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140.
Vyhláška

ministerstva financi a ministerstva pošt 
a telegrafů v dohodě s nej vyšším účetním 

kontrolním úřadem 
ze dne 24. března 1921,

že se opravuie chyba ve vyhlášce ze dne 17. pro
since 1920, č. 645 Sb. z. a n., o povinném placení 
daní, poplatků a dávek plátěnkami a šekovým ří

zením poštovního úřadu šekového.

Ve vyhlášce ministerstva financí a minister
stva pošt a telegrafů v dohodě s nejvyšším účet
ním kontrolním úřadem ze dne 17. prosince 1920,
5. 645 Sb. z. a n., uveřejněné v částce CXXXIX. 
dne 23. prosince 1920, opravuje se tato chyba:

V §u 6, odst. 2., má v druhé řádce zníti: 
„súčtuje se: pak daň v příjmu" a nikoliv „súčtuje 
se pak daň příjmů".

Ministr pošt a 'telegrafů: Ministr fuSncí:
Pr. Patka v. r. Hanačík v. r.

Slovensko a Podkarpatskou Rus bylo-vyhlášeno 
nařízením vlády ze dne 25. června 1920, č. 424 
Sb. z. a n., nařizuje sé toto:

d 1.

Úrok, kterým se dobrovolné splátky na dáv
ku, pokud jde o placení hotovými (§ 55, odst. 1., 
č. 1., cit. zák.), před splatností dávky zúrokují, 
činí počínajíc dnem, kdy toto nařízení nabylo 
účinnosti, až na další deset procent.

Jinak zůstávají ustanovení vládního nařízení 
ze dne 27. července 1920, čís. 452 Sb. z. a n., ne
dotčena.

§ 3.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení; provedení ukládá se ministru financí.

Černý v. r.

141.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 30. března 1921,

kterým se zvyšuje úrok z dobrovolných splátek 
na dávku z majetku a přírůslku na majetku pla

cených hotovými.

Na základě § 55, odst. 6„ zákona ze dne
8. dubna 1920, č. 309 Sb. z. a n., jehož znění pro

Dr. Popelka v._r. 

Dr. Burger v. r. 

Dr. Beneš v. r.

Dr. Gruber v. r. 

Hanačík v. r.

Dr. Kovařík v. r. 
Dr. Hotowetz v. r.

Dr. Patka v. r.
Dr. Šusta v r.

Dr. Mičura v r. 

Dr. Procházka v. r. 
Dr. Brdiík v. r. 

Husák v. r.

Dr. Fajnor v. r.

Státní tiskárna v Praze.


