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§ 4.
Ministerstvu vnitra přísluší zastoupení v mi

nisterské komisi, stanovené některým ze zákonů 
V § 3 uvedených. " ' . ^

§ 5.

Politicko-administrativní věci, uvedené v 
§§ 2 a 3, soustřeďují se v ministerstvu národní 
obrany v politicko-právním odboru, jenž obstará 
předepsaný styk s ministerstvem vnitra.

§ 6.

Spisy, v nichž třeba jest rozhodnutí mini
sterstva národní obrany v dohodě nebo po slyšení 
ministerstva vnitra, dlužno předkládali minister- 
stvn národní obrany, jež zařídí dalšj dle § 5.

§ 7,
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení a provésti je přísluší ministru národní obrany 
a ministru vnitra.

Švehia v. r. 
Somitág v. r.
Dr. Veselý v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Šrobár v. r. 
Habrnian v. r.

Tpsar v. r.
Kloíáí v. r. 
Prášek v. r.
Dr. Wlfiter v. r. 
Dr. Hodža v. r. 
Dr. Iteidler v. r. 
ílampí v. r.

Dr. Franke v. r.

Cis. 354.
Tváří a ©ní vlády republiky československé 

ze dne 4. května 1920 
fc částečnému provedeni §§ 36, 37 a 50 zákona ze 
dne 8. dubna 1920, č. 309 Sb. z. a n., o dávce 

z majetku a dávce z přírůstku na majetku.

Po rozumu zákona ze dne 8. dubna 1920,
6. 309 Sb. z. a n., nařizuje se toto:

§ 1.
Každá osoba fysická, která má jakékoii jmění 

dávce z majetku a dávce z přírůstku na majetku

zásadně podrobené, povinna jest bez dalšího 
zvláštního vyzvá/ií ve lhůtě, která bude zemským 
finančním úřadem veřejně vyhlášena, podati při
znání k dávce na tiskopise, jehož vzorec jest při
pojen (příloha 1).

Zákonná ustanovení o majetku dávce podro
beném, o přiznání majetku příslušníků domácno
sti, osob nesvéprávných a neodevzdaných pozů
stalostí, pak o tom, kdo jest povinen přiznání po
dati a který majetek jest přiznali, jakož i o trest
ních ustanoveních pro případ, že přiznání nebude 
podáno v ustanovené době, nebo že bude podáno 
přiznání neúplné nebo nesprávné, uveřejněna bu
dou V §u 1 zmíněnou vyhláškou zemského finanč
ního úřadu.

Mimo to bude vydáno stručné poučení o způ
sobu, jakým jest přiznání sepsaii.

§ 3.

Společnosti a ostatní osoby právnické, pod
léhající dávce"z majetku, jsou povinny podati bez 
dalšího zvláštního vyzvání ve lhůtě, která bude 
zemským finančním úřadem stanovena, přiznán! 
k dávce na tiskopise, jehož vzorec jest připojen 
(příloha 2); ustanovení §u 2 platí obdobně.

§ 4.

Výkonem tohoto nařízení, které nabývá účin
nosti duem vyhlášení, pověřuje se ministr financí.

ŠvehSa v. r.,
v zastoupení ministerského předsedy.
Dr. Veselý v. r. Klofáč v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Sonotág v. r. 
liabnmin v. r. 
Staněk v. r. 
Prášek v. r.

Dr. Šrobár v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Hodža v. r; 
Dr. řleiďler v. x 

HampS v. r.
Dr. Franke v. r.
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Benií úřad:

Příloha 1. (;? i nařízení ze dna 4. kvStna 1920, c. Siil- Sh. z. a n.) BS3

Zesua-:

Berní správa: Obec:

Přiznání
k dávce a majetku a k dávce z přírůstku na majetku.

L ledna !8!4;---------------------------- ------.....—------------------------
Bydliště a byt:

I. března. 1919:..................... —....---------------------- ------------

Zdali a kde daa z příjmu na rok 1914 předepsána:------------- ------------ "—

Kde a pro který rok naposled daii z příjmu předepsána:............. -.......... ........................ ...

