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Cis. 580.

Vyhláška ministerstev obchodu, financí, spravedlnosti, veřejných prací,
železnic a vnitra „

ze dne 12. října 1920

o úmluvě mezí vládami republiky Československé a republiky Rakouské o způsobů, jak na.iládatl po
stránce právní s výrobními a doprávními podniky.

Vzájemnou výměnou not stejného znění provedenou ve Vídni dne 31. srpna 1920 byla mezi 
vládami republiky Československé a Rakouské uzavřena tato úmluva:

Článek I.

Rakouská vláda bére na vědomí, že v repu
blice Československé byly vydáuy následující zá
kony, jež mají za účel upraviti otázku sídel a 
hospodářských vedení československých výrobních 
a dopravních podniků způsobem, jenž odpovídá 
změněným státoprávním poměrům, a to:

1. Zákon ze dne 15. července 1919. čís. 417 
Sb. z. a n., o vstupu československého státu v zá
ruční (garanční) poměr u místních drah garan
tovaných státem,

2. zákon ze dne 11. prosince 1919, čís. 12 
Sb. z, a n. ex 1920, o podnicích, které mají sídlo 
mimo území československého státu.

Článek II.

československá vláda prohlašuje, že zákona 
ze dne 11. prosince 1919, čís. 12 Sb. z. a n. 
ex 1920, bude užíváno jen, pokud podniky v něm 
jmenované v území Československé republiky pro- 
vbzují výrobu nebo dopravu. Jakákoliv výrobní 
nebo dopravní činnost v území republikySltakouské 
jest z použití tohoto zákona zásadné vyloučena. 
S obou stran se však uznává, že vedlejší zá
vody výrobních a dopravních podniků, jež nacházejí 
se v republice československé (na pr. zemědělské 
pachty cukrovarů a pod.), nebudou československé 
vládě bez újmy ustanovení čl. III. překážeti, aby 
žádala přeložení sídla celého podniku do repu
bliky Československé, právě tak jako nemohou

\ Artikell.

Die osterreichische Regierung nimrat zur 
Kenntnis, daB in der Čechoslovakischen Republik 
folgende Gesetze erlássen worden siud, die deu 
Zweck verfolgen, die Frage der Sitze uud der 
wirtschaftlichen Leitung čecboslovakischer Pro- 
duktious- und Transportunternehmuugen in einer( 
deu geánderten staatsrechtlicheu Verháltniss&oJ 
entsprechenden VVeise zu regelu, und zwár:

1. Gesetz vom 15. Juli 1919,S. d. G. u. V.Nr. 417,i 
iiber den Eintritt des čechoslovatóschen Sta oteš 
iu das Garantieverháltnis bei staatlieh garautier- 
ten Lokalbahnen,

2. Gesetz vom ll.Dezember 1919, S. d. G. u. V. > 
Nr. 12 von 1920, uber Uuternehmuugen, die ihren 
Sitz auSerhalb das Gebietes des čechoslovakischen 
Staates bahen.

Artikel II.

Die čechoslovakische Regierung erklárt, das 
Gesetz vom 11. Dezember 1919, S. d. G. u. V. Nr. 12 
von 1920, nur insoweit anzuwenden, ais die darin 
genannten Unternehmungeu im Gebiete der čecho
slovakischen Republik produžieren oder transpor- 
tieren. Jedwede Produktions- und Tranoporttátíg- 
keit, die sich im Gebiete der Republik Osterreich 
abwickelt, bleibt von der Anwendung des Ge- 
setzes grundsátzlich ausgenomměn. Doch berrscht 
gegenseitiges Einv^rnebmeu darůber, daB der Be- 
staud von Nebenbetáeben der in der Čeehoslo- 
vakiseben Republik befiudlichen Produktions- uud 
Transportunternehmuugen (z. B. landwirtschaft- 
liche Pachtungeu einer Zuckerfabrik u. dgl.) die
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býti stejné vedlejší závody rakouského pod
niku v republice Československé důvodem, aby 
bylo žádáno přenesení sídla nebo rozdělení pod
niku. Jestliže společnost přenášející sídlo po Irží 
v republice Rakouské provozovnu, musí při svém 
odchodu zjistili část svého jmění a úložek (reserv), 
připadající na tuto provozovnu.

