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§ 3.
Ustanovení článku II., §§ 2—5, zákona ze
dne 18. listopadu 1919, čís. 617 Sb. z. a n.,
platí také pro válečné přirážky tímto záko
nem upravené.
§ 4.
Pokud v řízení trestním tvoří podklad pro
výměru trestu zkrácená neb zkrácením ohro
žená daň za r. 1921, vpočítá se do tohoto pod
kladu válečná přirážka, vyplývající podle to
hoto zákona, jen při přestupcích, jež budou
spáchány po vyhlášení tohoto zákona.
§ 5.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provedením jeho pověřuje se ministr
financí.
T. G. Masaryk v. r.
černý v. r.
Dr. Hotowetz v. r.,
za ministra Hanačíka.

332.
Zákon ze dne 12. srpna 1921,
jímž se pro Slovensko a Podkarpatskou Rus
Sianoví válečné přirážky ku přímým daním
(s výjimkou daně dóchodkové) za rok 1921
a dočasně se zrušují některá ustanovení
o přímých daních.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ IK dani domovní třídní, k dani výrobkové
(zárobkové) III. třídy (včetně této daně z po
žitků v § 5 zákonného článku XXXIII. z r.
1916 uvedených), k výrobkové (zárobkové)
dani podniků veřejně účtujících (vyjímajíc
podniky státní), k dani kapitálové a rentové,
ukládané podle přiznání, a k dani dolové vy
bírají se na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
za rok 1921 válečné přirážky ve výši stano
vené článkem I.', § 1, bod 2.-7., zákona ze
dne 17. února 1920, čís. 132 Sb. z. a n.
K dani pozemkové vybírá se za rok 1921
válečná přirážka:
a) z vinic a zahrad 400%, z lesů 600%,
b) z ostatní půdy 200% řádné daně.
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§ 2.
Daň z příjmu (dochodková) a přirážka k ní
upravuje se zvláštním zákonem.
§ 3.
Ustanovení článku L, §§ 2 a 3, článku III.
a článku IV., odst. 2., zákona ze dne 17. února
1920, čís. 132 Sb. z. a n., platí také pro váleč
né přirážky tímto zákonem upravené.
§ 4.
Pokud v řízení trestním tvoří podklad pro
výměru trestu zkrácená nebo zkrácením ohro
žená daň za rok 1921, vpočítá se do tohoto
podkladu válečná přirážka, vyplývající podle
tohoto zákona, jen při přestupcích, jež budou
spáchány po vyhlášení tohoto zákona.
§ 5.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provedením jeho pověřuje se ministr
financí.
T. G. Masaryk v. r.
černý v. r.
Dr. Hotowetz v. r.,
za ministra Hanačík-'.

333.
Zákon ze dne 12. srpna 1921
o záměně 6% státních pokladničních pouká
zek za bony československé republiky.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Vláda se zmocňuje, aby 6% státní poklad
niční poukázky splatné dne 15. května 1921,
31. května 1921, 15. srpna 1921 a 15. listo
padu 1921, které byly podle finančních záko
nu ze dne 20. prosince 1918, čís. 95 Sb. z. a n
ze dne 27. června 1919, čís. 433 Sb. z. a n„ a
ze dne 29. ledna 1920, čís. 104 Sb. z. a n.,
finanční správou vydány peněžním ústavům
na uhradu kontokorentních záloh, zaměnila
za pokladniční bony Československé republiky
na úhrnnou částku 1.536,185.000— Kč a
úroky.
Bony, tyto jsou rubopisem (indossamentem) preyoditelny, splatný do tří měsíců, po
splatnosti obnovitelný a mohou býti eskonto134’
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vány u Bankovního úřadu ministerstva fi
nancí. Vydány budou postupně při splatnosti
státních pokladničních poukázek.
S rubopisem těchto bonů jsou spojeny stej
né právní účinky jako s rubopisem směnek.

