
Cis. 506.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 3. září 1920

o změně zákona o vojenské taxe. 
Článek I.

Na základě zmocnění daného čl. 2. zákona ze 
dne 9. dubna 1920, č. 313 Sb. z. a n., mění se zákon 
o vojenské taxe z 10. února 1907, č. 30 ř. z., upra
vený nařízením ministerstev zemské obrany 
a financí ze dne 10. září 1914, č. 306 ř. z., tím způ
sobem, že bude zníti:

§ 3, bod 1., první odstavec.
1. Náhradní služební taxa činí ročně při 

Příjmu

Třída
více než až včetně do -

k o run
korun

1. 4800 5600 70
2. 5600 6600 88
3. 6600 7800 113
4. 7800 9200 143
5. 9200 11000 182
6. 11000 13000 232
7 13000 15000 285
8. 15000 17000 339
9. 17000 19000 394

10. 19000 22000 458
11. 22000 26000 564
12. 26000 v 30000 678
13. 30000 34000 795
14. 34000 38000 { 915
15. 38000 44000 1050
16. 44000 52000 1260
17. 52000 60000 1500
18. 60000 68000 1753
19, 68000 76000 | 2018
20. 76000 84000 I 2292
21. 84000 92000 2574
22.
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100000

4, lit. a).

2865

li, kdož jsou osvobozeni v roce taxovní po
vinnosti od daně z příjmu, poněvadž jejich příjem 
nepřevyšuje 4800 K (§ 155 zákona ze dne 
25. října 1896, č, 220 ř. z., ve znění zákona ze dne 
9. dubna 1920, č. 313 Sb. z. a n.).

§ 5, bod 1.
1. Platiti rodičskou taxu jsou povinni podle 

následujících ustanovení rodiče v § 1, bod 3., uve
dení, pokud jich podle ® 3, bod 2., vyšetřený pří
jem přesahuje 4800 K.

článek II.
Předpisy tyto platí pro vyměřováni taxy 

vojenské za léta 1920 a 1921.

Článek III.
Nařízení toto neplatí na S'ovensku a v Pod

karpatské Rusi a stává se ihned účinným. Prove
dení jeho přísluší ministru vnitra v dohodě $ mi
nistrem financí.

Tusar v. r„
jako ministerský předseda a v zastoupení nepří

tomného ministra vnitra.
Dr. Beneš v. r. Dr. Engliš v. r.
Habrman v. r. Staněk v. r.
Dr. Meissner v. r. Sonntág v. r.
Dr. Šrobár v. r. ioiianis v. r.

Dr. Markovič v. r.

Čís. 507.
Vyhláška ministerstva financí 

ze dne 27. srpna 1920

o změně počtu členů komise pro výdělkovou daft
IV. třídy a odhadní komise pro daň z příjmu 
v ukládacím (odhadním) okresu Brno-venkov.

Počet členů komise pro všeobecnou daň vý
dělkovou IV. třídy v ukládacím okresu Brno- 
venkov snižuje se z 8 na 6.

Počet členů odhadní komise pro ukládání 
daně z příjmu v odhadním okresu Brno-venkoV 
snižuje se z 18 na 12.

Tím se opravuje seznam ukládacích okresů 
pro všeobecnou daň výdělkovou, vyhlášený 
výnosem ministerstva financí ze dne 24. dubna 
1897, č. 117 ř. z. (str. 909 částky XL.VI. Zákonníka 
říšského, vydané dne 11. května 1897) a seznam 
odhadních okresů pro daň z příjmu, vyhlášený, 
výnosem ministerstva financí ze dne 4. října 1897, 
č. 233 ř. z. (str. 1352 částky XCII. Zákonníka 
říšského, vydané dne 9. října 1897).

Ministr finartcí:
Dr. Engliš v. r.

Čís. 508.
Nařízehi vlády republiky Československé 

ze dne 3. září 1920,
jímž se mění prováděcí ustanovení k zákonu 

o vojenské taxe.
Na základě článku IV. zákona ze dne 10. 

února 1907, č. 30 ř. z., a článku 2. zákona ze dne
9. dubna 1920, č. 313 Sb. z. a n., mění se prová
děcí ustanovení k zákonu o vojenské taxS vydané 
ministerským nařízením ze dne 19. srpna 1907, 
č. 211 ř. z., a upravené ministerským nařízením 
ze dne 10. září 1914, ě. 308 ř. z., následovně:


