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Zákon ze dne 22. října 1930,
kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne
9. června 1927, č. 88 Sb. z. a n., o poplatkových 
úlevách pří splynutí (fusi) nebo při přeměně 
právního útvaru některých podniků, a doplňují 

jeho ustanovení.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ I-
Ustanovení zákona č. 88/1927 Sb. z. a n. 

platí nadále v těch případech, kde do konce 
prosince 1932 bude podána u příslušného 
správního úřadu žádost za definitivní povolení 
ke zřízení nové akciové společnosti nebo za 
schválení zvýšení akciového kapitálu pro fusi. 
Ustanovení týkající se přeměny společnosti 
s ručením obmezeným ve společenstvo (§ 6 zák. 
č. 88/1927 Sb. z. a n.) platí nadále v těch pří
padech, kde do konce prosince 1932 bude po
dána žádost za poznámku zamýšlené přeměny 
podle § 2 zákona ze dne 10. prosince 1924, 
č. 279 Sb. z. a n., o přeměně společností s ru
čením obmezeným v družstva. Ustanovení § 7 
zákona č. 88/1927 Sb. z. a n. platí nadále 
v těch případech, kde do konce prosince 1932 
bude podána státní správě žádost za schválení 
fuse se spořitelnou. V ostatních případech 
budou ustanovení zákona č. 88/1927 Sb. z. a
n. platiti nadále v těch případech, kde bude 
do konce prosince 1932 u příslušného úřadu 
podána žádost za zápis útvaru nového nebo, 
není-li takového zápisu, oznámení o likvidaci 
útvaru splynuvšího, konečně, pokud při fusi 
nedojde k likvidaci, v těch případech, kde bude

v téže lhůtě podána žádost za výmaz útvaru 
zaniklého.

§ 2.
Výhody, stanovené v §§ 6 a 10 zák. č. 88/ 

1927 Sb. z. a n„ platí i pro splynutí společno
sti s ručením obmezeným, jejíž podíly patří 
společenstvu nebo několika společenstvům, 
s některým z těchto společenstev.

§ 3.
(1) Jsou-li tu velmi závažné důvody národo

hospodářské, může vláda k návrhu minister
stva financí v dohodě se zúčastněným mini
sterstvem povoliti, aby i v jiných případech 
sloučení nebo přeměny právního útvaru pod
niků byly přiznány úlevy v placení poplatků, 
z takových právních jednání připadajících, 
nebo aby byly tyto poplatky zcela nebo z části 
prominuty, jestliže by byly příslušné transakci 
na překážku.

(2) Totéž platí i pro obecní, dávku z pří
růstku hodnoty nemovitosti při převodu ne
movitosti nebo podílu nemovitosti na základě 
takové transakce.

(3) Za tyto úlevy dlužno zažádati u mini
sterstva financí nejdéle do konce prosince 
1932.

§ 4.
Tento zákon, jehož provedení se ukládá mi

nistru financí v dohodě se zúčastněnými mi
nistry, působí od 1. ledna 1930.

T. G. Masaryk v. r.

Udržal v. r.
Dr. Engliš v. r.
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