Příslušníci domácnosti (jméno, věk a zaměstnaní).......  ........... ......................... —

1; března 1919: —...... ...... .............................. ...............................4 .....
Hodnota majetku mně a příslušníkům domácnosti patřícího činila I. ledna 1914 a I. března 1919

A. jednotlivé druhy majetku
fpo srážce dluhů a břemen s dotyčnými částmi majetku hospodářsky souvisících):

1. ledna 
1914

1. března j 
1919 ,

•

4. Jmění jinaké, jmenovitě kapitálové............................................ » • • •

Úhrnem , . .

K Kč '

j

Zde uvésti jest pouze celkové hodnoty jednotlivých druhů majetku; podrobný výpočet 
předmětů majetkových a s nimi hospodářsky souvisících dluhů a břemen phpojiti jest na 

zvláštních přílohách.

Přílohy:

-....... podrobné seznamy, majetku a .ověřené opisy seznamů soupisových.
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B. Odečístf Jest:

Dle stavu ze dne 1. leďha 
1914

1. břesua 
1919

1. Dhahy (váetaš dlužných daní), pokud nebyly odečteny již při výpočtu jeduoflivých druhů 
majetku; zde jest uvesti tóz poplatky převodní a dědické, na které vznikl státu nárok před 
L breznem 1919, i ^dyz toho dne ještě vyměřeny nebyly, případně bez udáni obnosů, ncisau-li 
pn podaní přiznám posud známy, pak daně za doba před 1. březnem 1919 posud nevyměřené 

byiy-li do dne podání přiznání zapoceny K Kč

Bližší označení 
dluhu

Věřitele Zdali a na které 
nemovitosti 

knihovně zajištěno

Zdali a jakým 
jiným způsobem 

zajištěnojméno bydliště

-

•

2. Kapitálovou hodnota břemen, pokud nebyla odečtena již při výpočtu jednotlivých druhů 
majetku, na pr. renty, které bývalým služebníkům platiti se poplatník právně zavázal

Bližší označení 
břemene

Oprávněného (oprávněných) Kdy právo 
na požitky 

zaniká

Hodnota roč
ního plněni 

v Kčjméno | bydliště |

úhrnem . . .

po odečtení od hrubé hodnoty majetku (strana 1.) . . .

* zbývá čistý majetek y hodnotě . . .
k tomu přičísti jest dary učiněné y době od 1. srpna 1914 do 28. února 1919

dle seznamu na straně 3.................................
odečíst! jest dary přijaté v době od 1. srpna 1914 ďo 28.'února’l919 dle* 

seznamu na straně 3................................................ .... .

dávce jest podrobeno . . .
\ čistém majetku* obsažena jest (dle stavu z 1. ledna 1911- reso. 

1. března 1919) čistá hodnota .majetku těchto příslušníků domácnosti:

»)•...................... ..................~r.............. .....................-.........................................................................

b)............ ........... ..................................... ...... .... .................. ............... ;............ .

e).....................................-.... ............................... ................

\ edle uvedeného majetku měl jsem sám nebo příslušníci mé domácnosti 
(1. ledna 1914, resp. 1. března 1919)

a) dávce nepodrobeny majetek v cizině dle přílohy v hodnotě , . . . .
b) v cizině majetek sice zásadně dávce podrobený, o němž však není jisto, 

zdaň a v jaké hodnoto dae 1. března 1919 existoval, dle připojené přílohy.
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C. V době od 1, srpna IS!4 do 28. února !9!9 |$em;
1, daroval neb jinak věnoval (v hodnotách jednotlivě 1000 Kč převyšujících)

(komu)........ ...................................... v...... .....-......... .

(komu).................................-............*.......—-------

(komu).

2. přijat na c 

od (koho)., 

od (koho)..

„v..

..v...

—(co).............

.. (co)—........

...(co).............

--(co).............

..............v hodnotě.........

... .. __ v hodnotě.........

........ v hodnotě.........

..............v hodnotě'........

