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231.
Vyhláška ministra financí v dohodě s mi

nistrem zemědělství 
ze dne 6. listopadu 1925 

o paušalování daně z obratu u drobných země
dělců v Podkarpatské Rusi.

Podle §u 19, odst. 8., zákona ze dne 21. pro
since 1923, č. 288 Sb. z. a n., o dani z obratu 
a dani přepychové, ustanovuji v dohodě s mi
nistrem zemědělství:

Ustanovení vyhlášky ministra financí v do
hodě s ministrem zemědělství ze dne 15. čer
vence 1925, č. 175 Sb. z. a n., o paušalování 
daně z obratu u drobných zemědělců na Slo
vensku za rok 1924, platí obdobně i pro 
drobné zemědělce v Podkarpatské Rusi s tě
mito úchylkami:

1. V obcích, kde zemědělci mají možnost 
lépe zpeněžiti své výrobky (na př. v blízkosti 
měst), jest berní úřad oprávněn po dohodě se 
zástupci, jmenovanými hospodářskými sdru
ženími zemědělskými z obce a z okresu, sta
novití daň vyšším obnosem než jaký odpovídá 
podle tabulky průměrnému čistému katastrál
nímu výnosu v těchto obcích.

2. V případech, že by se o zvýšení nebo sní
žení daně (vypadající podle tabulky) nemohl 
berní úřad dohodnouti se zástupci, jmenova
nými sdruženími zemědělskými, rozhodne 
o výši daně z 1 katastrálního jitra hlavní 
finanční ředitelství v Užhorodě po dohodě 
s referátem ministerstva zemědělství civilní 
správy Podkarpatské Rusi.

3. Množství a peněžní hodnotu naturál
ního výměnku, dále množství spotřebovaných 
ušlechtilých pálenek a vína jest zemědělec po
vinen oznámiti do 14 dnů po uveřejnění této 
vyhlášky v obci příslušnému bernímu úřadu, 
jinak k těmto srážkovým položkám nebude 
přihlíženo při vyměření paušálu.

4. O stížnostech rozhoduje s konečnou plat
ností hlavní finanční ředitelství v Užhorodě.

Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem uve
řejnění.

Bečka v. r.

232.
Vyhláška ministra financií 
zo dňa 6. novembra 1925,

ktorou sa čiastočne prevádza vládně nariade
nie zo dňa 26. januára 1925, čís. 83 Sb. z. a n., 
o úpravě sídiel a obvodov štátnych merníc- 
kych úradov evidencie pozemkového katastru 

na Slovensku.

Počínajúc dňom 15. novembra 1925 zahája 
podFa §u 1 vlád. nar. č. 83/1925 Sb. z. a n., 
svoju činnost’ štátny mernícky úřad evidencie 
pozemkového katastru vo Spišskej Novej Vsi 
a onen v Liptovském Sv. Mikuláši sa opat 
aktivuje.

Bečka v. r.
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