Československá vládá prohlašuje, že použije 
zákona ze dne 11. prosince 1919, čís. l l Sb, z. a n. 
exlbOQ, vůči republice Rakouské jeu ohledně ta
kových výrobních 'a dopravních podniků, které 
jsou v době podpisu této úmluvy v území repu
bliky Československé a mají sídlo v území repu
bliky Rakouské.

Článek lil.

V případech, kde dle povahy věci ukáže se 
vhodným rozdéliti společnost, jež provozuje 
v obou státních územích výrobu či dopravu, na 
dvě nebo více společn >stí, bud m jakékoliv trans
akce uznané potřebnými a účelnými k proved ní 
rozluky oběma státy v každém směru podporo
vány a nebude jim bráněno žádnými vládními 
opatřeními, zejména ne opatřeními finančné-práv- 
ního rázu. . Při této příležitosti bulou jmění i 
úlož-y (reservy) společenské rozděleny mezi nové 
dílčí společnosti

Článek IV.

Případné rozklady proti postupu jedné ze 
smluvních vlád, jenž dle mínění druhé vlády ne
odpovídá zásadám této úmluvy, budou s největším 
urychlením vzájemně sdělovány, aby byiy cestou 
dohody vyřizovány. Takovými rozklady nebude 
zdržováno provedení přeložení sídla, resp. roz
dělení podniku.

článek V.

československá vláda se zavazuje, že, vydá
vajíc vyzvání k přenesení sídla ve smyslu čl. I. 
a H„ o to se postará, aby byl ihned vyrozuměn 
rakouský soud povolaný dlé dosavadníhb sídla

čecboslovakische Regieruhg tinvorgreiflich der 
Bestimmungen des Art. III nicht daran bindert, 
die Verlegung- des Sitzes des ganzen -Unterneh- 
mens in die čeehoslovakische Republik zu ver- 
langen, wiihrend anderseits der Bestand von gleich- 
artigen Nebenbetrieben eines Ó4eri'eicluseheii 
Unternehmons in der čechoslovakischen Republik 
nicht zum AnlaB genommen werden kann, die 
Sitzverlegung oder Teilang des Unternebraens zu 
begehren. Soferne eine den Sitz verlegen le Ge- 
sellschaft eine BetriebsstáUe in. der Republik 
Ó-tbrreich béhált, mů6 sie anláOÍich ihres Ab- 
z igss den aut diese entfallenden Ted ibrer Ver- 
mogenschaften uud Růcklagen (Reserven) íest- 
steRen.

Die čeclioslovakische Regierung erldárt, dafi 
sie das Gesetz vom 11. Dezember 1919, S. d. G.ú.V. 
Nr. 12 von 1920, der Republik Ósierr ueh gegen- 
úber nur hinsichtlich solcher Produktions- und 
Transportunternehmungen anwcnden wird, welche 
im Zeitpunkt der Unterfertigung dieses Oiierein* 
k numens im Gebiete dir čechoslovakischen Be* 
publik bestehen und im Gebiete der Republik 
Osteřreieh ibren Sitz haben.

Artikel III.

In Fállen, wo nach der Beschaffenbeit der 
Sache die Teiíung einer Gesollscbaft, die in bei* 
den Staatsgebioten Produktions- oder Transnort- 
unternehmungen betreibt, in zvvci oder mslirera 
Gosellschaften sich ais zweck.nlifi.g erweist, wer- 
dea die zur Vollziehung der Treuuung erf T ler- 
lichen und fůr zweckmaBig erkannteu Traus- 
aktionen was iramír fůr einjr Art von beiden 
Staaten in joder Beziohuu.g untersVitzt uň ! iliuen 
durch keinerléi Regieru igsmaB tahmeň, iusboson- 
dere auf fiiianzrechtloliem Gebietě, Hin lernísso 
in den Weg gelegt werden. Bei diese a Anl nse 
wird die Auťteilung der g^sellsehafílichen Ver- 
mogenscbafteii und Růcílagen (Reserven) auf die 
neu entstehenden Teilgesellschaften vorgeubiumeu 
werden.

