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89.

Vládní nařízení 
ze dne 20. června 1929

o přerušení některých sporů šluknovské 
spořitelny.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle zákona ze. dne 15. dubna 1920, č. 337 
Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje činili 
opatření k úpravě mimořádných poměrů způ
sobených válkou:

§ 1-

Spory z právních jednání týkajících se 
úpisů válečných půjček u šluknovské spoři
telny, jakož i. spory z právních jednání, jimiž 
pohledávky šluknovské spořitelny ze zápůj
ček poskytnutých na úpis válečných půjček 
byly jakýmkoliv způsobem (na př. ruční zá
stavou, hypotékou) zajištěny, přerušují se na 
dobu tří let.

§ 2.

Nové žaloby (§ 1) buďte po dobu platnosti 
tohoto vládního nařízení odmítnuty.

§ 3-

Doba, po kterou pohledávky z právních 
jednání, v § 1 uvedené, nemohou býti podle 
tohoto vládního nařízení soudně vymáhány, 
nezapočítává se do lhůt promlčecích, ani do 
jiných lhůt, jejichž zmeškání má po právu 
v zápětí právní újmu.

§ 4.

Toto vládní nařízení nabude účinnosti 
dnem vyhlášení; provésti je náleží ministrům 
spravedlnosti a vnitra v dohodě se zúčastně
nými ministry.

Udržal v. r.

Dr. Beneš v. r. Najman v. r.

Dr. Vlasák v. r. Dr. Spina v. r.

Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Srdínko v. r. 

Novák v. r. Dr. Šrámek v. r.

Dr. Nosek v. r.

90.

Vyhláška ministra financí 
ze dne 18. června 1929 

o provedení smlouvy mezi československou 
republikou a republikou Rakouskou ze dne 
18. února 1922 o urovnání tuzemského a cizo
zemského zdanění, zvláště o zamezení dvojího 
zdanění v oboru daní přímých, c. 414 Sb. 

z. a n. z r. 1922.

K provedení smlouvy mezi československou 
republikou a republikou Rakouskou ze dne 
18. února 1922, č. 414' Sb. z. a n. z r. 1922, 
a ujednání, které ministr financí sjednal se 
spolkovým ministrem financí republiky Ra
kouské na podkladě této smlouvy (článek 3), 

• jakož i smlouvy mezi československou repu
blikou a republikou Rakouskou ze dne 12. čer
vence 1926, č. 25 Sb. z. a n. z r. 1929 (bod 6 
závěrečného protokolu), stanoví se k vyhlášce 
ministra financí ze dne 29. ledna 1923, č. 20 
Sb. z. a n. z r. 1923:

§ 1.
Při zdanění výdělečných podniků, které 

mají provozovny v Československu a v Ra-" 
kousku, budiž při ukládáních, která mají býti 
provedena v obou státech, zachováváno toto 
řízení:

1. U podniků podrobených zvláštní dani 
výdělkové (dani korporačňí), které mají pro
vozovny v obou státech, počne s vyměřením 
na podkladě číselných výsledků posledně 
předcházejícího kalendářního nebo hospodář
ského roku vyměřovací úřad státu, v němž 
má podnik sídlo. U podniků podrobených vše
obecné dani výdělkové počne s ukládáním 
úřad onoho státu, v němž jest hlavní účtárna, 
není-li takové, úřad státu, na jehož území má 
majitel podniku svoje bydliště. Selže-li toto 
pravidlo, dohodnou se obě ministerstva fi
nancí na úřadu, který má počíti. Ona si sdělí 
také navzájem seznamy případů přicházejí
cích v úvahu.

2. Ukládání daní poplatníkům, u nichž při
chází v úvahu dělení výnosů, dlužno provésti 
se zvláštním urychlením. Vyměřovací úřad 
sdělí do 6 měsíců po uplynutí lhůty k podání 
přiznání v bezprostředním styku vyměřova
címu úřadu druhého státu jím zjištěné číslice 
celkového zisku a zvláštního zisku jednotli
vých provozoven, číslice, které tvoří podklad 
zdanění (včetně jednotlivých položek pří-


