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149.
Zákon ze dne 4. července 1923

o zřízení fondu pro účely veřejného živelního 
pojištění.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ I-

Při ministerstvu zemědělství zřizuj e se fond 
pro účely veřejného živelního pojištění částkou
50,000.000 Kč.

Ministr financí se zmocňuje, aby opatřil 
částku tu úvěrní operací.

§ 2.
Částka 50,000.000 Kč budiž věnována, bu- 

de-li veřejné živelní pojištění upraveno zá
konem v roce 1923, jako základ pro toto po
jištění, jinak budiž jí použito podle zásad sta
novených vládou především na podporu pro 
kraje postižené v roce 1923 živelními pohro
mami a zbytku budiž použito ve smyslu zá
kona, který bude vydán o veřejném živelním 
poj ištění.

§ 3.

Tento zákon nabude účinnosti dnem vy
hlášení.

Jeho provedení se ukládá ministrům financí 
a zemědělství.

T. G. Masaryk v. r. 

švehla v. r.

Dr. Hodža v. r. Bečka v. r.

150.
Zákon ze dne 4. července 1923,

jímž se povoluje úleva na všeobecné dani vý
dělkové na rok 1923.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

Článek I.

O) Nastalo-li prokázané v podniku, jemuž 
na rok 1923 byla předepsána výdělková daň 
na základě provozovacích poměrů a výsledků 
provozování z roku 1921, takové zhoršení 
těchto poměrů a výsledků v roku 1922, že by 
předepsaná sazba všeobecné daně výdělkové 
bez válečné přirážky uložená na rok 1923 či
nila vzhledem ke skutečnému výnosu z roku
1922 více nežli procento označené v čl. III. zá
kona ze dne^ 28. dubna 1922, č. 144 Sb. z. a n., 
má poplatník nárok na snížení daně na tuto 
sazbu.

Snížení daně z tohoto důvodu smí však býti 
jen potud povoleno, aby sazba daně neklesla 
na méně než polovinu daně pravoplatně na rok
1923 předepsané.

(2) Nárok na snížení všeobecné daně výděl
kové dle hořejšího ustanovení jest uplatniti 
zvláštní žádostí u příslušné berní správy do 
60 dnů od vyhlášení tohoto zákona, po případě 
do 30 dnů po doručení platebního rozkazu 
o všeobecné dani výdělkové na rok 1923, resp. 
na období 1922/23.

(3) Výnos docílený v poplatném podniku 
nebo zaměstnání (podle odst. 1.) stanoví se dle 
ustanovení odstavce 2. článku III. zákona ze 
dne 28. dubna 1922, čís. 144 Sb. z. a n.
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(4) Má-li poplatník vedle provozovny, ze 
které žádá za snížení berní sazby, ještě jinou 
nebo několik provozoven, a není-li možno vý
nos prvé provozovny odděleně od výnosu 
ostatních provozoven přesně zjistiti, jest po
platník povinen předložití doklady nutné pro 
odhad výnosu provozovny, o jejíž zdanění se 
jedná.

(5) O žádosti, jíž poplatník se domáhá sní
žení berní sazby ve smyslu tohoto zákona, 
rozhodne komise pro všeobecnou daň výděl- 
kovou, případně berní správa, která daň na 
rok 1923 uložila. Proti rozhodnutí komise, 
případně berní správy může podati odvolání 
poplatník do 30 dnů po doručení vyrozumění; 
proti rozhodnutí komise může podati odvolání 
také předseda komise do 30 dnů počítajíc ode 
dne rozhodnutí. O odvoláních, jež podati jest 
u příslušné berní správy, rozhodne s konečnou 
platností zemská komise pro všeobecnou daň 
výdělkovou.

(6) Má-li však poplatník vedle provozovny, 
z níž žádá za snížení berní sazby, ještě jinou 
nebo několik provozoven, a je-li nutno výnos 
prvé provozovny stanovití odhadem (odst. 4.), 
rozhoduje o žádosti s konečnou platností zem
ská komise pro všeobecnou daň výdělkovou, 
jestliže i jen jediná z provozoven se nalézá 
v obvodu jiné komise pro všeobecnou daň vý
dělkovou anebo v cizozemsku, po případě mi
nisterstvo financí vyslyševši súčastněné zem
ské komise, jestliže i jen jediná z provozoven 
nalézá se v obvodu jiné zemské komise pro 
všeobecnou daň výdělkovou.

článek II.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení; provedením pověřuje se ministr financí.

T. G„ Masaryk v. r. 
švehla v. r.
Bečka v. r.

151.

Zákon ze dne 4. července 1923
o poplatkových a dalších daňových úlevách při 
splynutí (fusi) nebo při přeměně právního 
útvaru podniků veřejně účtujících, společností 
s ručením ohmezeným a společností komandit
ních, dále při přeměně pravovárečných mě

šťanstev ve společnosti akciové.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

Zruší-li se zdejší akciová společnost tak, že 
převede veškerá svá aktiva i pasiva na jinou 
zdejší akciovou společnost, již existující, za 
akcie této akciové společnosti (fuse), jest pří
padný převod nemovitostí osvobozen jak od 
poplatku immobilárního, tak i od poplatku 
vkladního.

§ 2.

Ustanovení předchozího paragrafu platí
1 tehdy, jestliže za podmínek tam uvedených 
splyne se zdejší akciovou společností, již exi
stující, jiný zdejší veřejně účtující podnik 
nebo společnost s ručením obmezeným nebo 
společnost komanditní, dále přemění-li se 
kterýkoliv zdejší veřejně účtující podnik nebo 
společnost s ručením obmezeným, pravo- 
várečné měšťanstvo neb společnost koman
ditní ve společnost akciovou, nově zřízenou, 
konečně zruší-li se zdejší společnost s ručením 
obmezeným tak, že převede svá aktiva i pasiva 
na jinou zdejší společnost s ručením obmeze
ným za nové obchodní podíly této společnosti 
s ručením obmezeným.

§ 3.

(!) Ze všech nově vydaných akcií jakož i ze 
všech nových podílů společnosti s ručením 
obmezeným (§1 a 2 tohoto zákona) dlužno 
zapraviti poplatek podle saz. pol. 91/55—B
2 a) zákona ze dne 13. prosince 1862, č. 89 
ř. z., a podle lit. b) § 6 zákona ze dne 7. ledna 
1920, č. 31 Sb. z. a n., [na Slovensku a v Pod
karpatské Rusi poplatek podle s. p. 89—1 B 
bod 2 a) poplatkových pravidel a podle §u 6 
lit. b) vládního nařízeni ze dne 24. června 
1920, č. 403 Sb. z. a n.], resp. poplatek podle 
§u 6, lit. d) zákona ze dne 7. ledna 1920, č. 31 
Sb. z. a n.

(2) Do těchto poplatků započtou se po
platky, které zrušená společnost akciová nebo 
s ručením obmezeným svého času zapravila 
podle citovaných zákonných ustanovení nebo 
podle saz. pol. 91/55 B 2 c) zákona ze dne
13. prosince 1862, č. 89 ř. z. ze svých akcií 
nebo podílů.

(3) Jestliže po rozumu §u 2 ve společnost 
akciovou se přeměnil nebo s ní splynul pod
nik jiného právního útvaru než jak v pře
dešlém odstavci uvedeno, započte se do po
platku z akcií stupnicový poplatek z příslušné 
.společenské smlouvy; při fěžířstvech, zalo
žených po 31. lednu 1920 (na Slovensku a

§ 1.


