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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. —
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jednak za čas budoucí až do konce roku po určení
jistoty následujícího. Daň dosud nepředepsaná bu
diž pro čas budoucí čítána dle pravděpodobné výše
budoucího předpisu. Míní-li úřad, že budoucí tento
předpis bude větší předpisu posledního, určí
vzhledem k okolnosti, že berní úřad může zatím
žádati zaplacení pouze dle výše posledního před
pisu, jistotu i za dobu již prošlou a sice ve výši
rozdílu, o nějž bude budoucí předpis částku po
sledního předpisu pravděpodobně převyšovati.
Ohledně daně válečné (válečná léta 1914 až včet
ně 1918) pokud dosud předepsána nebyla, a po
kud tedy strana platili není povinna (ježto placení
dle předpisu pro rok předchozí zde nemá místa)
budiž určena jistota v pravděpodobné výši bu
doucího předpisu; byla-li strana vyzvána zajíšfovacím příkazem dle § 27 cis. nař. ze dne 16. dub
na 1916, z. ř. č. 103, případně § 35 zákona ze 16.
února 1918, z. ř. č. 66, vyzvána k zajištění dosud
nepředepsané daně, jest určití jistotu ve výši do
tyčného zajišfovacího obnosu, leda že by okol
nosti, jež se úřad od doby vydání zajišfovacího
rozkazu dověděl, odůvodňovaly jistotu vyšší.
O určení jistoty vyrozumí úřad stranu přípisem, uveda její jméno, bydliště, zaměstnání,
výši jistoty, jednotlivé druhy daní, léta berní pří
padně léta válečná, na něž se jistota vztahuje a
berní úřad, u něhož má býti jistota poskytnuta.
Je-li úřadu — zejména z posledního spisu o vymě
ření daně z příjmu — známo, nebo pokládá-li za
pravděpodobno, že straně byly nebo budou vy
měřeny nějaké daně také u jiného úřadu, vytkne
tuto okolnost v přípisu výslovně, označe při tom
onen úřad a druh daně, případně léta, o něž se
jedná.
Na tomto přípisu vydá pak berní úřad v něm
jmenovaný poplatníku — jakmile tento všecky
splatné dávky zaplatil a určenou jistotu za dávky
v budoucnu splatné poskytl — osvědčení
1. že u téhož úřadu nedluhuje splatných daní,
přirážek nebo jiných veřejných dávek, a
2. že v obvodě tohoto berního úřadu slože
ním určení jistoty i ohledně všech veřejných
dávek budoucně splatných splnil podmínku naří
zením z 22. prosince 1918, č. 87 sb. z. a n„ a tímto
provozovacím nařízením určenou. Jeli bernímu
úřadu známo nebo pokládá-li za pravděpodobno,
že straně byly nebo budou daně, přirážky a jiné
veřejné dávky předepsány také u jiného berního
úřadu, vytkne v osvědčení výslovně tuto okol

nost a označí při tom onen berní úřad, druh
dávky a léta, o něž se jedná. Osvědčení podléhá
kolku v částce 3 K u úřadů státních a v částce
2 K u úřadů nestátních.
Jistotu jest poskytnouti v hotovosti, v domá
cích cenných papírech, požívajících sirotčí jistoty
— ze státních jsou to pouze dlužní úpisy vydané
republikou československou — vkladními knížkami
spořitelen a bank nebo zárukou tuzemských pe
něžních ústavů veřejně účtujících. Do jistoty
stanovené ohledně daně válečné vpočítá berní
úřad jistotu, kterou snad poplatník již poskytl na
základě zajišfovacího rozkazu a poznamená
v osvědčení tuto okolnost a bližší data. Složené
,;:'doty súčtuje berní úřad v depositech pro
íi.ianční správu.
Majitelé podniků podléhajících dávkám spo
třebním vyžádejtež si u finančního úřadu I. sto
lice (okresní finanční ředitelství, finanční inspek
torát) osvědčení, že úřadu není znám důvod ku
předepsání nějaké daně dodatečné. Jeli v tom
směru pochybnost, určí finanční úřad jistotu,
kterou má poplatník u berního úřadu poskytnouti.
Pas smí býti vydán teprve, přesvědčí-li se
úřad k vydání oprávněný na základě listiny, pří
padně listin jistotu určujících a osvědčení
berního, případně berních úřadů, že uchazeč do
stál podmínkám v § 2 nařízení předepsaným
u všech úřadů, jež dle těchto listin mohou přijíti
v úvahu.
Složenou jistotu smí berní úřad straně vrátiti
jen proti vrácení svého osvědčení a vydání ce
stovního pasu, jakož i proti zaplacení dávek, jež
od doby složení jistoty dospěly splatnosti. Poskytla-li strana jistotu u několika berních úřadů,
má převzíti cestovní pas berní úřad příslušný
dle bydliště strany a vydati straně o tom potvr
zení. O převzetí pasu zpraví berní úřad, kterým
pas byl vydán a pas bezpečně uloží.
2ádá-li strana o vydání pasu nového nebo
o prodloužení pasu dřívějšího, musí býti řízení
zde předepsané provedeno znova.
Švehla v. r„ v zast. min. předsedy.
Prášek v. r.
í)r. Rašín v. r.
Dr. Soukup v. r.
Dr. Zahradník v. r.
Dr.-Vrbenský v. r.
Dr. Winter v, r.
Kioiáč v. r.
Dr. Stránský' v. r.
Habermann v. r.

Ze státní tiskárny v Praze.

