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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.
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v Podkarpatské Rusi po 30. červnu 1920) za
počítá se poplatek podle §u 6 lit. c) zákona 
ze dne 7. ledna 1920, č. 31 Sb. z. a n., a vlád
ního nařízení ze dne 24. června 1920, č. 403 
Sb. z. a n.

(4) Podmínkou započítání po rozumu obou 
předchozích odstavců jest, že strany prokáží, 
že^poplatky, které se mají započísti, byly sku
tečně zaplaceny.

(5) Nevydá-li akciová společnost při fusi 
nových akcií, jest podrobena poplatku podle 
saz. pol. 91/55—B—2 a) zák. ze dne 13. pro
since 1862, č. 89 ř. z. a §u 6 lit. b) zákona ze 
dne 7. ledna 1920, č. 31 Sb. z. a n. resp. saz. 
pol. 89/1 B 2 a) poplatkových pravidel a §u 6, 
lit. b)^vládního nařízení ze dne 24. června 
1920, č. 403 Sb. z. a n., ryzí hodnota celkového 
přínosu zaniklého podniku; do tohoto po
platku se pak započtou poplatky stupnicové 
nebo poplatky podle § 6 citovaného zákona 
resp. vládního nařízení, které zaniklý podnik 
ze své společenské smlouvy zaplatil.

§ 4.
C1) Základem poplatku z vydání nových 

akcií jest jmenovitá hodnota těchto akcií.

(2) Je-li však-jejich emisní cena vyšší než 
hodnota jmenovitá, jest základem poplatku 
cena emisní; tato se řídí protihodnotou, při
padající na jednotlivou akcii.

(3) Při splynutí dvou akciových společ
ností se určuje protihodnota takto:

a) emisní cena nových akcií, dávaných vý
měnou za akcie splynuvší společnosti, se řídí 
kursem, kterým byly akcie, vzaté z oběhu, 
znamenány na Pražské burse v den, kdy na
bídka fuse, usnesená pravoplatně valnou hro
madou jedné ze zúčastněných akciových spo
lečností, byla pravoplatně přijata valnou hro
madou druhé akciové společnosti; nebylo-Ii 
toho dne žádného záznamu, jest rozhodným 
poslední záznam předchozí, ale ne starší jed
noho měsíce;

b) jestliže akcie splynuvší společnosti na 
Pražské burse znamenány nebyly nebo je-li 
jejich poslední bursovní záznam starší jed
noho měsíce, řídí se emisní cena nových akcií 
jmenovitou hodnotou akcií, vzatých z oběhu.

^ Jak finanční správa, tak i poplatník mohou 
však v těchto případech požádati Pražskou 
bursu, aby akcie splynuvší společnosti od
hadla nebo mohou dáti zjistiti jejich cena 
soudním odhadem.

§ 5.
, vStrany jsou povinny předložití finančním 
úřadům veškeré doklady, jichž je potřebí, aby 
potřebný základ vyměřovací, zejména emisní 
cena nových akcií mohla býti řádně zjištěna.

§ 6.

Jestliže zdejší elektrárenská společnost 
s ručením obmezenýrn (zák. ze dne 22. čer
vence 1919, č. 438 Sb. z. a n. a zák. ze dne 
1. července 1621, č. 258 Sb. z. a n.) nebo spo
lečnost s ručením obmezenýrn, jejímiž členy 
jsou společenstva, založená na podkladě zá
kona ze dne 9. dubna 1873, č. 70 ř. z. nebo 
jedenáctého titulu I. oddílu zák. čl. XXXVII 
ex 1875, se přemění v hospodářské a výdělkové 
společenstvo ^ podle zákona ze dne 9. dubna 
1873, č. 70 ř. z. nebo ve společenstvo podle 
jedenáctého titulu I. oddílu zák. čl. XXXVII 
ex 1875, anebo jestliže dvě neb více zdejších 
společenstev, zřízených po rozumu citovaných 
zákonných ustanovení nebo zák. čl. XXIII ex 
1898, splynou ve společenstvo jedno, jest pří
slušná společenstevní smlouva poplatku 
prosta, pokud se vztahuje na jmění, které ná
leželo zaniklému sdružení již před přeměnou 
nebo fusí.

Mimo to knihovní převody, které jsou dů
sledkem právních jednání, uvedených v před
chozím odstavci, jsou osvobozeny od poplatku 
vkladního.

