvách společenských
vůbec a při smlouvách služebních, jedná-li se
0 plat přes 6000 Kč ročně, jsou strany povinny
1 ústní smlouvy cblásiti bernímu úřadu v 8 dnech
po uzavření smlouvy, zároveň pak uvésti
všechny okolnosti směrodatné pro vyměřeni
poplatku."
Zaměstnavatelům miajícím větší počet za
městnanců může zemský finanční úřad (na Slo
vensku toho času generální finanční ředitelství
pro Slovensko a v Podkarpatské Rusi toho času
finanční referát v Užhorodě) povolili, aby ^po
platné služební smlouvy a jejich změny ^ zběhlé
v určitém období ohlašovali v přiměřené Unitě.
Vyměřování a placení poplatku iídí se ustano
veními §§ 1,32—147 poof. m-avideh
—

\
/

Při smlouvách společenských vztahuje se
poplatní a ohlašovací povinnost na společnosti
uzavírané dle obchodního zákona, nevztahuje se
tedy zvláště na společnosti uzavírané dle občan
ského práva, podléhající poplatku pouze ten
kráte, byla-li o nich sepsána listina.
Ohlašovací povinnosti podléhají také všechny
další poplatné změny smlouvy společenské (i bez
listinného osvědčení).
b) Poplatek z akcií (též u společností kommanditníeh na akcie) platit! dlužno vesměs dle
stupnice III., i když akcie znějí na jméno; po
platek ten se zvyšuje při celkovém akciovém
kapitále společnosti přesí 2.000.000 Kč do
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%.
Základem poplatním jest emisní cena, pokud
přesahuje cenu nominální.
c) Stejnému poplatku jako ad písni, b) pod
léhají těžířstva a všechny další splátky na kuksy.
Nejmenším poplatkem je však 50 Kč za kuks,
který započítá se do poplatku z dalších splátek.
d) Cizozemské podniky^ platí za účast při
tuzemském obchodování ve smyslu '-V 1 zákona
ze dne 27. května 1919, č. 384 Sb. z. a m, týž
poplatek jako podniky domácí (§ 6, písni, b) a c),
tohoto nařízení, a saz. pol. 64. ě. 2), a to^ po
platek za připuštění k tuzemské činnosti z části,
jíž se účastní neb se hodlají účastnit! při tuzem
ském obchodování, nejméně však z jedné čtvrtmy
celého kapitálu akciového (resp. podílového), a
obligačního. Touto částí řídí se též výše pro
centa poplatkového.
Poplatnou část určuje finanční ministerstvo,
nejméně však jednou čtvrtinou celkového akcio
vého (podílového) a obligačního kapitálu cizo
zemské společnosti (^ 6, pism. d), tohoto nařízení)
Procento sazby dle progrese ustanovené v §u 6,
odst. b) a c), tohoto nařízeni, řídí se celkovým
poplatným kapitálem.
\
Totéž ustanovení platí také pro cizozemská
těžířstva.
§ 7.
Odstavec 1., druhá věta, a odst. 2. a 3. para
grafu 66 zák. čl. XI. z r. 1918 (o poplatcích z pře
vodu majetku) se zrušuje.
§ 8.

«

Finanční úřady mají pro účely poplatkové
totéž právo nahlédati do knih a jiných zápisů,
jaké mají pro účely přímých daní; předpisů plat
ných pro přímé daně třeba tedy obdobně použiti.
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§ 9.
Veškeré poplatkové, výsady pro panovníka
a členy jeho rodiny odpadají. Pokud se v poplat
kových ustanoveních mluví o úřadech, ústavech,
zařízeních, úřednících a zřízencích a pod. státu
rakonsko-uherského nebo některé jeho říšské
polovice, platí ustanovení dotčené pro stejno
rodá zřízení, resp. zřízence republiky.
§ 10.
Odchylná ustanovení byv. uherských zá
konů a nařízení, zvláště zák. čl. XI. z r. 1918,
která odporují iomuto nařízení,
pozbývají
platnosti.
Působnost tohoto nařízení nastává dnem
1. července 1920. Provésti jej ukládá se ministru
financí a spravedlnosti, ohledně Slbvenska ve
srozumění s ministrem pro sjednocení zákono
dárství a organisace správy v československé
republice.
§ 11.
Přechodná ustanovení.
Výhoda dle prvního odstavce písm. g) §u 2
tohoto nařízení platí i tehdy, převede-li se ne- I

