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bozeno od kolků a poplatků dle 51. IX. zák. ze dne
23. května 1919. č. 276 Sb. z. a n., o úvěru pro 
živnostníky válkou poškozené.“

2. Provozování úvěrních obchodů z těchto 
úvěrů, jež se děje, ve společném podniku několika 
zúčastněných ústavů úvěr ten poskytujících a jež 
bude účetnicky saniostatno, požívá výhody § 20, 
č. 2., uherského zák. čl. VIII. z r. 1909.

Tomuto společnému podniku přísluší také 
osvobození od 60% válečné přirážky dle zák. 
čl. IX. z r. 1918.

O společném podniku zúčastněných ústavů 
ku provozování úvěrních obchodů z úvěrů přo 
živnostníky válkou poškozené povede se zcela 
samostatný, přesný účet, který bude úplně od
dělen od účetnictví podniků jednotlivých zúčast
něných ústavů samých.

Účetní závěrky společného podniku budtež 
dle §§ 25 a 27 uher. zák. čl. VIII. z r. 1909 
i s dokladem o schválení jich a s výkazem o účasti 
jednotlivých ústavů předkládány každoročně pří
slušným finančním ředitelstvím.

50.

Nařízení presidenta zemské správy poli
tické na Moravě ze dne 1. února 1921,
kterým se upravuje prodej vepřového masa 

na Moravě.

§ 1.

Ustanovení § 1 nařízení správce zemské po
litické správy na Moravě ze dne 2. července 
1920, čís. 430 Sb. z. a n., dle kterého prodej ve
přového masa jest přípustným jediné ve stavu 
nesnímaném, se tímto zrušuje.

§ 2.

Nařízení toto vstupuje ihned v platnost.

Za presidenta zemské správy politické:

Remeš v. r.

51.
Dále budiž zřízena a vyměřovacímu úřadu 

předložena registrovaná smlouva společenská, 
která upravuje vzájemné právní poměry zúčast
něných ústavů a míru účasti jich na společném 
Podniku.

3. Společenstva trvalé od daní dle § 4, 'Č-. 3., 
nh. zák. čl. VIII. z r. 1909 osvobozená nepozbý- 
vají osvobození, když účastníce se poskytování 
úvěru vcházejí v úvěrní styky i s nečleny.

Článek II.

Ministru průmyslu, obchodu a živností se 
ukládá, aby provedl v dohodě s ministrem financí 
a ministrem, spravedlnosti toto nařízení.

Článek III.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

Černý v. r.
Dr. Popelka v. r. 
Dr. Kovařík v. r. 
Dr. Gruber v. r. 
Dr. Fatka v. r.
Dr. Procházka v. r.

Dr. Burger v. r. 
Dr. Šusta v. r. 
Dr. Mičura v. r. 
Husák v. r.
Dr. Brdlík v. r.

Dr. Engliš v. r.,
iako ministr financí a v zastoupení nepřítomného 

ministra průmyslu, obchodu a živností.

Vyhláška ministerstva financí 
ze dne 31 ledna 1921,

že pozbyly platnosti úmluvy k zamezeni dvojího 
zdanění, uzavřené mezi bývalým Rakouskem 

a Uhrami.

Vzhledem k cirkulárnímu nařízení maďarské
ho ministerstva financí ze dne 18. září 1920, 
čís. 18.101, kterým úmluvy o zamezení dvojího 
zdanění, uzavřené dne 8. října 1907 mezi finanč
ními ministry bývalého Rakouska a Uher, byly 
dnem 3. listopadu 1918 počínajíc prohlášeny za 
neplatné, uvádí se na základě §ií 285 zákona o 
osobních daních přímých ze dne 25. října 1896, 
č. 220 ř. z., ve znění novely ze dne 23. ledna 1914, 
č. 13 ř. z., u výkonu retorse ve všeobecnou zná
most, že úmluva II. o zamezení dvojího zdaněni 
oněch podniků, které rozšiřují obchodní činnost 
na oba státy, a o některých jiných záležitostech 
z oboru daní přímých, uzavřená dne 8. října 1907 
mezi finančními ministry bývalého Rakouska a 
Uher a schválená 'zákonem ze dne 30. prosince 
1907, č. 278 ř. z., jakož i úmluva, jak nakládati při 
dani důchodové a uherské dani z kapitálových 
úroků a rent s úroky z cenných papírů, vydaných 
v druhém smluvním státě, uveřejněná vyhlášlcou 
bývalého rakouského ministerstva financí ze dne 
31. prosince 1907, č. 9 ř. z. ex 1908, pozbývá v po
měru mezi republikou Československou a nyněj
ším maďarským státem dnem' 3. listopadu 1918 
počínajíc platnosti, a že tedy od tohoto dne v po. 
mění k státu maďarskému platí pro obor daní 
přímých bezvýhradně všeobecná ustanovení, 
platná v republice československé.
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Současně pozbývají v poměru k maďarskému 
státu platnosti prováděcí nařízení k uvedeným 
úmluvám, uveřejněná výnosy bývalého rakou
ského ministerstva financí ze dne 31. prosince 
1907, č. 10 a 11 ř. z. ex 1908, a výnos bývalého 
rakouského ministerstva financí ze dne 15, ledna 
1918, č. 18 ř. z„ jakož i veškerá jiná ustanovení, 
spočívající na zmíněných úmluvách.

Naproti tomu zůstávají úmluvy tyto, jakož 
i prováděcí nařízení k nim, v poměru mezi úze
mím republiky československé, ve kterém zákon 
o osobních daních přímých ze dne 25. října 1396, 
220 ř. z., platí, a mezi Slovenskem a Podkarpat
skou I?usí, kde platí dosud uherské zákony, i na
dále v platnosti.

Ministr financí:

Dr. Engliš v. r.

Nařízení presidenta zemské správy poli
tické v Praze ze dne 3. února 1921,

jímž se zrušuje zákaz prodeje snímaného vepřo
vého masa v Čechách.

Na základě zmocnění ministerstva pro záso
bování lidu zrušuje se v plném rozsahu nařízení 
presidenta zemské správy politické ze dne 
10. června 1920, č. 18/L-1438, čís. z. sp. p. 
166.484, čís. 386 Sb. z. a n., o zákazu snímání 
sádla z vepřového masa v Čechách.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

President zemské správy politické:
Kosina v. r.

5$.

Státní tiskárna v Praze.