§ 7.
,/e-1} podnik, podléhající veřejnému
účtování, spořitelnou a jestliže s ním se schvá
lením státní správy splyne jiná spořitelna, ze
jména ve^smyslu §u 21 zákona ze dne 14. dub
na 1920, č. 302 Sb. z. a n., anebo jiný veřejně 
účtující peněžní ústav, jsou veškeré majetkové 
převody, které v sobě takovéto splynutí za
hrnuje, ^ od^ poplatků osvobozeny; rovněž 
knihovní převod vlastnického práva nebo 
jiných věcných práv jest osvobozen od po
platku vkladního.

§ 8.
^Výhody předešlého paragrafu platí i v tom 

případě, jestliže zdejší podnik, podléhající ve
řejnému účtování, který měl dne 1. 'června 
1921 v držení veškeré akcie nebo podíly 
(kuxy) zdejšího podniku jiného, splyne 
s tímto podnikem aniž by vydal nových akcií 
(podílů, kuxů).

§ 9.
Dojde-li při splynutí podniků po rozumu 

tohoto zákona k převodu pojistné podstaty

93*



566 Sbírka zákonů a nařízení, č. /SS.

z náhradního ústavu podniku zrušeného na 
všeobecný pensijní ústav nebo na jiný ná
hradní ústav (§70 cis. nař. ze dne 25. června 
1914, čís. 138 ř. z.), jsou veškeré majetkové 
převody, které v sobě tato transakce zahrnuj e, 
od poplatku osvobozeny; rovněž knihovní pře
vod vlastnického práva nebo jiných věcných 
práv jest osvobozen od poplatku vkladního.

Totéž platí obdobně i při přeměně právního 
útvaru podniků po rozumu tohoto zákona.

§ 10.

Poplatková povinnost ekvivalentní se trans
akcemi, předsevzatými po rozumu §§ 1, 2, 6, 7, 
8 a 9, nepřerušuje.

§11.

Majetkové převody provedené po rozumu 
předchozích paragrafů tohoto zákona, ať jsou 
uskutečněny při splynutí nebo při přeměně 
právního útvaru podniků veřejně účtujících, 
společností s ručením obmezeným, komandit
ních a pravovárečných měšťanstev, jsou osvo
bozeny od daně z převodu statků (daně 
z obratu) a od daně přepychové.

§ 12.

Při převodu nemovitostí nebo podílů na ne
movitosti, uskutečněném za podmínek §u 11 
tohoto zákona, nepředpisuje a nevybírá se 
obecní dávka z přírůstku hodnoty nemovitostí.

§ 13.

úlevy přiznané zákonem ze dne 12. srpna 
1921, č. 293 Sb. z. a n., rozšiřují se i na přemě
nu společnosti s ručením obmezeným, jejímiž 
členy jsou společenstva založená na podkladě 
zákona ze dne 9. dubna 1873, č. 70 ř. z., nebo 
jedenáctého titulu I. oddílu zák. čl. XXXVII 
ex 1875, v hospodářské a výdělkové společen
stvo podle zákona ze dne 9. dubna 1873, č. 70 ř.

z. nebo ve společenstvo podle jedenáctého 
titulu I. oddílu zák. čl. XXXVII ex 1875, dále 
na splynutí společenstev podle §u 6 a na sply
nutí podle §u 7 tohoto zákona.

§ 14.

Při rozdělování výdělkové daně podle §§ 102 
a 103 zákona o osobních daních pro berní léta, 
následující po provedeném splynutí podniků, 
bude částka 20%, po případě 50%, připada
jící na obec sídla podniku, po pět let rozvrho
vána na obce posavadních sídel podle poměru 
základního kapitálu včetně pravých reservních 
fondů podniků v době jejich splynutí, částka 
tato bude však každého roku zmenšována o 1 
pětinu ve prospěch obce, v níž jest sídlo sply
nutých podniků.

Je-li tato částka vyšší, než činí pětiletý 
průměr v bývalých sídlech předpisovaných 
20%oních, resp. SOV^ích tangent z doby, sply
nutí podniků bezprostředně předcházející, jest 
rozvrhnout! podle odst. 1. jen částku, rovnající 
se tomuto průměru.

§ 15.

Účinnost zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 
293 Sb. z. a n., prodlužuje se na dobu platnosti 
tohoto zákona.

§ 16.

Tento zákon, jehož provedení se ukládá mi
nistru financí, působí ode dne platnosti zákona 
ze dne 12. srpna 1921, čís. 293 Sb.-z. a n.

Platnost jeho končí uplynutím jednoho roku 
ode dne jeho vyhlášení, pokud se týče splynutí 
podle §u 7 dnem 31. prosince 1926.

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

Státní tiskárna v Praze.


