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děné, se stížností na platební rozkaz na popla
tek z převodní smlouvy.

§ 3.

í1) žádost buď doložena:

í. Potvrzením daňového úřadu o tom, že 
byla výhoda podle § 1 zák. poskytnuta;

2. vysvědčením orgánu, příslušného uděliti 
povolení k obývání nebo užívání, o době, kdy 
byla stavba, jíž se osvobození týká, dokon
čena ;

3. povolením k obývání nebo užívání.

(2) Nejsou-li uvedené doklady ve lhůtě zá- 
' koněm předepsané pohotově, buď žádost po
dána prozatím bez nich.

(3) O žádosti rozhoduje úřad, u něhož má 
být podána. Avšak v případech § 2, odst. 2., 
byla-li žádost podána u berního úřadu, rozho
duje, kromě Slovenska a Podkarpatské Rusi, 
řídicí finanční úřad tomuto bernímu úřadu 
nadřízený.

(f) O opravných prostředcích proti rozhod
nutím o žádostech platí na Slovensku a v Pod
karpatské Rusi obdobně ustanovení 101 a 
102 zák. ČI. XI z r. 1918.

§ 4.

í1) Zánik daňových výhod má podle odst. 5. 
§ 2 zák. za následek zánik osvobození od po
platku tenkráte, když jest majetnikem stavby, 
jenž zánik výhody podle § 1, posl. odstavec’ 
zak. ze dne 3. března 1921, č. 102 Sb. z. a n., 
způsobil, první nabyvatel její po rozumu od
stavce 1. § 2 zákona.

(2) Ohlašovací a platební povinnost podle 
odstavce 5. § 2 zák. stíhá jen prvního nabyva
tele stavby po rozumu odstavce 1. § 2 zákona.

(3) Daňový úřad, který vysloví ztrátu vý- 
hod^daňových (§ 1, posl. odst., zák. ze dne
o. března 1921, č. 102 Sb. z. a n.), jest povinen 
oznámili to úřadu uvedenému v § 2.

§ 5.
Nařízení toto nabývá účinnosti zároveň 

s účinností zákona (§ 4 zák.). Provede je mi
nistr financí a ministr spravedlnosti.

Bečka v. r. 
Bechyně v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Dr. Franke v. r.

svehla v. r.

Stříbrný v. r.
Srba v. r.
Udržal v. r.
Dr. Markovič v. r.

Šrámek v. r.,
též za ministra Dra Dolanského.

170.

Vládní nařízení 
ze dne 7. srpna 1923

o celním osvobození tabákového výtažku 
v roce 1923.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 3 zákona ze dne 20. února 1919, čís. 
97 Sb. z. a n., o celním území a vybírání cla, 
takto:

§ 1.
^ Clo z dovozu tabákového výtažku sazebního 
čísla 22, dováženého k hubení mšice chmelové, 
zrušuje se na dobu od 25. července do 
15. srpna 1923.

§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení; provésti je ukládá se ministru 
financí.

švehla v. r
Bečka v. rr 
Srba v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Malypetr v. r. 
Habrman v. r.

Tučný v

Šrámek v. r. 
Novák v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Bechyně v. r.
Dr. Franke v. r.

Státní tiskárna Pra za


