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(G) Odpisy na předmětech v podniku trvale 
užívaných a v obchodních obdobích, která se 
končila v kalendářním roce 192G, nově oceně
ných lze daněprostě prováděti jen z bilanční 
hodnoty, kterou vykazovaly před novým oce
něním, vyjímajíc případy, kde nové oceněni se 
stalo, aby byla vyrovnána rozvahová ztráta 
obchodního období 1926 (1925/1926). V těch
to případech bude v budoucnosti přípustným 
daněprostý odpis také z částky, o níž bylo 
třeba předměty nahodnotiti, aby rozvahová 
ztráta byla vyrovnána. Ustanovení § 79, lit. f) 
tohoto zákona o přiměřenosti odpisů zůstá
vají nedotčena.

§ 2.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. led

na 1927 a jeho provedením se pověřuje mi
nistr financí.

T. G. Masaryk v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Dr. Engliš v. r.

101.

Zákon zo dňa 16. decembra 1927 
o zmene niekíorých predpisov o vymáhaní a 
zúčtovaní tróv spojených s trestným pokra
čováním pri súdoch na Slovensku a v Podkar- 

paískej Rusi.

Národně shromaždenie československej re
publiky usnieslo sa na tomto zákone:

čl. I.

XLIII. zákonný článok % r. 1890 o vymá
haní a zúčtovaní tróv vzniklých z trestného 
pokračovania pri súdoch sa mění takto:

1) . 4. § bude změť takto:
Ak súd vidí, rozhodujúc pódia 479. §u tr. 

por. o povinnosti náhrady tróv spojených 
s trestným pokračováním, že by ich zaplate- 
ním bola ohrožená výživa toho, kto je náhra
dou povinný, alebo osób, ktoré je povinný 
živit’, vysloví trovy spojené s trestným pokra
čováním v tom istom rozhodnutí za nevymoži- 
teiné. Ak sa súd neskoršie dozvie, že tieto dó- 
vody pominuly so změnou majetkových po- 
merov platit’ povinného, vyhlásí trovy z trest
ného pokračovania dodatočným usnesením za 
vymožitelné.

2) . 5. § bude znieť:
Zo štátnej pokladnice vopred yyplatené

trovy vymáhajú sa súdom pódia platných 
predpisov o vymáhaní poplatkov, pcňažiU ch 
pokút a iných súm, o správné zaplatenie kte
rých súd sa má z úřadu starat’.

3). 1., 6.—15. §§ sa zrušujú.

Čl. II.

5. a 6. odstavec 494. §u XXXIII. zák. čl. 
z r. 1896 o trestnom poriadku budu znieť 
takto:

Vykonat’ trest patří štátnemu zastupi
telstvu.

Vymáhanie prisúdených, zo štátnej poklad
nice vopred nevyplatených tróv a prisúdeného 
súkromnoprávneho nároku pripúšťa sa len na 
žiadosť oprávněného jednotlivca.

Čl. III.

Tento zákon vstúpi do života 1. januára 
1928 roku.

Vykoná ho minister spravedlnosti a mini- 
ster financií.

T. G. Masaryk v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Dr. Mayr-Haríing v. r. Dr. Engliš v. r.

182.

Zákon ze dne 17. prosince 1927, 
kterým se mění některá ustanovení o popel
kovém ekvivalentu na Slovensku a v Podkar

patské Rusi.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

čl. I.

§ 106 zák. čl. XI/1918 o poplatku z převodu 
majetku se mění a bude zníti:

1. Základem pro vyměření poplatkového 
ekvivalentu je zpravidla obecná (prodejní) 
hodnota, kterou měl majetek, podrobený po
platkovému ekvivalentu, v době vzniku pla
tebního závazku. Od tohoto základu nelze při 
nemovitostech odečítati dluhy ani břemena; 
při movitostech je dovoleno odečítati dluhy 
a břemena zatěžující osobu povinnou ku pla
cení poplatkového ekvivalentu, prokáže-h je 
věrohodně.

2. Při nemovitostech podrobených dani po
zemkové nebo dani domovní jest základem


