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Cis. 550.

Nařízení vlády repuMiky československé 

ze dne 28. září 1920 
o osvobození darů pro Národní fond Masarykův 

od daní a poplatků.

Na základě zákona že dne 15. dubna 1920, 
č. 337 Sb. z. a n., se nařizuje

/ '

§ 1.

_ Dary a jiná bezúplatná věnování, která byla 
poskytnuta nebo budou poskytnuta v letech 
přištíclj z poplatného příjmu Národnímu fondu 
Masarykovu, jsou při ukládání daně z příjmu 
(dóchodkové) odčitatelnou položkou, nezmenšuj i-li 
vyměřovací základnu o více než o čtvrtinu; zuien- 
sují-li vyměřovací základnu o více než o čtvrtinu, 
jsou odčitatelný jen do této výše.

Dary poskytnuté podniky, k veřejnému účto
vání povinnými jsou při vyměřováuí daně výděl- 
kové podle 11. hlavy zákona o osobních daních 
(daně výrobkové podniků k veřejnému účtování 
povinných) odčitatelnou položkou, pokud nepře
vyšují 25°/0 bilančního zisku, případně — byly-li 
dány z reservuího fondu — pokud nečiní více 
než 25°/0 fondu podle jeho stavu počátkem ob
chodního roku, v němž byly poskytnuty. Dary ze 
starých nezdaněných reserv (§ 98 zákona o osob
ních daních) poskytnuté jsou osvobozeny od daně 
výdělkové plnou částkou.

Ustanovení posavadních zákonů, jež poskytují 
osvobození darů od daní větší měrou, zůstávají 
v platnosti. -

Dři ukládání daně válečné (z válečnýcb zisků) 
nebo daně, &terá by místo ní nastoupila, odžítají

se dary Národnímu fondu Masarykovu plným ob
nosem.

§ 2.

Dary a jiná bezúplatná věnování, která byla 
nebo budou poskytnuta Národnímu fondu Masa
rykovu do konce roku 1922, vylučují se ze jmění, 
které dle zákona o dávce z majetku a z přírůstku 
na ma etiku této dávce jest podrobeno.

§ 3.

Dary a jiná bezúplatná věnování, která byla 
nebo budou poskytnuta Národnímu fondu Masa
rykovu, osvobozuji se od kolků a přímých poplatků.

Yláda se zmocňuje, aby osvobodila od kolků 
a přímých poplatků dary a pná bezúplatná věno
vání učiněná z Národního fondu Masarykova ke 
zřízení nadací, fondů a ústavů obecnému blahu 
prospěšných. O žádostech za toto osvobození 
rozhoduje mfokterstvo financí.

.§ 4-

Nařízení toto) jehož provedení se ukládá 
ministru,financí, nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
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