....... Kč

.........Kč

.........Kč

úhrnem ................... .........Kč

ch jednotlivě 1000 Kč převyšujících)

„..(CO)....—....... ..............v hodnotě........ .........Kč

........... „..v hodnotě.... :........... ...Kč

... (co)............. .... v hodnotě........ .......... Kč

úhrnem . Kč

D. Ke správnému výpočtu přírůstku ná majetku uvádím:
I. V přiznané úhrnúé čisté hodnotě majetku dle stavu ze dne 1. března 1919 zahrnuty jsou

tyto po I. lednu 1914 přibyvší hodnoty majetkové, které jest vyloučíte

1. majetek nabytý dědictvím, odkazem, nápadem fideikomisu a pod. po-----------------

v (]n0 '____ _________________zemřelém dle výměru

_soucl.a y................... .......ze dne............ ............-v čisté hodnotě .................M

2. odškodné za poškození na těle od............ .............. y-.................. ■»•-......c^e lo^s^dku,

.......... ..................... soudu v................................. se dne---------------- --------kapitálem

(kapitálovou hodnotou renty ročních...................... Kč) ...................................................... ...........Kč

3. kapitál z pojistky životní znějící na jméno--------------------- --v-................................-
u pojišťovny........................... .....v............................... vyplacený (na který úmrtím po

jištěného získán nárok) dne......................................... .....•Penízem • •

(Pojištění bylo uzavřeno dne....... —.............. ......... . r0^ prémie činila..................K;.

4. kapitálová hodnota renty, kterou vyplácí pojišťo'. na............................v ... .. ...............
ode dno..... ..........................počínajíc penízem ročních.......... 1.---- Kč (dle smlouvy po

jišťovací uzavřené dne................-...... -......-............ . prémie činila...................K,

hotovo složen kapitál...................... .......................................................................
5. majetek nabytý prodejem nebo změnou určení majetku dávce nepodroboného (změna

nastala: [kdy?]................................ ............ - [íak?]..................................—.........................
C. pojistné vyplacené za poškození (zničení) majetku dávce nepodrobenébo pojišťovnou

....... ...................................„dne...... -........ ......... 1—..... penízem .............

7. z majetku (z výnosu majetku) v cizině ležícího zde dávce nepodléhajícího věnoval jsem 

ke zlepšení majetku zde dávce podrobeného, a to:........................ -................. -........... -

.....Kč

„...Kč

....Kč

Kč
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II. v době cd 1. srpna 1914 do 28. února 1919 jsem uložil v cizině y hodnotách

íde dávce nepodrobenýcb, a to:

___.Kč

F, Činím nárok r.a iyío výhody die zákona mnš příslušející
(nahodíoí se jest škrtnouti):

L vyloučení 10.000 Kč ze základu pro dávku z majetku a slevu '/a z této dávky podle §§ 5 a 55, posl. 

odít., poněvadž......... ............... ....... ................

2. na slevu po 10% podle § 32, č. 1, za-------členy rodiny, .celkem tedy slevu...... ........% z připadající

dávky, poněvadž celková čistá hodnota majetku nepřesahuje 50.000 Kč, a v mém zaopatření jsou 

mimo manželku........členové domácnosti;

3. na slevu po. 5% podle § 32, č. za-------členy rodiny, celkem tedy slevu....... z připadající.

d .vky, poněvadž celková čistá hodnota majetku nepřesahuje 100.000 Kč,'a v mém zaopatření jsou 

mimo manželku....... členové domácnosti;

a. j ., snížení dávky podle § 32, odst. 2., poněvadž celková čistá hodnota majetku nepřesahuje 200.000 Kč 

a jsou zde tyto zvláštní, mou herní mohoucnost podstatné omezující poměry:....................................

a. zkráceni dávky z majetku o kvótu, připadající poměrně na akcie a podíly uvedené pod č. 3 a 8 

přílohy „Jmění jinaké*.

F. Dávku Itotlfám zapraviti ícmiío hodnolami:

Ojišfuji tímto, že jsem přiznání sepsal dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, a jsem ochoten 

jeho úplnost i skutkové údaje v něm obsažené st-rditi soudní přísahou.

..dne... .1920.

(podpis).
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Vyplnili zvláště pro každé hospodářství fjgdnolkn hospodářskou), na kterém se samostalnS hospodaří.

A.

Příloha č..... ......... k přiznání........ ......

NasiačMi k výpoilu mlsio 
na tiskoplsa, připojit! jest 

zvlišin! přílohy.

Majetek zemědělský a lesní

(přihlášen k soupisti u...
ověřený opis [originál] seznamu soupisového přiložen).

Oznáioiií hospodářství 
(čís. pop. o. obec):

1. Budovy dle přílohy „Majetek do
movní" . ................................

2. Pozemky věnov mé hospodářstv 
zemědělskému a lesnímu (lež 
v obcích.............

číslo archu pozem.................. )
role................
louky . . . 
zahrady . . 
vinice . . . 
pastviny . . 
lesy .... 
vodní plochy (ryb 
cesty . . . , 
neplodná půda

íky, jezera atd.

