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Článek 6.
Znění článku 9., č. 2. vykonávacího nařízení
ke III. hlavě zákona o osobních daních (výnos ze
dne 18. března 1914, č. 61 ř. z.), opravuje se takto:
Ku přezkoumání, zdali dlužníci ku veřejnému
účtování povinní dostáli závazkům v § 133 jim
uloženým, jest příslušnou berní správa, v jejímž
obvodu je berní úřad, pokud se týče státní po
kladna, povolaná ku přijímání odvedené daně dle
čl. 10., č. 2. Je-li ku vyměření daně výdělkové dle
II. hlavy delegován jiný úřad, vyžádejž si berní
správa příslušná ku přezkoušení výkazů C po
třebná data (čl. 11., č. 5) od úřadu delegovaného.
článek?.
Znění článku 3.. č. 1. vykonávacího nařízení
ku článku III. zákona ze dne 23. ledna 1914, č. 13
ř. z. (výnos ze dne 18. března 1914, č. 65 ř. z.)
mění se takto:
Dohled nad řádnou srážkou dávky tantiémové
přísluší berní správě, v jejímž obvodu společnost
ku srážce povinná má své sídlo, a zemským
finančním úřadům.
Ku čl. 5., č. 2 téhož nařízení připojuje se tento
dodatek:
Je-li ku vyměření daně výdělkové dle II. hlavy
zákona o osobních daních delegována berní sprá
va, v jejímž obvodu není sídlo společnosti, vyžá
dejž si berní správa dle sídla příslušná data, ku
přezkoušení výkazů B potřebná, od úřadu dele
govaného.
Článek 8.
Nařízení toto, jež nabývá účinnosti dnem vy
hlášení, platí pro vyměřování daně pro rok 1919,
jakož i nedoměrku pro léta předešlá. Přiznání a
přihlášení podaná před vyhlášením nařízení u dří
ve příslušného úřadu, podržují platnost.
Tusar v. r.
Švehla v. r.
Dr. Heidler v. r.
Houdek v. r.
Dr. Veselý v. r.
Habrman v. r.
Stříbrný v. r.
Prášek v. r.
Dr. Horáček v. r.
Hampl v. r.
Staněk v. r.

Čís. 410.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 17. července 1919,
jímž stanoví se přejímací ceny strojených hnojiv,
ohospodařovaných komisí pro strojená hnojivá.
Na základě zákona ze dne 24. července 1917,
č. 307 ř. z., a uher. zák. čl. LXIII z roku 1912 a

L z roku 1914, mění se nařízení vlády republiky
Československé ze dne 19. února 1919, č. 90 Sb. z,
a n., takto:
§ 1.
Pro strojená hnojivá, ohospodařovaná komisí
pro strojená hnojivá, stanoví se tyto přejí
mací ceny:
a) pro síran čpavkový za 1 kg dusíku K 6'25,
b) pro dusíkaté vápno (vápnodusík) za
1 kg dusíku . . . . ..... K 5'50,
c) pro superfosfát za 1 kg kyseliny fos
forečné ve vodě rozpustné . . . . K 3'22,
d) pro rozložené kostní moučky za í kg
kyseliny fosforečné ve vodě roz
pustné
. . . . ............................K 3'42,
za 1 kg dusíku....................................K 6-—,
c) pro Thomasovu moučku za 1 kg kyse
liny fosforečné nerozpustné . . . . K 0’85.
Směrné ceny platí od 1. května do 30. listo
padu 1919.
Ceny vyrozumívají se za zboží obvyklé
jakosti, franko, vagon železniční odesílací sta
nice továrny.
§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Tusar v. r.
Dr. Horáček v. r
Švehla v. r.
Dr. Veselý v. r.
Habrman v. r.
Prášek v. r.
Staněk v. r.
Dr. Heidler v. r.
Stříbrný v. r.
v. r.
Houdek
Hampl v. r.

Čís. 411.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 21. července 1919,
kterým se upravuje obchod výrobky železář
ských hutí.
Na základě zákona ze dne 24. července 1917,
č. 307 ř. z., nařizuje se:
§ 1.
§ 3, nařízení vlády republiky Českosloven
ské ze dne 2. dubna 1919, č. 176 Sb. z. a n.,
kterým se upravuje obchod výrobky železář
ských hutí, doplňuje se takto:
,,c) při válcovaných výrobcích, v § 2
pod lit. d) uvedených, při prodeji přímo ze
skladu velkoobchodníka..................... K 8'—,
při prodeji z vlastního skladu při odebírce nejméně 500 kg............................ K 25'--.“
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