Artikel IV.
Etwaige Vbrstelhingen wegen eines nach 

Meinung einer der vertragschlieflen len Regie
ru igen deu Grundsatzen dieses Ablcommens nicht 
entsprechenden Vorgauges der a udeřen Regierung 
wer len gegenseitig zweeks einvernehmliclier Aus- 
tragung mít tunliohster B schleunigung mitgeteilt 
werden. Der Vollzug der Sitzverlegung, hez.w. 
Ttíildng der Unternehmung wird durch derartige 
Vorstellungen nicht gehemmt.

Artikel V.
]>ie čeehoslovakische Regierung verpílichtet 

sich, bei Erlassung einer Aufforderuug zur S4Z- 
verlegung im Sinue der Artikel I und _1I dat 
Vorsorge zu trefíen. dafi das nach dem bisherigeá
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podniku k vedení obchodního rejstÍMku, jakož i 
příslušný rak m-iký berní úřad. V přídaďeeh, kde 
vyzvání k přenesení sídla již bylo vydáno, nebo 
kde povinnost k přenesení sídla nastala bez zvi išt- 
mho výzvám (zákon zé dne 15. července 1019, 
čís. 417 Sb. z. a n.), budou jmenované úřady vy
rozuměný dodatečné.

Zamýšlené přeložení sídla poznamená se 
v obchodním rej,střiku. Před výmazem v la- 
kouském rejstříku obchodním projede se výzva 
věřitelů. O vyzývacím řízení platí jinak, pokud 
se to hodí, ustanovení gjj 55 a 56 vzákona 
ze dne 6. března 190ti-, čís. 53 ř. Z., o společno
stech s obmezeiiým ručením, s tou změnou, že sě 
věřitelům p «skyttie k ohtuáee lhůta jednoho mě
síce ' a že může odpadnou ti přímé vyrozumění 
známých věřitelů. .....................

Vyzývací řízeni může odpadnouti, jestliže 
buďto státní úřad vnitra a vyučování prohlásí za 
přípustný výmaz bez takového řízení nebo jestliže 
podnik zřídí na místě dosavad dho rakouského 
hlavního závodu závod pobočný, vymůže pro tento 
závod p opuštění k provozovaní obchodů, pokud 
jest toh > zapotřebí, a prohlásí, že věnuje jmění, 
dosud rakouskému podniku věnované, provozu po
bočného závodu.

Za těchto podmínek bude, jakmile se zjistí, 
že sídlo bylo skutečné přeneseno, výmaz v ra
kouském obchodním rejstříku proveden.

Článek VI.

československá vláda bóře na vědomí, že 
rakouská vláda oz tací jako československý majetek 
válečné půjčky, ohlášené při kontrole majetku 
v republice Rakouské podniky, jež přenášejí ve 
smyslu teto úmluvy sídlo do republiky Českoslo
venské. Pokud by snad část tě lito válečných 
půjček byla bývala v republice Rakouské již opa- 
tiena kontrolními značkami, bule s podnikem, 
o který jde, nakládáno podle této úmluvy jen 
tenkráte, jestliže předloží rakouské správě stát
ního dluhu litry stejného druhu a nominale, jako 
byly půjčky kontrolní značkou již opatřené, za 
tím účelem, aby kontrolní značka byla odvolána 
a titry označeny jako majetek československý.

U společností, jež se budou déliti dle čl. III., 
rozdělí se válečné půjčky v poměru, ve kterém

S tz des Unternehmens zur Fiihrung des Handels- 
registers beruřene ósterreichische Gericht uud die 
zustándige ósterreichische Steuerbeliorde unver- 
ziiglich verstándigt worden. Wurde die Aufíor- 
derung zur Sitzverlegung bereits erlassen, oder 
bestebt die Verpflichtung zur Sitzverlegung ohne 
besondere Aufforderuug (Gesstz vom 15. Jali 1919,
S. d. Gu. V. Nr. 417), sind die genannten Behbrden 
uacktráglich zu verstándigen.

