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§ 19.
Počátek působnosti.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Švehla v. r„ v zast. min. předsedy.
liabermann v. r.
Prášek v. r.
Dr. Soukup v. r.
Dr. Vrbenský v.
Stříbrný v. r.
Dr. Rašín v. r.
Klofáč v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Zahradník v. r.
Cis. 41.

Nařízení ministerstva zemědělství
ve shodě se zúčastněnými ministry
ze dne 23. ledna 1919,
kterým zrušuje se nařízení ze dne 29. srpna
1918, z. ř. č. 321, jimž se obmezovalo používat!
slámy jako steliva a zabezpečovalo lesní stelivo.
Na základě zákona ze dne 24. července 1917,
z. ř. č. 307, nařizuje se:
§ 1.
Nařízení ministra orby ve shodě se zúčastně
nými ministry ze dne 29; srpna 1918, z. ř. č. 321,
jímž se obmezuje používati slámy jako steliva a
zabezpečuje lesní stelivo, se zrušuje.
§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.
Švehla v. r„ v zast. min. předsedy.
Prášek v. r.
Dr. Rašín v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Staněk v. r.
Dr. Hruban v. r,
liabermann v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Zahradník v. -r.
Dr. Soukup v. r.
Stříbrný v. r.
Kloiáč . r.

3.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem
hlášení..
T. Q. Masaryk v. r.
Švehla v. r., v zast. min. předsedy.
Dr. Rašín v. r.
ů

vy

Cis. 43.

Zákon ze dne 24. ledna, kterým se mění
ustanovení § 17. cis. nař. ze dne 16. dubna
1916, z. ř. č. 103 a § 22. zákona ze dne
16. února 1918, z. ř. č. 66,
týkající se splatnosti daně z válečných zisků nebo
daně válečné.
Na základě usnesení Národního shromáždění
se nařizuje:
§ 1.
Daň z válečných zisků nebo daň válečná
je splatna v jedné lhůtě, a to 30 dní po dodání pla
tebního rozkazu.
§ 2.
Byl-li platební rozkaz dodán již před vy
hlášením tohoto zákona a nastala-li by podle
§ 1 splatnost druhé lhůty, dosavadními naříze
ními stanovené, před uplynutím 14 dnů po vy
hlášení, je tato druhá lhůta splatná za 14 dnů po
vyhlášení zákona.
§ 3.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
§ 4.
Provedení tohoto zákona ukládá se ministru
financí.
T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r„ v zast. min. předsedy.
Dr. Rašín v. *\

Cis. 42.

Zákon ze dne 24. ledna 1919,
jímž se upravuje pořad stolic ve věcech poplat
kových.
Na základě usnesení Národního shromáždění
se nařizuje:
§ 1. •
§§ 3 a 4 zákona ze dne 20. února 1907, z. ř.
č. 52, mění se takto: Zemské finanční úřady jsou
ve věcech poplatkových jedinou a konečnou rekursní správní stolicí, nehledě na výši poplatků.
§ 2.
Ministru financí se ukládá, aby zákon tento
provedl.

Cis. 44.
Nařízení ministerstva financí
ze dne 28. ledna 1919,
jímž se zvyšuje přirážka celní.
Ve srozumění s ministerstvy obchodu a
zemědělství nařizuje se toto:
§ 1.
Přirážka 150%, stanovená nařízením mini
sterstva financí z 18. září 1918, z. ř. č. 340,
při placení celních poplatků bankovkami, zvy
šuje se na 200% obnosu, jenž jako clo, celní při
rážky a vážné má býti zaplacen.

