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Sbírka zákonů a nařízení
česScoslovensl£.él*Q.
Cástka 26.

Vydána dne 23. března 1021.

Obsah: (lOI.__106.) lOI. Zákon, kterým se prodlužuje Ihůta ku zřízení poboĚnébo úřadu šekového
v Brné, stanovená v 61. 1. zákona ze dne 11. března 1919, 6. 140 Sb. z. a n. — iO.i. Zákon, jímž se

poskytují daňové výhody pro stavbu budov obytných a budov pro provoz podniků, jakož i pro obnovu
starých a poří ení nových strojů. — 103. Nařízení, jímž doplňuje se nařízení; vlády^-e due l. března 1920,
6. 154 Sb. z. a n., obsahující prováděcí předpisy k některým ustanovením zákona ze dne 7. října 1919,
6. 541 Sb. z. a n., a k zákonu ze dno 18. prosinci 1919, 6. 25 Sb. z, a n. z r. 1920 (novele), —
104 Vyhláška o zřízení odhadních komisí pro daň důehodkovou, majetkovou a z válečných, zisků
ve fiq, nčním okrese Bratisla a. — 1«5. Vyhláška o vydání Statistického seznamu, zboží pro zahraniční
obchod. - lOtf. Na ízení, kterým se dočasně zrušují v Čepkách, na Mořavě a ,ve Slezsku zavedené
uhletjky a odběrné listy.

tot.
Zákon ze dne 1. března 1921,

102.
Zákon ze dne 3. března 1921,

který,,, se prodlužuje Ihůta ku zřízení pobočného | H.nz se poskytují daňové vyhody ^o s avbu buúřadu šekového v Brně, stanovená v ČI. 1. zá- dov obytných a budov Pro Provoz P«d “b !ako/
koná ze dne 11. března 1919, č. 140 Sb. z. a n.
i P«> obnovu starých a porazen, nových strojů.
Národní slirontáždění republiky Českosloven
ské usneslo sc na tomto zákoně:

Národní shromáždění republiky českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně:

§1.
Osoby, podléhající dani' z' přijmu (dóchodLhůta, stanovená v odstavci 1. článku 1. zá- : kovél anebo společnost!: podléhající dani ;výdělkoná ze.dne 1.1. března 1919, čis. 140 Sb. z. a n.. Itové podle II. hlavy zákona o osobníclr daních pří.
o zřízení poštovních úřadů šekových pro území mých ze dne 25. října 189(), čís. 220 ř. z. (na Slostátu československého, ku zřízení pobočného • vensku a Podkarpatské Rusi dani výrobkové, pod
úřadu v Bruč, prodlužuje se až do 1. ledna 1924. niků veřejně účtujících), které v území republiky
Československé v letech 1920 až včetně 19—
novostavbu, přestavbu, přístavbu nebo nástavbu
obytných budov stavebně dokončí, mohou si od
C1 á n e k 2.
daňového základu vedle amortisace^ přípustné dře
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vy dosavadních daňových zákonů odečíst! /Oyr piohlášení.
kazatelně vynaloženého'stavebního nákladu, a to
nejvýše v 10 ročních částkách, počínajíc oei nísu
rokem, který následuje po uplynuti kalendářního
Článek 3.
(obchodního) roku. v němž stavba byla ukončena.
Provedením jeho pověřuje se ministr pošt
Pokud bude k mimořádné amortisaci, uvede
a telegrafů.
né v odst. 1.. použito stavebního fondu, utvořeného
ze zisku roku 1920 (obchodního roku 1919/^.0/ a
T. G.' Masaryk v. r.
vykázaného jako samostatná bilanční položka,
Černý v. r.
bude lze amortisační kvóta odečísti od daňového
základu pro berní rok 1921, a to u daně z příjmu
Dr. Fatka v. r.
jen oněm osobám fysickým, které vedou řádné
obchodní knihy.
Článek 1.

A

33