Diebeabsichtigte Sitzverlegung ist im Handels- 
register anzuméřken. Vtíř, déř‘Ldsebuúg im bster- 
reichisclje r Handqlsregiste.r ist ,eiu Gláiibigerauf- 
gebdtsve.rfahren .^urclizufiihreu. Ira ubrigeu findeu 
aůf das Auťgebotsverřajiren die Besti nmungen 
der §§ ,5,5; umí 56 des Gesotzés vom tj. Miírz 1906, 
R. G. BÍ. Nr. 58, uber Gesellschaften mít be- 
scbránkter Haftu ig, sinngemáS mit der Ánderuug 
Anwen lung, daB den Gláubigem zur Aumeldung 
eine Finsu vou eiuam Mmat eiuzuraumen ist uud 
daB die uumittelbare Benáěhrichtigung bekannter 
Gláubiger unteroleiben kanu.

Dus Aufgíbotsverfahren kanu eútfalleu, wenn 
entweder das Staatsamt fůr Inneres und Unt'-r- 
richt die Loschung. oline s dcbes Verfahren liir 
zulássig erklárt oder wenn die Unternehmung an 
Stelle der bisberígen osterreicliischen Haupt- 
niederlassung eine Zweiguiederlassung errichtet, 
fůr d ese, soweit es erforderlicli ist, die Zulas- 
sung zum Gascháftshetriebe eiwirkt uud erklárt, 
dus bisher der osterreicliischen .Unteraehmnng 
gewidmete Vermogen dem Betriebe der Zweig- 
niederlassung zu widmen.

Unter diesen Voraussetzungen ist nach Pest- 
stellung der tatsachlicb durcligefuhrten Sitzvex-- 
legung die Loschung im osterreiobiscben Handels- 
register vorzunebmen,

Artikel VI.

Die čechoslovakische Regierung nimrat zur 
Kónntnis, diB die osterreichisobe Regiorung dia 
Ivriegsuníeihen, welche die im Sinus dioses íílier- 
einkommens ihren Sitz nach íler Gechoslovakir 
schen Rephblic verlegenden Unteruehmungen béi 
der Vermogenskontrolle in der Republik Oster- 
reicb angemeldet bahen, ais čeehoslovádschen 
Besitz kenuzeichen wird. Soťerue ein Teil dioses 
Kriegšaúleihebesitzes in der Republik Osterreich 
bereits kontrollbezeiclmet worden sein solíte, wird 
dio in di 'sem Úbereinkommen vorgeseheno Be- 
handlung der Unternehmung mír dánu stattfiuden, 
wenn diese den bereits kontrollbezeichneteu An- 
leiheu nach Art und Nennbetrag gleichwertige 
Titres der bsterreichiselien Staatssohuldverwaltuug 
zur Emziehung der Kontrollbezeichnung uud 
Kennzeicbnung ais ěecboslovakisehér Besitz ein- 
reicht. ,

Bei den ůach Artikel III sich teilemle.n Ge- 
sellscbaften findet eine Aufteilung des Kriegs-
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se rozdělí dle či. EtL společenské jmění a úložky 
(reservy).

Článek VII.

Berní otázky, vzniklé přeložením sídla a roz
dělením podniků výrobních a dopravních, upra
vují se takto:

A. Daň výdělková:

1. Daň výdělkovou, která za dobu před 
rokem 19191 dosud nebyla vyměřena, vyměří a vy
bere každý z obou států samostatně podle vý
nosu provozoven v jeho území ležících, šetře však 
při tom ustanovení zákona o osobních daních, 
pokud se týkají dělby dané.

2. O případných reasumacích (dodatečných 
předpisech) platí obdobně zásady předem uvedené.

3. Odpisy povolené na základě rekursních 
rozhodnutí za léta před 1. lednem 1919 budou 
provedeny v obou státech. Opisy dotyčných roz
hodnutí sdělí se druhému státu k nahlédnutí 
a provedení odpisu.

