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Zákon ze dne 20. prosince 1924, 
jímž se mění některá ustanovení o přímých 
daních a stanoví se válečné přirážky ku pří

mým daním na rok 1925.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

Ustanovení platná v území republiky česko
slovenské mimo Slovensko a Podkarpatskou

Rus.

ČI. I.

Všeobecná daň výdělková.

§ 1.

Zákon ze dne 10. prosince 1918, č. 65 Sb. z. 
a n., jímž se pro ukládání všeobecné daně 
výdělkové pro období 1918—1919 částečně 
mění ustanovení zákona ze dne 25. října 
1896, ř. z. č. 220, platí obdobně i na rok 1925 
se změnami níže uvedenými.

§2.
1. V §§ 1, 3 a 6 nahradí se období „1918— 

1919“ rokem „1925“ a v § 6 rok „1917“ 
rokem „1924“.

2. Ustanovení § 2, odst. 1., mění se takto:
„Na rok 1925 zařadí se do berních společ

ností (§ 12, odst. 1., 2., 6. a 7., zákona o osob
ních daních ze dne 25. října 1896, č. 220 ř. z.) 
poplatníci, kteří dne 1. ledna 1925 provozovali 
výdějkový podnik aneb vykonávali zaměstnání 
směřující k zisku, podle celoroční výše vše
obecné daně výdělkové, předepsané jim na 
rok 1924; při tom dlužno přihlížeti ku všem 
přírůstkům a úbytkům (§§ 64 a 67 zákona 
o osobních daních), které budou provedeny 
do 30. dubna 1925.“

3. Ustanovení § 5 mění se takto:
„Sazba daně výdělkové uloží se jen na rok 

1925.“
4. Ustanovení § 7 zní:
„O jednotné zdanění nesamostatných zá

vodů vedlejších se závodem hlavním (§ 37, 
odst. 2. a 4., zákona o osobních daních) může 
poplatník žádati nejpozději do konce dubna 
1925.“ 5

5. Ustanovení § 8 zní:
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„Každý poplatník jest povinen podati
u berní správy, v jejímž obvodě má daň býti

předepsána (§ 38 zákona o osobních daních)', 
prohlášení o okolnostech rozhodných pro vy
měření daně (§ 39 zákona o osobních daních), 
jakož i o výsledku provozování podniku (za
městnání), a to nejdéle do konce dubna 1925.“

6. Ustanovení Q 9 zní:
„Pokud tento zákon nestanoví ničeho ji

ného, platí pro uložení všeobecné daně výděl
kové na rok 1925 pravidla zákona o přímých 
daních osobních ze dne 25. října 1896, č. 220 
ř. z. (ve znění zákona ze dne 23. ledna 1914, 
č. 13 ř. z.,^císařského nařízení ze dne 16. břez
na 1917, č. 124 ř. z., a čl. II. zákona ze dne
17. března 1921, č. 123 Sb. z. a n.),-jakož 
i ostatních pro tuto daň platných zákonů 
a nařízení.”

§ 3.
Ustanovení čl. III. zákona ze dne 28. dubna 

1922, č. 144 Sb. z. a n., o všeobecné dani vý
dělkové pro období 1922/23, platí též pro vše
obecnou daň výdělkovou, uloženou podle to
hoto zákona na rok 1925.

Čl. II.

Daň důchodová (rentová) a daň 
z pří j m u.

Platnost ustanovení §§ 1 až 3 zákona ze dne
12. srpna 1921, č. 336 Sb. z. a n., jímž se mění 
nekterá ustanovení zákona o osobních daních 
přímých a stanoví se válečná přirážka k dani 
z příjmu za léta 1921 až 1923, rozšiřuje se na 
rok 1925.

Čl. III.
Válečné přirážky.

Na rok 1925 buďtež vybírány válečné při
rážky k daním přímým podle ustanovení čl.
III. zákona ze dne 20. prosince 1923, č. 253 
Sb. z. a n., jímž se mění některá ustanovení 
o přímých daních a stanoví se válečné přiráž
ky ku přímým daním na rok 1924.

Ustanovení platná na Slovensku a v Podkar
patské Rusi.

Čl. IV.
Zárobková daň III. třídy.