úhrnem .

Bližší označení ostatních hospodářství (jednotek hospodářských) 
téhož poplatníka, na kterých so samostatně hospodaří a o kterých 

zvláštní výkazy jsou připojeny:

1. ledna 1914

Výiněi’a

ha I a I m’

3. Pozemky jinaké, jmenovitě sta
vební (leží v obci.................-.....
číslo vložky knihovní .......-...._)

’ úhrnem . .

4, Rostliny:
str mý ovocné............................
osiva ...........................................

úhrnem . .

Kat. vý:;OS
K

Cena K
1. března 1919

Cena
K

Posud 
užíváno 

jas o
Výmřra 

m1, Gsáhů
Cena za 

1 m1 
IQ sjh

i
Počet kusů,

množství vysetého obil!

Cena
úhrnná

K

Cena Kč

Výměra Kat. výnos
ha a ! m5 í Kč | h

Cena
Kč

Cena
K

Posud
užíváno

jako
Výměra 

in', O sáhů
Cena za 

1 m>
! □ sáh

Cena
úhrnná

Kč

Počet kusů,
množství vysetého obilí

Cena
Kč
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1. ledna 1914
Živá vália

Počet kusů Cena K Počet kusů

5. Inventář živý:
koně (osli, mezci, muly) 
dobytek hovězí . , . , 

„ vepřový . . .
ovce, kozy................ ...
drůbež a to:........ .........
ryby v rybníce:..... ... ......
zvěř v oboře: 
včely (úly):........ .......

Počet kusů

G. Inventář mrtvý:

motory (parní stroj, výbušné mo
tory, větrné motory atd.) a stroje 
motorickou silou hnané, a to:

stroje jinaké (mlátička, řezačka, 
secí stroj, žací stroj atd.), a to:

zařízení (na př. vozy, brány, pluhy

úhrnem . .

Bližší označení a sídlo 
podniku

Bližší označení a sídlo 
podniku Cena Kč

7. Zařízení vedlejších podniků při 
hospodářství, ze kterých se ne
platí daň všeob. výdělková (na př. 
mlékárna, sušárna, kamenný lom) 

úhrnem . ■



1. ledna 1914 1. března 1919

' “ - - _ ... Bližší označení 
a množství

Hodnota
K Bližší označení

Hodnota
Kč

8. Oběžný kapitál:

a) zásoby

b) hotovosti a pohledávky

úhrnem , . 1

Bližší označení Hodnota
K Bližší označení Hodnota

Kč

9. Práva s držbou pozemkovou spo 
jeiiá (ua př. houitba, podílnictví 
na okr. hospodářské nebo kontri- 
buČenské záložně, právo na pastvu, 
na vodní užitky atd.)

líhrnem . .

Opakování. 1. ledna 1914 1. března 1919

K Kč

2. Pozemky věnovaná hospodářství zemědělskému a lesnímu . .

3. Pozemky jinaké................................................... ....................
4. Rostliny ....................................................... ...............................
5. Inventář živý...............................................................................
G. Inventář mrtvý................................................... .......................
7. Zařízení vedlejších podniků............................... .......................
8. Oběžný kapitál . ................................................*...................
9\ Práva s držbou pozemků spojená....................................... •.

Úhrnem ....................

I
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^ Dluhy a břemena

s majetkem zemědělským a lesním hospodářsky související.

890

Dle slávu ze dne 1. ledna 
1014

1. Dluhy (vCstně dlužné daně pozemkové, příp. poplatku převodního)

Bližší označení dluhu
Věřitele

jméno bydliště

Ve které vložce 
knihovní zajištěncp.

2. Kapitálová hodnota břemen, na př. výměnku, práva požívaeího, renty na
statku pojištěné

Bližší označení břemene, 
jmenovitě též, v čem 

plnění záleží

Oprávněného (oprávněných)

jméno bydliště den a rok 
narození

Kdy právo 
na požitky 

zaniká

Hodnota 
ročního 
plnění 
v Kč

K

Úhrn

Odeotou-li se ijDuliy a břemena od hrubé hodnoty majetku (str. 3.) .

