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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 nebajičkterý 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.

Čís. 509.

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 :
§ 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.

