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Cis. 420.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 1. července 1920
k provedení článku II. zákona ze dne 15. dubna
1920, č. 271 Sb. z. a n., kterým se pozměňuji usta
novení §§ 115 a 116 zákona ze dne 6. března 1906,
č. 58 ř. z., o společnostech s obmezeným ru
čením.
§ 1.
Počínajíc berním rokem 1920 podléhají spo
lečnosti s obmezeným ručením, bez ohledu na
výši ukládacího kapitálu, zdanění podle všeobec
ných zásad II. hlavy zák. o os. daních.
V důsledku toho zrušuje se, počínajíc berním
rokem 1920, nařízení bývalého ministerstva fi
nancí ve Vídni ze dne 2. června 1906, č. 110 ř. z.,
a platí nyní o společnostech s obmezeným ručením
všeobecně ustanovení prováděcího předpisu k II.
hlavě zákona o osobních daních s veškerými do
datky.
Na Slovensku a v Podkarpatské Rusi platí
pro zdanění společností š obmezeným ručením
předpisy, dle nichž se tam zdaňují společnosti
akciové.
§ 2.
U společností s obmezeným ručením které
dosud podléhaly zdanění dle I. hl. zák. o os. da
ních, bude podkladem pro výměru zvláštní daně
výdělkové ria berní rok 1920 bilance obchodního
roku, který roku bernímu bezprostředně před
cházel. Ustanovení § 116 zák. o os. daních se na
tyto případy nevztahují.
Zrušením § 115 cit. zák. zrušují nebo měn
se i ustanovení § 4, odst. 2., zákona ze dn<
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č- 66 ř. z., o dani válečné, a provadeciho nařízení bývalého ministerstva financ
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Cis. 421.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 24. června 1920
o zrušení Československé textilní komise a zří
zení Československé Inářské komise.
Dle zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 337
Sb. z. a h., se nařizuje:
článek 1.
Nařízení ministra průmyslu, obchodu a živ
ností ze dne 22. listopadu 1918, čís. 44 Sb.*z a n
o hospodaření vlnou, bavlnou, lnem, konopím!
jutou a jinými rostlinnými vlákny, přízemi a to
vary z nich vyrobenými, se zrušuje.
Nařízení vlády republiky Československé ze
dne 21. března 1919, čís. 144 Sb. z. a n., o sta
noveni nejvyšších cen zaplněnou a konopnou
(správné. koudelnou) přízi, ^nařízení vlády repu
bliky Československé ze dne 7. listopadu 1919,
as- 587
z- a n., o gpravě zpracování lněných
Pi iz.,_ lněného zboží a obchodu jimi, jakož i na
řízení vlády. republiky Československé ze dne
. oiibna 1920, čís. 204 Sb. z. a n., o úpravě ob
chodu lnem, se pozměňují, jak následuje:
§ 1.
c, Hospodařením lnem, lněnou a koudeinou
pi izí a lněným zbožím pověřuje se v mezích
nařízení ze dne 21. března 1919, čís. 144 Sb z
a n., 7. listopadu 1919, čís. 587 Sb. z a n á
7. dubna 1920, čís. 204 Sb. z. a n„ Československá
inarska koniis.e se sídlem v Praze, na niž přechází působnost dosavadního Inářského odboru
Československé textilní komise, zřízené naříze
ním ministra průmyslu, obchodu a živností ze
dne 22. listopadu 1918, čís. 44 Sb. z. a n. Co do
ostatní své činnosti provede československá
(extilní komise likvidaci dle poukazů ministerstva
obchodu,.
§ 2.
Cleny Československé Inářské komise jmeiiuie ministerstvo obchodu, a to po dvou z řad
pěstitelů lnu (tyto v dohodě s ministerstvem ze
mědělství), tírníků, přádelmkň, tkalců a dělníků,
dále jednoho zástupce Zemědělských podniků
pro pěstění a zhodnocení lnu v Jindřichově
Hradci. Předsedu a místopředsedu jmenuje
z Plena Jnářské komise ministerstvo obchodu
v dohodě s ministerstvem zemědělství. Po
jednom zástupci do komise vyšlou ministerstvo
zemědělství, ministerstvo pro zásobování lidu a
* komise pro zahraniční obchod.
,
§ 3.
co *Při kfskoslovenské Inářské komisi zřizuií
se tyto odbory:

