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§ 19.
Počátek působnosti.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Švehla v. r„ v zast. min. předsedy.
liabermann v. r.
Prášek v. r.
Dr. Soukup v. r.
Dr. Vrbenský v.
Stříbrný v. r.
Dr. Rašín v. r.
Klofáč v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Zahradník v. r.
Cis. 41.

Nařízení ministerstva zemědělství
ve shodě se zúčastněnými ministry
ze dne 23. ledna 1919,
kterým zrušuje se nařízení ze dne 29. srpna
1918, z. ř. č. 321, jimž se obmezovalo používat!
slámy jako steliva a zabezpečovalo lesní stelivo.
Na základě zákona ze dne 24. července 1917,
z. ř. č. 307, nařizuje se:
§ 1.
Nařízení ministra orby ve shodě se zúčastně
nými ministry ze dne 29; srpna 1918, z. ř. č. 321,
jímž se obmezuje používati slámy jako steliva a
zabezpečuje lesní stelivo, se zrušuje.
§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.
Švehla v. r„ v zast. min. předsedy.
Prášek v. r.
Dr. Rašín v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Staněk v. r.
Dr. Hruban v. r,
liabermann v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Zahradník v. -r.
Dr. Soukup v. r.
Stříbrný v. r.
Kloiáč . r.

3.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem
hlášení..
T. Q. Masaryk v. r.
Švehla v. r., v zast. min. předsedy.
Dr. Rašín v. r.
ů

vy

Cis. 43.

Zákon ze dne 24. ledna, kterým se mění
ustanovení § 17. cis. nař. ze dne 16. dubna
1916, z. ř. č. 103 a § 22. zákona ze dne
16. února 1918, z. ř. č. 66,
týkající se splatnosti daně z válečných zisků nebo
daně válečné.
Na základě usnesení Národního shromáždění
se nařizuje:
§ 1.
Daň z válečných zisků nebo daň válečná
je splatna v jedné lhůtě, a to 30 dní po dodání pla
tebního rozkazu.
§ 2.
Byl-li platební rozkaz dodán již před vy
hlášením tohoto zákona a nastala-li by podle
§ 1 splatnost druhé lhůty, dosavadními naříze
ními stanovené, před uplynutím 14 dnů po vy
hlášení, je tato druhá lhůta splatná za 14 dnů po
vyhlášení zákona.
§ 3.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
§ 4.
Provedení tohoto zákona ukládá se ministru
financí.
T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r„ v zast. min. předsedy.
Dr. Rašín v. *\

Cis. 42.

Zákon ze dne 24. ledna 1919,
jímž se upravuje pořad stolic ve věcech poplat
kových.
Na základě usnesení Národního shromáždění
se nařizuje:
§ 1. •
§§ 3 a 4 zákona ze dne 20. února 1907, z. ř.
č. 52, mění se takto: Zemské finanční úřady jsou
ve věcech poplatkových jedinou a konečnou rekursní správní stolicí, nehledě na výši poplatků.
§ 2.
Ministru financí se ukládá, aby zákon tento
provedl.

Cis. 44.
Nařízení ministerstva financí
ze dne 28. ledna 1919,
jímž se zvyšuje přirážka celní.
Ve srozumění s ministerstvy obchodu a
zemědělství nařizuje se toto:
§ 1.
Přirážka 150%, stanovená nařízením mini
sterstva financí z 18. září 1918, z. ř. č. 340,
při placení celních poplatků bankovkami, zvy
šuje se na 200% obnosu, jenž jako clo, celní při
rážky a vážné má býti zaplacen.
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Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. února
1919.
Švehla v. r., v zast. min. předsedy.
Dr. Rašin v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Zahradník v. r.
Prášek v. r.
Klofáč v.

Staněk v. r.
Dr. Vrbenský v. r
Di. Soukup v. r.
Habermann v. r.
r.

