Sbírka zákonů a nařízení, č. 80.
Objeví-li se toho odůvodněná potřeba, bude
československá komise lihová též oprávněna po
uplynutí výrobního období shora uvedené ceny
přejímací se schválením ministerstva financí
o nejvýše 10% zvýšiti.
§ 2.

Jako odměnu za rafinování lihu surového za
platí rafineriím Československá komise lihová ve
výrobním období 1920/21 za každých 10.000 litro
vých procent prodaného, rafinovaného lihu částku
140 Kč, a to v rámci rafinačních kvót jednotlivým
rafineriím jmenovanou komisí stanovených.
Na stejném základě poukáže rafineriím Če
skoslovenská komise lihová rafinační odměnu za
výrobní období 1919/20 částkou 110 Kč.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provedením jeho pověřuje se ministr
financí.
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80.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 24. února 1921,
límž stanoví se přepočítací kursy hodnot vyjádře
ných v cizozemské měně pro poplatky stupnicové
a pro poplatky, které dlužno zapravovati podle
cis. nař. ze dne 15. září 1915, č. 280 ř. z., přímo
bez úředního vyměření.
Na základě §u 4 zákona ze dne 11. června
1919, čís. 329 Sb. z. a n„ a na základě §u 14,
odst. 4., cis. nařízení ze dne 15. září 1915, č. 280
r- z., nařizuje se toto:
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§ 1.

Při poplatcích stupnicových rozhodný jsou pro
přepočítání hodnot, vyjádřených v cizozemské
měně, přepočítací kursy, které ministerstvo
financí podle § 4, odst. 3., vládního nařízení ze
dne 17. července 1919, č. 405 Sb. z. a n., pro
úroky v cizí měně vyúčtované a srážce daně dů
chodové podrobené ustanovuje čtvrtletně, a to
vždy za dobu od 1. ledna včetně do 31. března, od
1. dubna včetně do 30. června, od 1. července
včetně do 30. září a od 1. října včetně do 31. pro
since, a uveřejňuje v úředním listě Českosloven
ské republiky.
§

2.

Přepočítací kursy uvedenir v §u 1 platí též
pro poplatky, které dlužno zapravovati podle cis.
nařízení ze dne 15. září 1915, č. 280 ř. z., přímo
bez úředního vyměření.
§ 3.
Pro přepočítání' hodnot vyjádřených v cizo
zemské měně, pro niž přepočítací kurs nebyl sta
noven, rozhodný je kurs k nejblíže prvnímu dni
onoho čtvrtletí, v něž spadá den, podle kterého se
řídí vypočtení poplatku. Kurs tento sdělí na požá
dání bankovní úřad ministerstva financí.
§ 4.
Ustanovení §u 2 neplatí na Slovensku
v Podkarpatské Rusi.

a

Š 5.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení; prováděti je ukládá se ministru financí.
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