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12. 13.
Vládní nařízení 

ze dne 7. ledna 1924
o úpravě celní sazby pro síran amonný, saz. 

čís. 599 g 2.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 3 zákona ze dne 20. února 1919, 
čís. 97 Sb. z. a n., o celním území a vybírání 
cla, a čl. II. zákona ze dne 12. srpna 1921, 
čís. 349 Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje, 
aby zatímně upravila obchodní styky s ci
zinou :

§ I-

Platnost vládního nařízení ze dne 16. března 
1922, čís. 99 Sb. z. a n., o úpravě celní sazby 
pro síran amonný, saz. čís. 599 g 2, prodlužuje 
se do 31. prosince 1924.

§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 

1. ledna 1924; provede je ministr financí ve 
shodě s ministrem obchodu a zemědělství.

švehla v. r.

Dr. Beneš v. r. Bečka v. r.
Stříbrný v. r. 

Šrámek v. r. 

Malypetr v. r. 
Srba v. r. 

Tučný v. r.

Dr. Hodža v. r. 

Dr. Franke v. r. 

Novák v. r. 

Udržal v. r.

Dr. Kállay v. r.

Dr. Markovič v. r.

Vyhláška ministra financí 
ze dne 5. ledna 1924,

kterou se zatímně prodlužuje platnost dosa
vadních ustanovení o paušalování daně 

z obratu a daně přepychové.

Podle § 19, odst. 8., zák. ze dne 21. pro
since 1923, č. 268 Sb. z. a n., ustanovuji po 
dohodě s ministrem obchodu a ministrem ze
mědělství, aby od 1. ledna 1924 počínajíc do 
doby, než bude paušalování daně nově upra
veno, platila zatím s výjimkou níže uvedenou 
dosavadní ustanovení o paušalování daně 
z obratu a daně přepychové, vyhlášená 
v úředním listě republiky československé ze 
dne 6. prosince 1921, č. 277, ze dne 31. pro
since 1921, č. 297, ze dne 8. ledna 1922, č. 6, 
ze dne 10. ledna 1922, ě. 7, ze dne 24. března 
1922, č. 69, ze dne 6. dubna 1922, č. 79, ze dne 
11. dubna 1922, č. 83, ze dne 21. dubna 1922, 
č. 91, ze dne 20. června 1922, č. 136, ze dne 
21. června 1922, č. 137, ze dne 22. června 
1922, č. 138, ze dne 1. července 1922, č. 145, 
ze dne 1. října 1922, č. 221, ze dne 3. října 
1922, č. 222, ze dne 22. října 1922, č. 239, 
ze dne 31. prosince 1922, č. 294, ze dne 
11. ledna 1923, č. 7, ze dne 25. ledna 1923, 
č. 19, ze dne 28. června 1923, č. 144, ze dne? 
27. července 1923, č. 168, ze dne 2. září 1923, 
č. 119, a ze dne 22. září 1923, č. 215.

Dosavadní ustanovení o paušalování daně 
z obratu u sušeného ovoce tuzemského pů
vodu, vyhlášené v úředním listě republiky 
československé ze dne 11. dubna 1922, č. 83, 
pozbylo však dnem 31. prosince 1923 plat
nosti.

Bečka v. r.

Státní tiskárna v Praze.
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