
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.

C
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Ž
J

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:
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Článek I.
Ustanoveni tuto uvedená mají zníti takto: 

ČI. 7., č. 1. a 2.

1. Služební taxa náhradní činí — s výhradou čís. 2. — ročně při.

Třída

sazbě daně z příjmu této berní sazbě odpovídajícím příjmu

korunod až včetně do od více než až včetně do

k o run

. 1. 50 60 4800 5600 70

2- 70 80 5600 6600 . 88
3. 90 110 6600 7800 113

4. 130 150 7800 9200 143

5. 180 210 9200 11000 182

6. 240 280 11000 13000 232

7. 320 360 13000 15000 285

a 410 460 15000 17000 339

9. 510 570 17000 19000 394

10. 630 706 19000 22000 458

11. 793 886 22000 26000 564

12. 978 1071 26000 30000 678

13. 1169 1267 30000 34000 795

14. 1365 1463 34000 38000 915

15. 1561 1705 38000 44000 1050

16. 1905 2106 44000 52000 1260

17. 2307 2513 52000 60000 1500

ia 2719 2935 60000 68000 1753

19. 3152 3378 68000 76000 2018

20. 3615 3852 76000 84000 2292

21. 4089 4336 84000 92000 2574

22. 4584 4841 92000 100000 2865

23. 5109 5377 100000 108000 3165

24. 5645 5913 108000 116000 3465

25. 6181 6449 116000 124000 3765

26. 6717 6985 124000 132000 4065

27. 7253 7521 132000 140000 4365

28. 7789 8057 140000 148000 4665

29. 8325 8593 148000 156000 4965

30. 8861 9129 156000 164000 5265

31. 9397 9665 164000 172000 5565

32. 9933 10201 172000 180000 5865

33. 10469 10737 180000 188000 6165

34. 11005 11273 188000 196000 64(35.

35. 11541 12030 196000 210000 6833

36. 12700 13370 210000 230000 7538

37. 14040 14710 230000 250000 8288

Za každých Kč 20.000 příjmu 
služební taxa náhradní ofKč 750.

2. Služební taxa náhradní buď 
Vána s tou obměnou, že ze příjmu

více stoupá j odečtení služební taxy náhradní nikdy nesmí / 
| méně zbývati nežli z nejvýššího přijmu nejblíže 

však vyméřo- j nižší třídy po odečtení služební taxy náhradní na ' 
vyšší třídy, po ' up připadající a v první tarifní třídě ne méně nežli,

/•
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4800 Kč. Tohoto ustanovení budiž šetřeno ve 
všech případech, ve kterých rozdíl jednotlivých 
položek vojenské taxy jest větší nežli rozdíl mezi 
příjmem pro vyměření vojenské taxy ža základ 
položený a nejvyšším příjmem nej bližší nižší 
třídy.

Příklad: Z předepsané daně z příjmu 160 Kč 
dá se souditi na příjem 9210 Kč, který jest jejím 
základem. Ze příjmu 9210 Kč připadla by služební 
taxa náhradní 182 Kč, zbylo by tedy osobě vo
jenskou taxou povinné 9210 Kč méně 182 Kč, 
rovno 9028 Kč. Kdyby osoba vojenskou taxou 
povinná měla toliko neivyšší příjem nejblíže 
nižší 4. tarifní třídy, tedy 9200 Kč, tu by jí po 
odečtení služební taxy náhradní 143 Kč zbylo 
9057 Kč, tudíž o 29 Kč více. V uvedeném tedy 
případu (příjem 9210 Kč) nebuď služební taxa 
náhradní vyměřena 182 Kč, nýbrž 182 Kč méně 
29 Kč, rovno 153 Kč.

Krátký výpočet: 9210-9057 rovná se 153 Kč,.

ČI. 16., č. 1., 3. odst.

Data tato buďtež podána též o rodičích, 
když jest z přihlášky patrno, že rodiče nebajič- 
který z nich ještě žije. '

Článek II.

Všude tam, kde v prováděcích ustanoveních 
k zákonu o vojenské taxe a ve formulářích k nim 
připojených uvádí se obnos 1600 K, případně 
4000 K, a daňová sazba 13-60 K, buďtež obnosy 
tyto nahrazeny číslicí 4800 Kč a při daňové 
sazbě 50 Kč.

Tabulka na druhé straně formuláře č. VI. 
budiž nahrazena tabulkou upravenou podle naří
zení vlády republiky československé ze dne
3. září 1920, č. 506 Sb. z. a n.

Článek III.
Nařízení toto, jehož platnost nevztahuje se 

na Slovensko a Podkarpatskou Kus, platí pro 
berní léta 1920 á 1921 a stává se ihned účinným.

Provedení jeho přísluší ministru vnitra v do
hodě s ministrem financí. ,

Tusar v. r.,
Jako ministerský předseda a v zastoupení nepří

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

Dr. Marko vlč v. r.

Nařízení vlády republiky československé 

ze dne 3. září 1920,

jímž se upravuje úrazové pojištění dělníků na 
Slovensku a v Podlíarpatské Rusi.

Na základě zákona ze dne 15- dubna 1920, 
č. 337 Sb. z. a n., nařizuje se toto :

Čís. 509.

§ 1.

V druhé větě prvého odstavce § 3 a v prvém 
odstavci § 8 zákonného článku XIX. z roku 1907, 
o pojišťování průmyslových a obchodních zaměst
nanců na případ nemoci a úrazu, položití jest místo 
slov „dvou tisíc čtyř set korun'1 slova „šest tisíc 
korun".'

§2..

V druhém odstavci § 70 zákonného článku 
XIX. z roku 1907 položití jest místo slov „60% roč
ního pracovního výdělku" slova „dvě třetiny roč
ního pracovního výdělku".

§ 3.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení se zpětnou platností od 1. ledna 1920; ministru 
sociální péče se ukládá, aby je provedl v dohodě 
se zúčastněnými ministry.

Tusar v. r.
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. 
Jobsnis v. r.
Dr. Markovič v. r. 
Dr. Winter v. r.

Čís. 510.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 3. září 1920, 

jímž se zrušuje nařízení ministerstev íinancí, 
obchodu a orby ze dne 22. ledna 1915, č. 15 ř. 

o úpravě vývozu a průvozu pytlů.

Na základě ustanovení zákona ze dne 
15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n„ nařizuje se 
takto:

§ !•
Nařízení ministerstev financí, obchodu a 

orby ze dne 22. ledna 1915, č. 15 ř. z., jímž se 
upravuje vývoz a průvoz pytlů, dále nařízení 
ministerstev financí, obchodu a orby ze dne
18. května 1917, č. 229 ř. z., a ze dne 23. dubna 
1918, č. 158 ř. z., se zrušují.