movitá věc poprvé před počátkem působnosti
tohoto nařízení a další převod nastane teprve
později.
Použití ustanovení § 12, druhého odstavce,
zák. čk XI. z r. 1918 a § 3, písm. e), tohoto uařízení předpokládá, však, že již první z nabytí po
sobě následujících nastalo po tom, kdy toto naří
zení počne působiti. '
Byl-b z právního jednání nebo majetkového
nabytí, jež podléhá poplatku podle tohoto naří
zení, před působností tohoto nařízení vyměřen
nebo zapraven již procentuální poplatek, není
tím dotčena přihlašovací povinnost v § 93 zák.
čl. XI. z roku 1918 stanovená; vyměřený nebo
zapravený poplatek buď však započítán do po
platku, který jest dlužno zapraviti podle tohoto
nařízení.

Tusar v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Habrtnan v. r.
Dr. Meissner v. r.
Sonntág v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Johanis v. r.
Staněk v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. EngHš v. r.
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Tabulka sazby poplatkové
pro převody nemovitostí (dle § 2 nařízení vlády republiky Československé
ze dne 24. června 1920, č. 403 Sb. z. a n. (v procentech).
Cena nemovitostí
v korunách čs.

10000

1-50

4'—

20000 !
.30000 !

2—

včetně do

K d)

K d)

K d)

K e)

K

1

od
do 6

e)

4
let

ad a)

ad b)

ad cl

2-—

0-75

2 —

!•—

co

K c)

O

K b)

»o

přes

K a)

4‘-

4-50

2-25

1-—

3—

1-50

3-50

4'—

2 10

5-—

2-50

—

—

—

3'50

4-—

!

do

let

V

10000
20C00

40000

2-20

5-—

2-50

—

— ■

—

3;50

4-—

40000

50000

2-30

5-—

2-50

—

—

—

3-50

4'—

50000

60000

2-40

5-10

2-55

—

—

—

3; 60

4-10

60000

70000

2-50

5-20

2-60

—

—

—

3-70

4'20

70000

80000

2-60

5-30

—

—

—

3’80

C
O

80000

90000

2'70.

5-40

2-65
/
2-70

—

—

—

3'90

4-40

9C000

100000

2'80

5-50

' 2’75

—

—

—

4-—

4'50

100000

110000

2-90

560

280

—

—

—

4-10

4'G0

110000

120000

3'—

5'70

2-85

—

—

—

4-20

4'70

120000

130000

3-—

5-80

2-90

—

—

—

4-:o

4'SO

130000

140000

3'—

5'90

2-95

—

—

—

\ 4-40

4 90

140000

150000

3- —

6- —

3-

—

—

—

4-50

5*—

150000

160000

.3 —

6-10

3'05

—

—

—

4'50

5‘—

160000

170000

3‘—

C-20

3 10

—

—

—

4'50

t,—

170000

180000

3-—

' o no

315

—

—

—

4'50

.._

180000

190.000

3—

C-40

3-20

—

—

4'50

5*—

190000

200000

3-—

<050

3-25

—

—

4-50

5*—

200000

210000

3-—

G-60

3-30

—

—

—

4 50

5' —

210000

220000

3—

O-70

3-35

—

—

4-50

5*—

220000

230000

3-—

G-S0

3-40

—

—

—

4'50.

5'—

230000.

240000

3' —

6'90

3-45

—

—

—

4'50

5—

1í • 3-_

7“

3-60

—

4 50

• 5*—•

240000

■

O

30000