Cis. 45.
Nařízení ministra s plnou mocí
pro Slovensko ze dne 23. prosince 1918,
kterým se na Slovensku uherské všeobecné kol
kové známky berou z oběhu a nařizuje se pře
chodně, že poplatky, které se posud nahrazovaly
kolky, mají býti placeny hotovými.
Podle § 14 zákona o mimořádných přechod
ních ustanoveních na Slovensku ze dne 10. pro
since 1918, č. 64 sb. z. a n., se nařizuje:
Š 1.
Na území slovenském berou se z oběhu
uherské všeobecné kolkové známky, počínajíc
dnem 1. ledna 1919. Dosavadních kolkových zná
mek možno používali jen do 31. prosince 1918.
Užije-li kdo ještě i po tomto dni uherských
známek kolkových, bude to pokládáno za ne
plnění poplatkové povinnosti a bude to míti v zá
pětí škodlivé následky, ustanovené v poplatko
vých zákonech.
Uherských směnkových blanketů s kolky vy
tištěnými lze i nadále používali do dalšího na
řízení.
§ 2.
Zásoby uherských všeobecných kolkových
známek, jež budou míti berní úřady a soukromé
osoby dne 1. ledna 1919, vymění se, až budou
vydány všeobecné kolkové známky českosloven
ské republiky.
Příslušná ustanovení budou vydána později
Do té doby buďtež zásoby uherských kolků peč
livě uschovány.
§ 3.
V době od 1. ledna 1919 až do toho dne, kdy
budou dány do prodeje všeobecné kolkové znám
ky československé republiky, nařizuje se toto:
^ Poplatky při podáních veřejným úřadům
(státním, samosprávným, soudům atd.), při pří
lohách těchto podání (při úředních pojednáváních,
při úředních vyhotoveních a při úředních spi
sech) a při právních listinách, kde se poplatek
platil kolky, buďtež placeny hotovými penězi,
a to:

a) poplatky při podáních a jejich přílohách, při
úředních pojednáváních, při úředních vyho
toveních a při úředních spisech u dotčeného
úřadu,
b) poplatky z právních listin, mimo úřad vyho
tovených, u místního berního úřadu.
Straně, která by poplatku nezaplatila, budou
určeny zvýšené poplatky podle zákonných na
řízení poplatkových.
§. 4.
Každý tedy, i berní úředník, jenž přijme po
platek, zapíše zaplacení do měsíčního seznamu,
který se v každém úřadě zavede a který musí
obsahovati tyto sloupce: pro řadové číslo, pro
datum, pro označení poplatkového předmětu a
pro případnou značku, pro zaplacený poplatek a
pro jméno a bydliště toho, kdo platí.
Úředník potvrdí zaplacení poplatku na po
platním spise, při čemž uvede řadové číslo se
znamu a přitiskne úřední razítko.
§ 5.
Posledního dne každého měsíce uzavře
každý úřad seznam a, odešle jej s vybranými po
platky místnímu bernímu úřadu, který potvrdí
příjem poplatků a zúčtuje je ve svém měsíčním
seznamu.
§ 6.

Všecky přijaté poplatky súčtuje berní úřad
.měsíčně v registru I. pro příjem poplatků ve
sloupci „0“.
§ 7.
Nařízení toto nabývá hned účinnosti.
Ministr Československé republiky
s plnou mocí pro Slovensko:
Dr. Vávro Šrobár.
Čís. 46.

Nařízení ministra financí v dohodě
s ministrem vnitra, ministrem průmyslu,
obchodu a živností, a ministrem věcí
zahraničních ze dne 18. ledna 1919,
ku provedení nařízení z 22. prosince 1918, č. 87
sb. z. a n., o vydávání cestovních pasů.
K cíli splnění podmínek předepsaných v § 2
nařízení z 22. prosince 1918, ě. 87 sb. z. a n.,
nechf se strana obrátí nejprve na úřad I. stolice
pro vyměřování daní, příslušný dle jejího by
dliště, aby určil jistotu ohledně daní a jiných ve
řejných dávek budoucně splatných.
Jistota, kterou vyměřovací úřad určuje dle
volného uvážení, má se vztahovati na daně s při
rážkami a jiné veřejné dávky (k jichž vyměření
tento úřad nebo komise v jeho sídle ustanovená
jsou nebo budou příslušnými) a to jednak za čas
uplynulý — pokud ještě nedospěly splatnosti. —