*) TIvésti na 1. straně přiznání.
.zbývá čistá hodnota* *).

1. března 
1919

Kč
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Dluhy a břemena
s majetkem domovním hospodářsky související.

Dle stavu ze dne 1. ledna 
1914

1. března 
1919

1. Dluhy (včetně dlužné daně domovní, příp. poplatku převodního).

K Kč

Bližší označení 
dluhu

V ě ř i t e 1 e Ve které vložce 
knihovní zajištěnojméno bydliště

.•

•

2. Kapitálová hodnota břemen, na př. práva požívacího, služebnosti bytu atd.

•

Bližší označení 
břemene

Oprávněného (oprávněných). Kdy právo 
na požitky 

zaniká

Hodnota 
ročního 

plnění v Kčjméno bydliště den a rok 
narození

. f

* ‘

•

Úhrnem . . .
*

Odečtou-li se dluhy a břemena od hrubé hodnoty majetku (str. 1.) ...

*) Uvósíi na í. straně přiznání.

zbývá čistá hodnota*) . . .
1

/



k fřa. i.
m

Příloha č____k přiznání

c

v...

Nosiači-li íc výpočtu místo na tlskopbo, 
připojit! jest zvlásir.l p-ilohy.

Jmění výdělečné
(jednotlivé součástky přihlášeny k soupisu u................................  v....................—.......

* ověřené opisy [originály] příslušných seznamů soupisových přiloženy).

Vy pí niti pro každý samostntsřě- 
účtující závod zvláště; o tatní 
závody téhož poplatníka uvósti jest. 

na čtvrté stránce v poznámce

1. Budovy dle přílohy 
„Maj etek domovní1* .

2. Pozemky (obec....... ».

čís. archu pozemkového..
čís. vložky knihovní.

úhrnem . .

3. Stavby pomocné se za
řízením (na př. jez, vodovod 
a pod.) .........

úhrnem .

4. Vodnísíia . . . . . . .

Firma:.
Označení podniku:

Sídlo podniku: 

Provozovny: ....
Společníci a poměr jejich podílů na majetku firmy: ___

1. ledna ,1914

K čemu 
slouží?

Výměra
ha

Bližší označení

Počet koňských sil

Cena K

Cena IC

Cena K

Hodn. K

1. března 1919

K čemu 
slouží?

Výměra

Cena Kč

hh

Bližší označení

Cena Ké

Cena Kč

Počet koňských sil Hodn. Kč,



1. ledna 191 i' • 1. března 1919

Počet a bližší označení Cena K Počet a bližší označení Cena Kč

5. Z aří z e ní s tr o jo y é . . .

*

*

•

úhrnem . . !

Počet a bližší označení Cena E Počet a . ližší ozna oni Cena Kč

6. Nástroj ea nářadí. . . ‘

*

úhrnem . .

Bližší označení Ceea K B1 žší ozns ení Cena KčJ

7. Zařízení kancelářské,
mísimostí prodejních
a pod................................................. ' v

v

úhrnem . . . ' .........

i
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- 1, . e d n a 1914 1. b řezná 1919
'Množství Bližší označeni Cena K O Bližší označení Cena Kč

3. Prostředky dopravní

^ -

•

TiVirnern . . . 1 1 ■ 1 ' i
Množství Biřžši označení Cena á Množství Bližší označení Cena Kč

9, Suroviny a pomocné 
hmoty

dhrnera . , . i
Hn ižství Bližší označení Cona K Množství Bii ■ čí označen! ! Cen t Kč

10. Výrobky nehotové 
(polotovary)...................

*

óbmem . . . 1 i i
Množství Bližší označení Cena K Množství Bližší označení Cenu Kč

11. Z b o ž í . . . . . . . . .

•

-

úhrnem » . . f

.

! iÍ i í • ]!;
88
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1. ledna 1914 1. března 1919

Blíží! označeni Cena K Bližší označeni Cena Kč

12. Kapitál oběžný (na př. 
hotovosti, vklady na běžný 
ťuet, pohledávky obchodní), 
a kapitálová účasten
ství o o.««. .

úhrnem . . . |

Bližší označení Cena K Bližší označení Cena Kč

13. Práva e provozováním 
podniku spojená (na př. 
patenty a pod., propůjčené 
míry dolové atd., výhradná 
kutiska) ...............................

úhrnem . . .

