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kónu služby riadi sa predpismi jednacieho 
poriadku pre župné a okresně úřady (naria- 
denie z 21. septembra 1922, čís. 290 Sb. z. 
a n.). Podrobnejšie pokyny o výkonu odbor- 
nej služby u župných a okresných úradov 
móže vydat’ příslušný rezortný minister v do
hodě s ministrom vnútra.

§ 5-

Okresnými úřady vo smysle tohoto naria- 
denia rozumejú sa v Bratislavě a v Košiciach 
městské notářské úřady.

§ 6.

Súčasne sa zrušujú štátneiobvodně stavebné 
inspektoráty (pre stavby ciest a stavby po
zemně, pre stavby vodné a pre stavby melio- 
račné), krajinské riaditetstvo pre stavby vod
né, ako aj úřad zverozdravotníckych dozorcov; 
ich posobnost sa prenáša na příslušné mini- 
sterstvá.

§ 7.

Nariadenie toto nabýva účinnosti súčasne 
so zákonom z 29. februára 1920, čís. 126 Sb. z. 
a n., o sriadení župných a okresných úradov. 
Prevedie ho minister vnútra, veřejných práč 
a zemědělstva v dohodě s ministrom s plnou 
mocou pre správu Slovenska.
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384.

Zákon ze dne 14. prosince 1922,

jímž mění se ustanovení zákona ze dne
25. října 1896, č. 220 ř. z., upraveného a do
plněného zákony ze dne 3. ledna 1913, čís. 5 

ř. z., a ze dne 23. ledna 1914, čís. 13 ř. z.

Národu' shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
Zákon ze dne 25. října 1896, čís. 220 ř. z., 

o osobních daních přímých, upravený a do

plněný zákony ze dne 3. ledna 1913, čís. 5 ř. z., 
a ze dne 23. ledna 1914, čís. 13 ř. z., mění se 
takto:

§ 85, odst. 1., druhá věta bude příště zníti:

„Nepřesahuje-li ryzí výtěžek, podle násle
dujících ustanovení vyšetřený 6000 Kč, jsou 
zcela osvobozeny od berní povinnosti."

V §u 100 budou odstavce 11. a 12. zníti 
příště takto:

„Pro výděiková a hospodářská společenstva 
a záložny, požívající výhod §u 85, pokud ne
jsou osvobozeny podle 1. odst. §u 85 od daně 
výdělkové, platí tyto berní sazby, odstupňo
vané dle výše ryzího výtěžku, dani podléhají
cího :

Při ryzím výtěžku až včetně 20.000 Kč 1%,

při ryzím výtěžku více nežli 20.000 Kč 
až včetně 40.000 Kč............................... 2%,

při ryzím výtěžku více nežli 40.000 Kč 
až včetně 80.000 Kč............................... 3%,

při ryzím výtěžku více nežli 80.000 Kč 
až včetně 200.000 Kč............................ 4%

a více než 200.000 Kč............................. 5%.

Pro výděiková a hospodářská společenstva, 
u kterých není předpokladu pro výhody §u 85,, 
platí, pokud se jejich obchodní činnost pohy
buje v mezích zákonem a stanovami vytče
ných, tyto dle výše ryzího výtěžku odstup
ňované berní sazby:

Při ryzím výtěžku až včetně do
20.000 Kč . . .......................................... 4%,

při ryzím výtěžku více nežli 20.000 Kč 
až včetně do 30.000 Kč.......................... 5%,

při ryzím výtěžku více nežli 30.000 Kč 
až včetně do 60.000 Kč.......................... 6%,

při ryzím výtěžku více nežli 60.000 Kč 
až včetně do 120.000 Kč........................ 8%

a při ryzím výtěžku více nežli
120.000 Kč......................................   10%.“

§ 2.

Tento zákon, jehož provedení se ukládá 
ministru financí, nabývá účinnosti dnem 
1. ledna 1922.

T. G. Masaryk v. v. 
Švehla v. r.

Dr. Rašín v. r.


