Ročník 1924,

1353

Sbírka zákonů a nařízení
stóíts

éesKoslovensIiél^o.

Částka 116.

Obsah:

Vydána dne 7. listopadu 1924.

(235.—241.) 235. Zákon o mimořádných úlevách při placeni přímých daní. — 236. Zákon,
jímž se vláda zmocňuje prevzíti pohledávky vzniklé z dodávek za doby války. — 237. Zákon,
kterým se zřizuje Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů. —
233. Zák on, kterým se zřizuje Všeobecný fond peněžních ústavů v republice Československé. —
239. Zákon o vkladních knížkách (listech), akciových bankách a o revisi bankovních ústavů. —
240. Zákon o příročí k ochraně peněžních ústavů a jejich věřitelů. — 241. Zákon o povin
nostech bankéřů při úschově cenných papírů.

235.
Zákon ze dne 8. října 1924
o mimořádných úlevách při placení přímých
daní.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(’) Nedoplatky přímých daní, dlužných za
minulá léta až včetně 1923, mohou býti na žá
dost strany ve výjimečných případech přimě
řeně sníženy nebo prominuty, jestliže je vážné
nebezpečí, že by zapravení těchto nedoplatků
mohlo ohrozí ti poplatníka v jeho hospodář
ském podnikání nebo ve výživě nebo ve výživě
jeho rodiny, nebo je-li vymáhání nedoplatků
spojeno se zvláštními a nepoměrnými obtí
žemi.
(2) Zejména jest přihlížeti k případům, kde
ohrožení poplatníka (odst. 1.) bylo způsobeno
ztrátami vzniklými poklesem cen zboží a hod
noty investic nebo ztrátami z pohledávek a
jinakými následky poválečných poměrů na př.
snížením mezd a platů a podobně.
(3) Nečiní rozdílu, jde-li o daně pravoplatně
předepsané čili nic.
(4) Za okolností uvedených v odstavci 1.
lze také upustiti od předepsání daní dosud ne
uložených.
§2.
i1) Příslušnost úřadů k povolování úlev dle
ustanovení § 1 určuje nařízení.

(2) Příslušný úřad rozhoduje s platností ko
nečnou.
§3.
(1) Při šetření o snížení nebo prominutí
daní, podrobených přirážkám obecním, bude,
pokud to naléhavostí případu (hrozící konkurs
a podobně) není vyloučeno a pokud se ne
jedná o odpis obecních přirážek pravdě
podobně nižší než 1000 Kč v příslušné obci,
slyšena s hlasem poradním také finanční ko
mise, a kde takové není, obecní (městská)
rada příslušné obce o tom, zda podle její zna
losti poměrů jest tu vážné nebezpečí hospodář
ských důsledků, naznačených v §u 1, odst. 1.
(2) Vyjádření jmenovaných činitelů musí
býti dotazujícímu se úřadu dodáno do 14 dnů
ode dne doručení dotazu.
§4.
Jakákoliv změna ve výši nedoplatků pří
mých daní má v zápětí také změnu všech při
rážek k nim vybíraných.
§ 5.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provedením jeho pověřuje se ministr
financí.
T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r.
Bečka v. r.
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