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(122. a 123.) 122. Nařízení o obnovení působnosti porot. — 123. Zákon o všeobecné dani
výdélkové pro rok 1921.

122.

Nařízení vlády republiky československé
ze dne 30. břézna 1921
o obnovení působnosti porot.
Podle § 3 zákona ze dne 15. dubna 1920,
č. 268 Sb. z. a n., se nařizuje:
§ 1.
Působnost porot zastavená nařízením vlády
republiky Československé ze dne 30. prosince
1920, č. 697 Sb. z. a n., se obnovuje.

§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 10. dub
na 1921. Provede je ministr spravedlnosti.
Černý v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Patka v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr, Beneš v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Mičura v. r.
Hanačík v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Husák v. r.
Dr. Fajnor v. r.

123.
Zákon ze dne 17. března 1921
o všeobecné dani výdělkové pro rok 1921.
Národní shromáždění republiky
venské usneslo se na tomto zákoně:

Českoslo

Článek I.

Pro berní rok 1921 ustanovuje se v území,
v němž platí hlava I. zák. ze dne 25. října 1896,
čís. 220 ř. z. (ve znění zák. ze dne 23. ledna 1914,
čís. 13 ř. z., a cis. nařízení ze dne 16. března

1917, čís. 124 ř. z.) a zákony ze dne 10. pro
since 1918, čís. 65 Sb. z. a n., a ze dne 29. ledna
1920, čís. 71 Sb. z. a n., toto:
§ 1.
Sazby všeobecné daně výdělkové, uložené
na rok 1920, platí též pro berní rok 1921; po
platníkům vydají se však na rok 1921 nové pla
tební rozkazy, proti nimž se připouštějí opravné
prostředky pouze dle § 2.
Nebude-li v den účinnosti tohoto zákona
všeobecná daň výdělková na berní rok 1920
ještě komisí pro všeobecnou daň výdělkovou
uložena, uloží se současně i na berní rok 1921
a vydá se na oba roky jeden platební rozkaz.

§ 2.
Jestliže se provozovací poměry podniku
(zaměstnání) v roce 1920 oproti roku 1919 pod
statně změnily, může poplatník ve lhůtě 30 dnů
po doručení platebního rozkazu žádati, prokázav
zhoršení, aby všeobecná daň výdělková na
berní rok 1921 upravena byla dle provozóvacích
poměrů, jak v průměru se jevily v roce 1920.
t Rovněž příslušná berní správa může do
30 dnů od vydání platebního rozkazu domáhat!
se úpravy všeobecné daně výdělkové na berní
rok 1921 podle provozovacíéh poměrů 1920,
jestliže se provozovací poměry zlepšily pod
statně proti roku 1919; o tom budiž poplatník
vyrozuměn.
O žádostech (odst. 1. a 2.) rozhodne komise
pro všeobecnou daň výdělkovou; proti rozhod
nutí komise jest přípustno odvolání k zemské
komisi pro daň výdělkovou.
§ 3.
Podnikům (zaměstnáním) v roce 1921 nově
vzniklým budiž daň vyměřena berní správou dle
provozovacích poměrů, které lze očekávat! pro
prvních 12 měsíců od počátku provozováni, po
případě pro kratší zbytek roku.
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