
Sbírka zákonů a nařízení, č. 89. 629

podle tohoto zákona, nepředpisuje a nevybírá 
se obecní dávka z přírůstku hodnoty nemovi
tostí.

§ 11.
(1) Tento zákon, jehož provedení se 

ukládá ministru financí, působí ode dne 1. 
ledna 1927.

(2) účinnost jeho se končí dnem 31. pro
since 1929.

(3) Po tomto,dni bude lze jeho ustanovení 
použiti jen tehdy, bude-li do konce roku 1929 
podána u příslušného správního úřadu žádost 
za definitivní povolení ke zřízení nové akciové 
společnosti nebo za schválení zvýšení akcio
vého kapitálu pro fusi. Ustanovení §u 6 týka
jící se přeměny společnosti s ručením obmeze- 
ným ve společenstvo platí nadále, když do 
konce prosince 1929 bude podána žádost za 
poznámku zamýšlené přeměny podle § 2 zá
kona ze dne 10. prosince 1924, č. 279 Sb. z. 
a n. o přeměně společností s ručením obmeze- 
ným v družstva. Ustanovení § 7 platí nadále, 
jestliže do konce prosince 1929 bude podána 
státní správě žádost za schválení fuse se spo
řitelnou. V ostatních případech budou usta
novení tohoto zákona platiti, bude-li v uve
dené lhůtě u příslušného úřadu podána žádost 
za zápis útvaru nového nebo, není-li takového 
zápisu, oznámení o likvidaci útvaru splynuv
šího, konečně, pokud při fusi nedojde k likvi
daci, bude-li v téže lhůtě podána žádost za 
výmaz útvaru zaniklého.

T. G. Masaryk v. r,
Švehla v. r.

Dr. Engliš v. r.

Vládní nařízení 
ze dne 24. června 1927, 

jímž se stanoví výše úroků z prodlení z pří

mých daní a vybíraných k nim přirážek.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle §u 271, odst. 2., zákona ze dne 15. června 
1927, č. 76 Sb. z. a n. o přímých daních:

§ 1.
Výše úroků z prodlení z přímých daní a vy

bíraných k nim přirážek stanoví se 7%.

89.

§ 2.

(1) Účinnost tohoto nařízení počíná týmž 
dnem, jímž počíná účinnost zákona č. 76/1927 
Sb. z. a n.

(2) Provedením tohoto nařízení pověřuje se 
ministr financí v dohodě s ministrem vnitra.

švehla v. r.

Dr. Spina v. r. 

Dr. Srdínko v. r.
Dr. Beneš v. r. 

černý v. r.

Dr. Engliš v. r.

Dr. Hodža v. r.

Dr. Mayr-Harting v, 

Dr. Peroutka v. r.

Udržal v. r.

Dr. Šrámek v. r. 

r. Dr. Tiso v. r. 

Dr. Nosek v. r.

63*


