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407.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 10. listopadu 1921 
k provedení zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 
293 Sb. z. a n., jímž se mění ustanovení § 96 

zákona ze dne 25. října 1896, čís, 220 ř. z,, 

o osobních daních přímých.

č 1 á n e k I.

K § 1.
Případy osvobození od t. zv. daně likvi

dační dle § 96 zákona o osobních daních pří
mých jsou vypočteny v zákoně taxativně:

1. Splynutí (fuse) dvou společností dle 
čl. 215 a 247 obch. zák., tedy případy, kdy 
jmění a dluhy jedné akciové společnosti se 
převádějí na jinou akciovou společnost a 
akcionáři zaniklé společnosti za své akcie do
stanou akcie společnosti přejímající.

2. Splynutí (fuse) společnosti s obmeze- 
ným ručením se společností akciovou nebo 
s jinou společností s obmezeným ručením 
(§ 96 zákona ze dne 6. března 1906, čís. 58 
ř. z.).

o. Přeměna podniku jakékoliv formy spo
lečenské ve společnost akciovou, tedy na př. 
přeměna společnosti s obmezeným ručením 
nebo výdělkového a hospodářského společen
stva anebo těžařstva ve společnost akciovou. 
Naproti tomu nepožívají výhod zákona pří
pady opačné, na př. změna společnosti akcio
vé ve společnost s obmezeným ručením ne

může se provésti bez případného předpisu 
daně likvidační.

4. Přeměna elektrárenských společností 
s obmezeným ručením ve společenstvo dle zá
kona ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. z. Pře- 
mění-li se společnost s obmezeným ručením 
druhu jiného, na př. společnost pro výrobu 
strojů, ve společenstvo, nepožívá výhod uve
dených.

5. Splynutí dvou společenstev s ručením 
obmezeným dle zákona ze dne 9. dubna 1873, 
čís. 70 ř. z., v jedno společenstvo.

6. Měl-li podnik, podléhající zdanění dle 
II. hlavy zák. o os. d., jakékoliv formy spole
čenské dne 1. června 1921, v držení veškeré 
akcie nebo podíly (kuxy) jiného podniku a 
splyne s ním, aniž by případně vydal nových 
akcií. Měla-li tedy na př. akciová společnost 
v udaný den v držení veškeré akcie jiné 
akciové společnosti nebo podíly společnosti 
s obmezeným ručením, bude požívati výhod 
zákona, byť i splynutí neprovedlo se dle 
čl. 215 a 247 obch. zák. (viz č. 1.). Sem patří 
jmenovitě i případ, kdy těžařstvo mělo v roz
hodný den v držení veškeré kuxy jiného tě
žařstva a splyne s ním.

Osvobození fondů, reserv a jiných pře
bytků od daně likvidační dle § 96 zák. o os. d. 
v uvedených případech jest však vázáno pod
mínkou, že jich ani při přeměně (splynutí) 
ani v době pozdější nebude použito k účelům, 
které zakládají povinnost berní. Kdyby tedy 
na př. při přeměně společnosti s obme
zeným ručením ve společnost akciovou byl 
použit nezdaněný reservní fond ke splacení

165