Opakováni,

1

1. ledna 1. března 
1914 1919

K Kč J

1. Budovy t . . . .
2. P o z e m k y . . . ,
3. Stavby pomocné
4. Vodní s í 1 a
5. Zařízení strojové , . .
6. Nástroje a nářadí . . , .
7. Zařízení kancelářské atd,

8, Prostředky dopravní , . . » . , . , . . . . . . . . ,
9. Suroviny a pomocnó hmoty , , . , . . . , , . < . „ ,

10. Polotovary , . , . ........................................ ...............................
11. Zboží . . . . . . . , ........................ .......

12. Kapitál ohéžný. .................................... ...
13. Práva s provozováním podnilni spojená . . . • . ■

ÚhniPm -.

Poznámka:
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Dluhy a břemena
se jměním výdělečným hospodářsky související.

Dle stavu ze dne

1. Dluhy (v6e.tnS d užoé daa^ výdělkové dle skutečného předpisu, přípidnS prsvdě- 
pouobuě očekávaným a po Utnílem již napřed z pli-eným vyšším oh osem)

Bližší označení 
dluhu

Věřitele

- jméno bydliště

Zdali a jak 
zajištěno

1. ledna 
m-t

2, Kapitálová hodnota břemen, na př. pensí placených z výnosu
podniku a pod

Bližší označení Oprávněného (oprávněných)

břemene jméno
-

bydliště den a rok 
na ožení

Kdy právo 
na požitky 

zaniká

Hodnota 
ročního 

plnění v Kč

Úl:trnem

Odečtou-li se dluhy a břemena od hrubé hodnoty majetku (str, 4.)

z b ý v á č i s t á h o d n o t a

Z čisté hodnoty ke dni 1. březn i 1919 činí 70% . .

*) Tyto dv6 sumy avéstl lesí na I. straně přiznání.

1, března
1919

Kč

*)

— *)

38*
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D* Nasteči-ll k vypočtu místo 
ná ti ' ' ' '"i jest

Příloha k přiznání.

Jmění jinaké
(přihlášeno k soupisu u Y

Ověřené opisy [originály] seznamu, soupisovýeii p.xiozť-iiy).

1. Hotové peníze (tuzemské i cize 

zemské);

2. Devisy, Seky, poukázky a kupony 
na cizí měnu:

3. Nemincované a nezpracó ané 

drahé kovy:

4. Peněžní vklady (na př. vklady 
spořitelní, běžná a žirové úctyj 

kauce a deposita, pokladní po

ukázky) :

5. Cenné papíry (tuzemské i cizo
zemské) mimo válečné půjčky:

1. ledna 1914 1. března !919

Bližší oz;rčení.
K jméno punězniho ústavu, Ke 

dlcžniha at'!-.

Snáška
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1. ledna 1914 1. března 1319

Bližší označení, 
jméno peněžního ústavu, 

dlužníka atd.
K

Bližší označen1, 
jméno peněžního ústavu, 

dlužník i atd.
Kó

Přenos . » .

.

6. Válečné půjčky $

7. Polilodávky; *) 

a) knihovní^

. -

b) nekníbovnís

8. Podíly na společnostech s r. o., 
téžařstveeh, společenstvech a 
pod., Tklady tichých společníků 
a jinaká kapitálová účastenství;

»

9. Nesplatné nároky z pojištění 
životního na kapitál nebo důchod, 
z pojištění úrazového, sjedna
ného na pudkladó vrácení prémií:

10. Kapitálová hodnota pachtovného 
z propachtovaných práv živno- 

! sienských a pod,;

Snáška . , .

*) PoMedívky na cizí in5nu znSjícl uvést! jest ve sloupci „bližší označ ní“ v této cizí mčnč, ve sloupci „K 
reap. „Kč‘- pak ve měuč korni oyé; byla-li ta kteiá pohledávka po 1. březnu 1919 do dne přiznání zaplacena, uoa 
jest, kterého dne a v jakém kursu se tak stalo.



1. ledna 1914 1, března 1919

Bližší označeni, 
jméno i eněžního ústava, 

dlnžníka atd.
K

Bližší označení, 
jméno peněžního ústava, 

dlužníka atd.
Kč

/>

Přenos . . .

