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II. V praktických příkladech k čl. VI. té
hož nařízení nahrazuje se v příkladu d) ve
druhém odstavci částka 7098 Kč částkou
10.098 Kč.
§ 2.

Provedením tohoto nařízení, jež nabývá
účinnosti 1. ledna 1923, pověřují se všichni
členové vlády.
Malypetr v. r.
Bečka v. r.
Dr. Hodža v. r.
Udržal v. r.
Dr. Beneš v. r.
Bechyně v. r.
Habrman v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Novák v. r.
Tučný v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Franke v. r.
Srba v. r.
Dr. Kállay v. r.
Dr. Markovič v. r.

žádosti poplatníků za opravu daně dle od
stavce 1. podati jest u příslušného finančního
ředitelství do konce února 1923, nebo ve lhůtě
15 dnů po vyrozumění o uložení daně pro rok
1922.
V téže lhůtě může žádati o opravu daně
finanční správa (finanční ředitelství) u pří
slušné komise daňové. Finanční správa jest
však povinna vyrozuměti zároveň poplatníka,
že žádá za zvýšení jemu uložené daně.
O žádostech rozhoduje komise daňová,
proti jejímuž rozhodnutí jest přípustno odvo
lání ke komisi odvolací (odvolávajúce povere
nictvo) ve lhůtě 15 dnů po doručeném vyroz
umění.

Podnikům a zaměstnáním zárobkové dani
III. třídy podléhajícím, které teprve v roce
1923 vzniknou, uloží se daň dle dosud platných
zákonných ustanovení, avšak pouze na rok
1923.

43.

Článek II.

Zákon ze dne 27. února 1923,

Zárobková daň I. třídy dle § 2, odst. L, lit.
a až d, zákonného článku XXIX: 1875, dále
zárobková daň II. třídy (zákonný článek
XXIX: 1875, resp. V: 1908), jakož i vše
obecná státní dochodková přirážka (zák. člá
nek XLVII: 1875 a XLVI: 1883) — pokud
vzhledem k ustanovení článku III. zákona ze
dne 17. února 1920, čís. 132 Sb. z. a n., a
článku IV. zákona ze dne 12. srpna 1921, čís.
294 Sb. z. a n., ještě v platnosti zůstala — se
pro berní rok 1923 nevybírají.

jímž se mění některá ustanovení o přímých
daních, platných na Slovensku a v Podkar
patské Rusi.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
článek I.
§ 1.
Zárobková daň III. třídy, uložená dle dosud
platných zákonných ustanovení (zák.čl.XXIX:
1875) daňovou komisí (daňové poverenictvo)
na berní rok 1922, zůstává bez nového uklá
dání v platnosti i pro berní rok 1923.

Článe k III.
§ 23 zákonného článku X: 1909 pozbývá
platnosti pro ukládání daně z příjmu (dochodkové) na léta 1919 a další.

§ 2.

Článek IV.

Jak poplatník tak i berní správa (finanční
ředitelství) mohou žádati opravení daně, dle
§ 1 pro rok 1923 v platnosti zachované, jestli
že věrohodně prokáží, že se poměry poplatného
podniku nebo zaměstnání, rozhodné pro ulo
žení daně v letech, která dle platných dosa
vadních zákonných ustanovení měla býti zá
kladem pro uložení daně na rok 1923, pod
statně změnily proti poměrům oněch let, dle
kterých byla daň pro rok 1922 skutečně ulo
žena.

Zákon tento, který platí pouze na Slovensku
a v Podkarpatské Rusi, nabývá vyjímaje
čl. III., účinnosti dnem 1. ledna 1923; pro
vedením pověřuje se ministr financí.

Státní tiskárna v Praze.

T. G. Masaryk v. r.
Malypetr v. r.
Bečka v. r.