B. Daň válečná.

Nebyla-li daň válečná (daň z válečných zisků) 
za některý z roků 1914 až včetně 1918 dosud 
vyměřena, vymtří ji každý z obou států samo
statné. Nejpive vyměří ji stát, v němž jest sídlo 
podniku, předepíše však ve vlastním území z úhrnné 
daně válečné (z válečných zisků) pouze částku, 
která připadá na toto území, užije-li se obdobně 
ustanovení §§ 101—108 zák. o osobních daních. 
Vyměřovací spisy, případně jejich opisy zašlou se 
pak vyměřovacímu úřadu druhého státu úřadem 
ústíedním; tento vyměřovací úřad bude pak postu- 
povati při vyměření a předpisu daně válečné 
(daně z válečných zisků) stejným způsobem co 
do provozoven ležících v dotyčném území státním. 
Původní spisy se po upotřebení vrátí.

Týchž zásad jest užiti obdobně také při 
reasumacích daně válečné (daně z válečných 
zisků), jež budou prováděny ode dne účinnosti

anleihébesitzes ín dem Verháltnisse statt, in dera 
gemáB Artikel 111 die gesellscbaítlichen Vermo- 
genschaften uud íiůoklagen (Reserven) autzu- 
teilen sind.

Artikel VIL
Die aus AnlaB der Sitzverlegungen und Tei- 

lungen vou Produktions- und Transporťunter- 
nehmungeu sich ergebenden Steuerfragen werden 
folgendermaBen geregelt:

A. Erwerbsíeuer.

1. In jenen Fállen, in welchen die ErWerb- 
steuer fůr die Zeit vor dem Jahre 1919 bis jetzt 
noch nicht bemessen wurde, wird jeder der beiden 
Staaten die Erwerbsteuer selbstándig nach dem 
Ertrágnisse der in seinem Gebiete gelegeuen 
Betriebsstatted, jedoch unter Beriicksíchtigung 
der Steuerteilungsbestimmungeu des Personal- 
Steuergesetzes bemessen und einheben.

2. Hinsichtlichder allfálligenlteassumierungen 
(Nachtragsvorschreibungen) haben die im vor- 
stehenden angefůhrten Grundsátze sinngemáBe 
Anwendung zu finden.

3. Auf Grund von Rekursentscheidungen be- 
willigte Abschreibungen fůr die Jahre vor dem
1. Jánner 1919 sind in beiden Staaten zu reali- 
sieren. Abschriften der bezůglichen Rikursent- 
scheidungen sind dem anderen Staate zur Ein- 
sicht und Durchíuhrung der Abschrěíbung zu 
iibermitteln.

B. Kriegssteuer.
In jenen Fállen, in welchen die Kriegssteuer 

(Kriegsgewinnsteuer) fůr eines der Jahre 1914 
bis einschliefilich 1918 bis jelzt nocb nicht 
bemessen wurde, wird jeder der beiden Staaten 
diese Steuer selbstándig bemessen. Jener Staat, 
in welchem sich der Sitz der Unter lehrnuug be- 
fradet, hat die Bemessung zuerst vorznnebmen, 
von dem Gesamtbetrage der Kriegssteuer (Kriegs- 
gewinnsteuer) jedoch nur jene Quote im eigenen 
Gebiete vorzuschreiben, welche aus der sinn- 
gemáBen Anwen lung der §5 101—108 P. St. G. 
auf dieses Gebiet entfállt. Die Bemessungsaliton, 
eventuell deren Abschriften sind sodann ckr 
Steuerbehbrde des anderen Staates im VVege der 
Zentralbehorde zu ůbermitteln, welche dann bei 
der Bemessung und Vorschreibung der Kriegs
steuer (Kriegsgewinnsteuer) in Ansehung der m 
dem betrěffendeu Staatsgebiete gelegenen Betriebs- 
státten in gleicher Weise vorzugehen hat. Originál- 
akten werden nach gemachtem Gebrauche zurůck- 
gestellt.

Dieselben Grundsátze sind sinngemáB auch 
bei den nach Inkratttreten dieses Ubereinkommens 
zur Durchfůhrung gelangenden Reassumierungen

\
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této úmluvy, a platí zásady ty také o předpisu 
dodatků z reasiunace vyplývajících.

C. Dávky z důvodu přeložení sídla 
a rozdělení podniků.

Podniky, které ve smyslu této úmluvy přeloží 
své sídlo, nebudou z tohoto důvodu podrobeny 
nižádným daním, poplatkům a dávkám, jmenovitě 
také ne dodatečné dani po smyslu § 96 zák. 
o osobních daních. Táž zásada platí i v případě 
rozdělení podniků. To však není závadou, aby 
berní správy jak státu, v němž jest hlavní závod, 
tak i státu, v němž jsou odbočné provozovny, 
nenakládaly v budoucnosti s reservami podle 
platných předpisů berních.