Obec žádající o tento vyšší příděl daně do
movní povinna jest prokázati, zdali a jaké
samostatné dávky obecní a s jakým výsled
kem se již vybírají nebo v roce, o nějž jde,
mají býti vybírány.

§ 2.

§ 2.

Tyto pokladniční bony a jich převody jsou
prosty kolku a poplatku; úroky z nich ne
podléhají dani rentové.

Zemským fondům českému, moravskému
a slezskému přikazuje se, počínajíc rokem
1922, místo posavadního výnosu přirážky
k poplatkům dědickým celkový roční peníz
7,000.000 Kč, který jest mezi fondy tyto rozděliti v poměru průměrného skutečného vý
nosu této přirážky v letech 1918 až 1920. Po
díl, který z výnosu této přirážky plynul posud
do nemocničního fondu pražského a brněn
ského, jest těmto fondům ve stejném poměru
z hořejšího přídělu dále odváděti.

§ 3.
Zákon tento, nabývající účinnosti dnem vy
hlášení, provede ministr financí.
T. G. Masaryk v. r.
černý v. r.
Dr. Hotowetz v. r.,

za ministra Hanačíka.

334.
Zákon ze dne 12. srpna 1921,
kterým se přikazuje samosprávným svazkům
výnos některých státních daní a mění se
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku sazba do
movní daně třídní.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
Článek I.
§ IObcím (městům municipálním) se přika
zuje polovice splatné čisté daně domovní
(činžovní, třídní, 5%ní nebo na 5% snížené
daně činžovní) v té které obci (méstu muni
cipálním) předepsané a skutečně zapravené.
Ministr financí se zmocňuje, aby k žádosti
zvýšil tento příděl o Ve, tedy na dvě třetiny
celkového výnosu čisté daně domovní městu
Praze a obcím, které mají býti s Prahou slou
čeny, k úhradě nákladů na společné úkoly,
jakož i obcím, kterým bylo v roce 1920 po
voleno vybírati obecní přirážky k přímým
daním nejméně 300%. Pro rok 1921 a násle
dující se tato výměra snižuje na 200% tak,
že rozhodna jest vždy výměra roku nejblíže
předchozího. Byla nebo bude-li v obci vy
bírána obecní přirážka k různým druhům
přímých daní různou výměrou, rozhodna jest
nej nižší výměra přirážky, při čemž však se
k výši přirážky k dani činžovní nehledí.

§ 3.
Čistá daň pozemková pro rok 1921 a ná
sledující předepsaná a skutečně zapravená
přikazuje se, počínajíc dnem účinnosti tohoto
zákona, v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
zemským fondům, na Slovensku a v Podkar
patské Rusi župám.
Pro dobu 2 let od účinnosti tohoto zákona
připadá l/g této daně obcím (municipálním
městům), v nichž je předepsána a byla vy
brána, a které pro rok 1921 vybírají aspoň
200% obecních přirážek.
§ 4.
Z celkového
výnosu
všeobecné
daně
z obratu a pracovních výkonů a daně přepy
chové přikazuje se podíl 40% samosprávným
svazkům, který rozděliti jest takto:
1. Obce (municipální města) mají nárok
na příděl 5% daně v té které obci (munici
pálním městu) předepsané a skutečně vybra
né, s výjimkami dále uvedenými, pokud json
při ukládání a vybírání této daně podle zá
kona o všeobecné dani z obratu a pracovnic i
výkonů a dani přepychové spolučinny.
Jmenovitě jsou obce k tomu účelu povinnyA. oznamovati z úřední povinnosti přísluš
né berní správě každý nový závod zmíněn
dani podrobený, doručiti majiteli jeho zaioveň tiskopis ohlašovacího listu, na požádán
spolupůsobit! při vyplnění tohoto listu a ko
nečně zaslati jej berní správě,
B. oznamovati příslušné berní správě km^
dou změnu v závodech daní povinných (z
nik, rozšíření atd.).

