V případě, že by svazy neprovedly včas
úkoly jim v § 6 svěřené, nebo spořitelny a žnpni
odbory neprovedly v dané Ihůíě volby přede
psané v § 8, provede úkony tyto ministerstvo
vnitra.

Švehla v. r.,
jako náměstek ministerského předsedy
a jako ministr vnitra.
Dr. EngUš v. r.
Somitág v. r.
Dr. Hotoweíz v. r. Dr. Winter v. r.
Staněk v. r.
Stříbrný v. r.
johanis v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Markovíč v. r.

Čís. 479.

Nařízení vlády republiky Československé
ze -ne 3. srpna 1-2*J,
kterým se částečně mění a doplňují ustanovení
viádníbo nařízení ze dne 23. dubna 1919, čís. 217
Sb. z. a n., o sestavení likvidační bilance.

Na základě § 44, odst; 3., zákona ze dne
8. dubna 1920, čís. 309 Sb. z. a n., o dávce z ma
jetku a z přírůstku na majetku, stanoví se toto:
článek I.
Přepočítací kursy a oceňování cenných papírů.

Cis. 478. '

Vyhláška ministerstva financí
ze dne 15. července 1920
o zřízení nového ukládacího okresu pro vše
obecnou daň výdělkovou a pro daň z přijmu
pro obvod berní správy v Hlučíně.
'

Článek 1.

Na základě zmocnění daného § 2 nařízení
vlády republiky Československé ze dne 4. května
1920, č. 321 Sb. z. a n., zřizuje se pro obvod berní
správy v Hlučíně ve smyslu §§ 13 a 16 zákona
o osobních daních přímých ze dne 25. října 1896,
čís. 220 ř. z., jednotný ukládací okres pro vše
obecnou daň výdělkovou.
Nově zřízený ukládací okres zahrnuje až na
další ustanovení všechny poplatníky všeobecné
daně výdělkové, pokud mají býti zařáděni do ber
ních společností, bez ohledu na příslušnost k jed
notlivým třídám (í. až IV.) berních společností.
Počet členů společné berní komise pro všeobec
nou daň výdělkovou ukládacího okresu Hlučínského stanoví se 8 členy.

Přílohy A, B/l a B/2 vládního nařízení o se
stavení likvidační bilance se zrušují. Na místo
kursů v nich stanovených platí kursy stanovené
v nových, po smyslu § 15, odst. 1.. zákona o dávce
doplněných a opravených přílohách A, B/l a B'2 V
tohoto nařízení.
Ustanovení III. dodatku (pří!. B/3), článek
3. až 5., k vládnímu nařízení o sestavení likvidacuí bilance pozbývá platnosti* Kursy cenných
papírů v seznamech B/l a B/2 neuvedené určí se
dle zásad, obsažených v § 15, odst. 1., zákona
o dávce, a budou revisnírn odborem ministerstva
financí postupně uveřejňovány. Pokud by uve
řejněny nebyly, budou sděleny tímto odborem na
příslušný dotaz.
článek II.

Oceňování jinakých druhů majetku.

Zásady oceňování jinakých druhů majetku,
stanovené v článku 5. vládního nařízení o se
stavení likvidační bilance, mění a doplňují se
takto:
1. Cizozemské druhy peněz, tuzemské mince
kurantní a obchodní, devisy, šeky, poukázky
a kupony.na cizí měnu, dále nemincované a ne- '
zpracované drahé kovy ocení se poíle odhad
Pro obvod téže berní správy v Hlučíně zři- ' ních hodnot v příl. A (čl. I.); tuzemské mince
zuje se zároveň na základě §§ 177 a 179 citová- j drobné, bankovky, státovky a pokladniční po
něho zákona o osobních daních přímých k uklá- , ukázky počítají se podle ceny nominální.
dání daně z příjmu odhadní komise s 12 členy.
2. Podíly na hospodářských a výdělkových
společenstvech a záložnách ocení se jmenovitou
Článek 2.
hodnotou, pokud tato nepřesahuje 50 Kč.
^Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem vy
3. Zní-li pohledávka na jiný předmět než ’
hlášení.
peníze, ocení se hodnota její dle hodnoty před
mětu.
Ministr financí:
4. ^ Nezúročitelné, avšak doložkou času obDr. Engliš v. r.
mezené pohledávky započítají sc podle obnosu,
který, uložen byv až do dne splatnosti na 4%
rovná se kapitálu splatnému.