Zisky vzniklé z kapitálových transakcí u pří
ležitosti přeložení sídla nebo rozdělení podniku 
nepodléhají zdanění tehdy, uloží-li se do mimo
řádného, v bilanci jako samostatná pasivní po
ložka vykázaného reservníhó fondu a vzdá-li se 
společnost námitky promlčení práva k doda
tečnému vyměření daně v případě, že by se re
servy té použilo způsobem, který zakládá po
vinnost berní.

Podniky, které provozují výrobu nebo do
pravu a které již před 28. říjnem 1918 měly 
v území jednoho ze smluvních států své sídlo, 
v území druhého státu pobočný závod nebo pro
vozovnu, neplatí, provozují-li je nadále, poplatku 
z oné části svého kapitálu akciového (podílu) 
nebo obligačního kapitálu, která byla již před
28. říjnem 1918 těmťo závodům určena.

der Kriegssteuer (Kriegsgewinnstéuer) aiizuwanden 
und sie beziehen sich auch auf die Vorschreibung 
der aus der Reassumieřung sich ergebenden 
Méhrbetráge.

C. Abgaben aus Aniaíí der Sitzver- 
legung und Teilung von Unterneh- 

m u n g e n.
Die Unternehmungen, welche im Sinne dieses 

Ubereinkommens ihren Sitz verlegen, werden 
aus diesem Arlasse wie immer gearteten 
Stenem, Gebiihren und Abgaben, namentlich 
der Nachtragssteuer im Sinne des § 96,
P. St. G. nicht uutervvorfen werden. Dieser 
Grundsatz ist auch im Falle der -Xeilpug 
von Unternehmungen sinngemáB anzuwenden. 
Hiedurch wird einer den geltenden Yorschriften 
entsprechenden steuerlichen Behandluug der 
Iteservengebarung fůr die Zukuuft sowolil im 
Staate, in welchem sich die Hauptanstalt, ais iu 
dem Staate, in welchem sich die Zweignieder - 
lassung einer Unternehmung befiudet, nicht vor- 
gegriffen.

Gewinne, welche sich aus den mit der Sitz- 
verlegung oder Teilung verbundenen Kapitals- 
transaktionen ergeben, werden der Besteuerung 
insoferne nicht unterzogen, ais sie in eine auher- 
ordentliche, in der Bilanz ais eine besondere 
Passivpost auszuweisende Reserve hinterlegt 
werden und die Gesellschaft auf die Verjáhrung 
des Nachversteuerungsrechtes im Falle einer 
steuerpflichtigen Verwendung dieser Reserve ver- 
ziclitet.

Produktions- und Transportunteraelmungeu, 
die schon vor dem 28. Oktober 1918 im Gebiete 
des einen vertragsohlisfienlen Staates ihren Sitz, 
im Gebiete des anderen eine Zweignied erlassung 
oder Betriebsstátte batten, werden aus Anlafi de^ 
Fortbetriebes dieser Niederlassungen von dem 
diesen Gescháftsbetrieben bereits vor dem
28. Oktober 1918 gewidmetenTeile ihreš Aktien- 
(Einlagen-) oder Obligationskapitales keiner.Ge- 
búhr unterworfen.

V. u a v k a

U

< v ’ iv a ijo. t u j i/ xv n,

^ společností, které ve smyslu této ú 
pieloží své sídlo do 30. června 1921 do 
Československé republiky, má se co do povij 

k dávce z majetku za to, že sídlo bylo přel 
již dne 28. října 1918.

Společnosti ty podléhají v republice Rakouské 
dávce z majetku jen v rozměru, jak jí podléhají 
Společnosti, které měly své sídlo dne 28. října 1918 
v území Československé republiky.

D. V e r m o g e n s a b g a b e.

Bei Gesellschaften, welche ihren Sitz bis 
z um 30. Juni 1921 in die Čechosloýákische Re
publik verlegen werden, wird kinůchtlich der 
Yermogensabgabepflicbt angenommen, daň die 
Sitzverlegung bereits am 28. Oktober 1918 statt- 
geíunden hat.

