Sbírka zákonů a nařízení, č. 222 a 223.
222.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 16. června 1921,

kterým mění se některá ustanovení provádě
cího nařízení ze dne 7. dubna 1921, č. 143
Sb. z. a n., k zákonu o dani z obchodu cennými
papíry.
Na základě § 37 zákona ze dne 17. imoi’a
1921, č. 85 Sb. z. a n., nařizuje se toto:
§1.
Poslední odstavec čl. 4. prov. nař. mění se
takto:
Zprostředkovatelské obchody (na cizí jmé
no a účet a za týž kurs) agentů a jiných zpro
středkovatelů z povolání, prováděné uspořádacím oddělením tuzemské bursy, nepodléhají
dani, pokud osoby ty omezují svoje obchody
cennými papíry jen na zprostředkování.
§2.
Čl. 8. prov. nař. doplňuje se tímto dalším
odstavcem :
Pouhé zprostředkování upisování a předání
nových emisí cenných papírů bankami a po
dobnými ústavy nepovažuje se za poplatný ob
chod dle § 1 zák., stalo-li se na jméno a účet
upisovatele za emisní kurs, a je-li tato okol
nost zřejmá z obchodních knih zúčastněných
osob.
§ 3.
čl. 11. prov. nař. mění se takto:
Kulisieři (osoby zapsané na tuzemské burse
v seznamu kulisierů) neplatí daně při zpro
středkovatelských obchodech, prováděných
na cizí jméno a účet a za týž kurs prostřed
nictvím uspořádacího oddělení tuzemské oufsy na předepsaných formulářích.
Při jiných kulisních obchodech přísluší kulisierům výhoda § 7, lit. b), zák., pokud jedná
se o obchody komisionářské, prováděné uspořádacím oddělením tuzemské bursy, při nichž
stejné množství cenných papírů téhož druhu
bylo přejato i předáno, bylo-li k nim použito
formulářů předepsaných pro tento účel.
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§4.
Nařízení toto stává se účinným dnem vy
hlášení; provedením jeho pověřuje se ministr
financí.
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223.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 23. června 1921,

kterým se prodlužuje platnost prozatímních
ustanovení o vyklizení místností najatých
a pod.
Dle zákona z 15. dubna 1920, čís. 337 Sb. z.
a n., se nařizuje:
Č1 á n e k I.
Platnost nařízení vlády republiky českoslo
venské ze dne 25. června 1920, čís. 409 Sb. z.
a n., kterým se vydávají prozatímní ustano
vení o vyklizení místností najatých a pod.,
prodlužuje se až do zákonné úpravy.
č 1 á n e k II.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a jeho provedením pověřují se ministři
spravedlnosti, sociální péče a vnitra.
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