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181.

Vyhláška ministra zahraničních věcí
ze dne 19. srpna 1924
o prozatímní obchodní dohodě mezi republikou
československou a Spojenými Státy Americ
kými.
Prozatímní obchodní dohoda mezi republi

kou československou a Spojenými Státy Ameriekými, sjednaná v Praze dne 29. října 1923,
byla uvedena v prozatímní platnost se souhla
sem presidenta republiky vládní vyhláškou ze
dne 1. listopadu 1923, č. 209 Sb. z. a n., na
zaklade usnesení vlády dle § 1 zákona ze dne
4: července 1923, č. 158 Sb. z. a n. Národní
shromáždění ve schůzích dne 13. a 19. pro
since 1923 a dne 18. a 19. března 1924 konaioím ,(i’a,° k ní svů-i souhlas a dne 29. května
-4 byla presidentem republiky ratifikována.
Dr. Beneš v. r.

182.

Vyhláška ministerstva financií
zo dňa 18. augusta 1924,

torou sa s ohFadom na změny, nastalé v obJodoclt finančných riaditePství a berných úraev prevádzaním vládneho nariadenia zo dňa
‘ °któbra 1923, čís. 204 Sb. z. a n., napozaym upravujú niektoré ukladacie okresy zá|° kovej dané IIÍ. triedy a dané baňskej, poazne odhadné okresy pre daň dóchodkovú,
f ,;aie(ku a z válečných ziskov, ako aj sídla
einých komisií, ktoré tieto dané vymeriavajú.

a § ^ vládneho nariadenia zo dňa 18.
ohtobra 1923, čís. 204 Sb. z. a n., ktorým sa

upravujú obvody a sídla finančných úradov na
Slovensku, ďalej čl. IV, § 8, zák. zo dňa 20.
decembra 1923, čís. 253 Sb. z. a n., ktorým sa
menia niektoré ustanovenia o priamych daniach a ustanovuj ú sa válečné přirážky ku
priamym daniam na rok 1924, a § 11, čís. 4.,
odst. 4., zák. čl. XXVI : 1916 o čiastočnom za
vedení dóchodkovej dané, sa vyhlašuje:
§ 1.
(') V jeden ukladací, poťažne odhadný
okres sa slučuj ú:
1. berné okresy Báňská štiavnica a Nová Baňa
so sídlom daňových komisií v Baňskej
Štiavnici;
2. berné okresy Král’. Chlumec a Velké Kapušany so sídlom daňových komisií v Král’.
Chlumci;
3. berné okresy Zlaté Moravce a Vráble so
sídlom daňových komisií v Zlatých Moravciach;
4. berné okresy Michalovce a Sobrance so
sídlom daňových komisií v Michalovciaeh.
(2) Dosavádne ukladacie, poťažne odhadné
okresy, nakoFko pozostávaly z obvodov ber
ných úradov v odstavci 1., bode 1. až 4., uve-.
děných, ako aj dotyčné ukladacie, poťažne od
hadné komisie, nakofko v obvodoch tých jestvovaly, sa zrušuj ú a na zbytok funkčného obdobia 1923—1925 sriadia sa v shora udaných
nových sídlach komisie nové.
§ 2.
I1) Zároveň rozšiřuje sa posobnost’ odvolacej komisie pre zárobkovú daň III. triedy
sriadenej
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