Čl. IV. zák. č. 253/1923 Sb. z. a n. platí ob
dobně i na rok 1925 s tou změnou, že v §§ 1,
2, 4, 5 a 7 nahradí se rok „1924“ rokem 
„1925“ a v § 2 rok „1923“ rokem „1924“.
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čl. V.

Daň kapitálová a rentová a daň 
d 6 c h o d k o v á (z příjmu).

§ 1.
Platnost ustanovení čl. I., §§ 1 až 3, čl. II. 

a III. zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 294 
Sb. z. a n., jímž se mění některá ustanovení 
o přímých daních platných na Slovensku a 
v Podkarpatské Rusi a stanoví se válečná při
rážka k dani dóchodkové (z příjmu) za léta 
1921 až 1923, rozšiřuje se na rok 1925.

§ 2.
Ustanovení § 2 zák. čl. VII/1883 o zdanění 

výtěžku kapitálů uložených u peněžních ústa
vů mění se potud, že z úroků ze vkladů úspor
ných na vkladní knížky u spořitelen a úvěr
ních družstev, připadajících na dobu od 1. led
na 1924, dlužno srážeti a státní pokladně odvá
dět! pouze 3% na dani kapitálové a rentové.

Čl. VI.

Dočasné zastavení vybírání ně
kterých daní a všeobecné dó

chodkové přirážky.

čl. VI. zák. č. 253/1923 Sb. z. a n. platí ob
dobně i na rok 1925.

Čl. VII.

Válečné přirážky.

Na rok 1925 buďtež vybírány válečné při
rážky k daním přímým podle ustanovení čl.
VII. zák. č. 253/1923 Sb. z. a n.

Ustanovení platná v celém území republiky 
československé.

Čl. VIII.

Prodloužení platnosti § 32 záko
na ze dne 12. srpna 1921, č. 329 S b. 
z. an., o přechodné úpravěfinanč- 
ní.ho hospodářství obcí a měst 

s p r á v e m municipálním.

Platnost ustanovení § 32 zák. č. 329/1921 
Sb. z. a n. prodlužuje se na rok 1925. Tím se 
však ničeho nemění na ustanovení § 1 zákona 
ze dne 3. července 1923, č. 143 Sb. z. a n., 
o finančních a právních výhodách na podporu 
soustavné elektrisace.

Čl. IX.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení; provedením pověřuje se ministr financí.

T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r.
Bečka v. r.
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Vládní nařízení 
ze dne 23. prosince 1924,

kterým se provádí zákon ze dne 8. října 1924, 
c. 2o5 Sb. z. a n., o mimořádných úlevách při 

placení přímých daní.

Vláda republiky Československé nařizuje 
podle § 5 zákona ze dne 8. října 1924, č. 235 
Sb. z. a n., o mimořádných úlevách při pla
cení přímých daní:

čl. I.
K § 1.

(i) K přímým daním ve smyslu tohoto pa
ragrafu počítají se i úroky z prodlení podle 
§ 4 zákona ze dne 16. března 1921, č. 116 
Sb. z. a n., a exekuční poplatky z přímých 
daní.

(-) Na dávku z majetku a dávku z pří
růstku na majetku podle zákona ze dne 8. 
dubna 1920, č. 309 Sb. z. a n., pro kterou 
platí ustanovení § 5 zákona ze dne 21. pro
since 1923, č. 6 Sb. z. a n. z r. 1924, jakož 
i na daň z obratu a daň přepychovou podle 
zákona ze dne 21. prosince 1923, č. 268 Sb. 
z. a n., a příslušných zákonů dřívějších se 
ustanovení tohoto zákona nevztahují.

(3) Ustanovení tohoto zákona lze užiti jak 
na daně osob fysických, tak i na-daně osob 
právnických.

('D Jsou-li dány podmínky úlev podle usta
novení tohoto paragrafu, totiž:

1. výjimečný ráz případu a
2. buď vážné nebezpečí, že by zapravení 

nedoplatků mohlo ohroziti poplatníka v jeho 
hospodářském podnikání nebo ve výživě nebo 
ve výživě jeho rodiny, nebo zvláštní a nepo
měrné obtíže ve vymáhání nedoplatků,

budiž posuzováno volně podle všech okol
ností konkrétního případu.

(5) Výjimečný ráz jest dán kromě případů 
odstavce 2. tohoto paragrafu také, jde-li