11. Kapitálová hodnota rent všeho 
druhu, mimo ty. které jsou bez
prostřední úplatou za vykonané 
služby, výměnků, práv užívacích 
a požívacíeh a pod.: *)

12. Kapitálová hodnota patentů, pri
vilegií a požitků z nich braných, 
pokud nejsou práva tato součástí 
jmění výdělečného:

13. Kapitálová hodnota jinakých 
prav majetkových (na př. kutiska, 
pokud nejsou součástí jmění vý
dělečného, práva autorská a pud.):

14. Předměty z drahých kovů, draho
kamy, perly, předměty umělecké, 
ozdobné a přepychové (včetně 
starožitností) a sbírky — kou
pené v době °d 1. srpna 1914 
do 23. února 1919:

'

Snáška . . .

*) Při požitcPh, obmezeTiých na dobn života jedné nebo nžkolika osob. uíati Jest 8t4H osoby neb osob 
C^rávnénýcb, jakož if c několik osobj js<1h1í a jak se úmrtím jedné výše požiíkn mění,
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' 1. ledna Í&14 1. března 1919

Bližší označení, 
jméno peněžního ústavu, 

dlužníka atd.
K

Bližší označení, 
jméno peně. jíího ústavu, 

dlužníka atd.
Kč

Přenos • ■

15. Předměty z drahých kovů, draho
kamy, perly, předměty umělecké, 
ozdobné a přepychové — mimo 
starožitnosti — a sbírky, které 
byly majetkem poplatníka nebo 
příslušníků domácnosti již před. 
1. srpnem 1911;

16. Jinaké movité hmotné věcí (vy
jímajíc domácí nářadí, zařízení 
bytu, šatstvo a pod., sloužící 
pouze osobní potřebě); -

Úhrnem , ■ .

Posnámka: či-ií-li poptotaík nárok na yyloufionf předmíl.ův a sbírek pod fiís. 15. uveáenýob «e z *kkdt< 
pro vymSření dávky, upktnii to zvláétuí ?é,'!oití, kterou jest ke pmnátií připojitL

\
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Příloha 3. (§ 3 nařízení ze dne 4. května 1930, X. 854 8b. z. a n.).

Údaje nesprávné welbo neúplné jsou podle1 zákoMa trestný.

Zemš:...................................... Berní úřad:

Berní správa:............................................... - Obec:.........

Přiznání k dávce z majetku
společností a ostatnícli osob právnických, sestavené dle stavu jmění

ze dne 1. března 1919.

Jméno společnosti, resp. osoby právnické:

Sídlo a adj'esa:

Podepsaní zástupci společnosti, resp. osoby právnické výše uvedené potvrzují, že přiznání jest 

sepsáno podle nejlepšího vědomí a svědomí a prohlašují, že jsou ochotni skutkové údaje a úplnost 

přiznání soudní přísahou dotvrdit!.

Datum:

Podpis podlá stanov:

89
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Podle —(§ 44, odst. 3., a g 50, odst. 2.), likvidační bilance činí k 1. březnu 1919 
opravené ° ’

Kč h

1. Aktiva............................................................................................

2. Passiva (včetně pol. 4 až 6)................................................

3.
aktivní

4. Základní kapitál ..................................................... ... * j

5. Pravé fondy:

..............................................................................

i

i
ii. Převod zisku...................................................................... 4 .

7. Úhrnem (pol. 4—6)

I 8- likvidační rozdíl (pol. 3).......................................
Od toho

í 0- Čisté jmění (§ 44).......................... ...........................................

V aktivech výše uvedených (pol. 1) obsaženy jsou následující předměty nebo práva majetková, 

hodnota jest pochybná (§ 10, odst. 4., § 38. č. 6., odst. 2.); označení jejich, přiznaná hodnota

Odůvodnění event. nároku na zkrácení majetkové dávky podle § 45 

iné společnosti, resp. osoby právnické, obsažené v aktivech):

(akcie, podíly na podnicích



Odůvodnění event. nároku na odpočtení nevyměřených dosud daní a poplatků ;.a dobu do 

I, března 191.9 (§ 18, odst. 4., 6, a 7.):

Odůvodnění
úchylek od likvidační bilance, předložené podle vládního nařízení ze dne 23. dubna 1919, ó. 217

Sb. z. a n. (§ 44, odst. 3., a § 50, odst. 2.):

(případně podlá připojené přdoby):

\
Zc Váíní tiskárny v Pruže.


