Sbírka zákonů a nařízení, ě. 353.

1552

ministerstva vnitra ze dne 18. dubna 1877,
č. 16.132, a ze dne 25. února 1883, č. 6042.
§ 3.
Toto nařízení nabude účinnosti ^současně se
zákonem ze dne 29. února 1920, č. 126 Sb. z.
a n., o zřízení župních a okresních úřadů v re
publice československé.

§ 4.
Jeho provedení ukládá se ministru spra
vedlnosti v dohodě s ministrem vnitra.
švehla v. r.
Dr. Dolanský v. r. Malypetr v. r.
Dr. Hodža v. r.
Novák v. r.
Šrámek v. r.
Tučný v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Rašín v. r.
Dr. Kállay v. r.
Udržal v. r.
Bechyně v. r.
Habrman v. r.
Dr. Franke v. r.
Srba v. r.
Dr. Markovič v. r.

353.
Vyhláška ministerstva financí
ze dne 2. prosince 1922
o vybírání a vymáhání přímých daní se
všemi přirážkami, jakož i jiných státních
dávek v I., III., IV. a V. části hlavního města
Prahy berní správou v Praze I.
Vybírání a vymáhání přímých daní, které
bylo nařízením vlády republiky českosloven
ské z 1. prosince 1921, č. 438 Sb. z. a n., v mě
stech s vlastním statutem v Čechách, na Mo
ravě a ve Slezsku přeneseno' s obcí na státní
úřady finanční, převezme v I., III., IV. a V.
části hlavního města Prahy od 1. ledna 1923
berní správa I. v Praze, svým zvláštním oddě
lením s názvem „Súčtovací oddělení berní
správy I. v Praze“.
S vybíráním a vymáháním přímých daní
přejde na jmenovanou berní správu též vy
bírání a vymáhání obecních přirážek (§ 42,
odst. 1. a 5., zák. ze dne 12. srpna 1921, č. 329
Sb. z. a n.), jakož i všech ostatních přirážek,
které se vybírají k přímým daním, dále vy
bírání a vymáhání jiných státních dávek
(s výjimkou vymáhání taxy vojenské dle zá
kona ze dne 13. června 1880, č. 70 ř. z.), jež
dosud obstarával městský berní úřad I. a
magistrát pražský.
Dr. Rašín v. r.

<s>

Státní tisltárna v Praze.