Diese Gesellschaften unterliegen in der Re
publik Osterreich der Vermogensabgabe nur iu 
dem Umfange, wie Gesellschaften, die am
28. Oktober 1913 ihren Sitz im Gebiete der 
Čechoslovakischen Republik batten.
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Totéž;:platí. obáofciiě i co do podniků roz- 
děíetíých podle uit.anevem této úmluvy.

Článek Tlil.

Přeložení sídla nebo vozdélení podniku pro
vede se zásadně na podkladě bilančních cen 
knihovních.

Článek IX.

Rakouská vláda uvolní podnikům, které ve 
Smyslu této úmluvy přeloží své sídlo, zlaté mince 
a cizozemské cenné papíry, zabrané dle rakou
ského zákona ze dne 4. července 1919, č. 353 st. z.

článek X.

Ustanovení této úmluvy platí obdobně pro 
podniky, jež v republice Rakouské provozují vý
robu nebo dopravu, avšak své sídlo a hospodářské 
vedení mají v československé republice.

Článek XI.

Všechny ostatní otázky, jež se vyskytnou pří 
přenášení sídel a dělení podniků, vyhrazují se 
zvláštním úmluvám.

Obé vlády se zavazují uzavřití úmluvy za 
účelem zamezení dvojitého zdanění, zejména při 
dávce z majetku a výdělkově dani dle druhé 
hlavy zákona o osobních daních, dále úmluvu 
o poskytování právní pomoci ve věcech dávkových.

Článek XII.

Tato "úmluva bude schválena oběma vládami 
a nábude účinností v,'den výměny not o tomto 
schválení.

Díese Grundsátze habeu auch aul die Teiltmg 
vou Unternehmungen im Sinue dieses Ůbereín- 
kommene sinngemáfi Anwendung zu finden.

Artikel VIII.

Die Sitzverlegung oder Teilung von Unter
nehmungen hat grundsátzlich unter Zugrundelegung 
der bilanzmáfiigen Ruchwerte zu erfolgen.

Artikel IX.
Die ostěrreiehisehe Regierung wird die ge- 

máfi dem osterreichischen Gesetze vom 4. Juli 
1919, St. G. Bl. Nr. 353, iu Anspruch genommenen 
Goldmiinzen und auslándischeu Wertpapiere íůr 
jene Unternehmungen, die ihren Sitz in Gemáfi- 
heit dieses Uberémkommens verlegen, íreigeben.

Artikel X.

Die Bestimmungen dieses Ubereinkommens 
gelten ana,log fiir Unternehmungen, die in der 
Republik Osterreich Prodnktion oder Transport 
betreiben, ihren Sitz úná die wirtschaftliche 
Leitung jedoch in der Čechoslovakischen Republik 
haben.

Artikel XI.

Alle úbrigen Fragen, die sich aus der Durck- 
fiihrung der Sitzverlegung und Teilung von Unter
nehmungen ergeben, werden besonderen Ver- 
einbarungen vorbebaíten.

Die beiden Regierungen verpíiichten sich, 
ein Ůbereinkommen zwecks Vermeidung von 
Doppelbesteuerungen, insbesondere auch hm- 
sichtlich der Vermogensabgabe und der Erwerb- 
steuer nach dem II. Hauptstůck dés Persoual- 
steúergesotzes, ferner ein Rechtshilfeiihereiu* 
kommen in Abgabeusachen abzuschliefien.

Artikel XII.
Dieses Ůbereinkommen tritt nach erfolgter 

Genehmiguug durch die beiderseitigen Regierungen 
am Tage des Austáusches der Xoten liber die 
Genehmigung in Kraft.

Dr. Popelka v. r.,
, jako ministr spravedlnosti a v zastoupení nepřítompého ministra vnitra.

' Dr. Engíiš v. r.,
sj:>rávce ministerstva financí a v zastoupení nepřítomného ministry obchodu. 

Dr. Burger v. r, Dr. Kovářík v. r.

Síiiíní tixx.írna v Praze.


