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Čís. 645.

Vyhláška
ministerstva financí a ministerstva pošt 
a telegrafů v dohodě s nej vyšším účetním 

kontrolním úřadem 
se dne 17. prosince 1920

o povinném placení daní, poplatků a dávek pla* 
tenkami a šekovým řízením poštovního úřadu 

šekového.

Všeobecná ustanovení.

§ 1.

(r) Berní úřady nebudou 1. lednem 1921 
počínajíc přijínoati k zapravení daní, poplatků a 
dávek (včetně samosprávných přirážek a příspěvků) 
hotových peněz.

(a) Placení těchto bude se konati pouze plá
těnkami a šekovým (odúčtovacím-clearingovým) 
řízením poštovního úřadu šekového.

Ustanovení pro vyměřovací úřady.

§ 2.
(*) Vyměřovací úřady jsou poviuny veškerým 

platebním rozkazům na daně bez přirážek, po
platky, dávky a pokuty připojiti plátěnku toho 
berního úřadu, který má daň nebo dávku přede
psat! a súčtovati.

(a) Vyměřovací úřady vyžádají si potřebný 
počet platenek u dotyčného berního úřadu.

(s) Doručují-li platební rozkazy poplatníku 
berní úřady, jsou tyto povinny plátěnky k rozka- 
sůna připojiti.

(*) Jak vyměřovací úřady, tak i berní úřady 
mají na rubu složenky uvésti obec, druh dávky 
a po případě číslo kontového listu neb plateb
ního rozkazu.

(*) V platebním rozkaze dlužno nápadně 
vyznačili, že dávka musí býti placena poštovním 
úřadem šekovým nebo případně žirovým řízením 
bankovního úřadu ministerstva financí.

(6) Pokud vyměřovací úřady obstarávají též 
vymáhání poplatků a dávek, jsou povinny dodati 
dlužníku po rozumu odst. 4. řádně vyplněnou 
složenku.

Ustanovení pro berní úřady.

§ 3.

I1) Berní úřady jsou povinny k platebním 
rozkazům, platebním vyzváním a upomínkám, pak 
k rekvísičním dopisům vždy připojiti plátěnku 
s vyplněnou složenkou (§ 2, odst. 4.)

§4.

(') Ohledně daní a dávek, na které se ne
vydávají každý rok zvláštní platební rozkazy (na 
př. daň pozemkovou, domovní daň třídní atd.), 
jest berní úřad povinen zaslati přiměřený počet 
platenek obecním úřadům a upozorniti na to, že 
daně a dávky, zvláště pro cizí berní úřady, mo
hou býti placeny daňovými plátěnkami s červe
ným tiskem, které lze koupiti u poštovního úřadu. 
Plátěnky domácího, státního neb městského ber
ního úřadu mají na skladě také poštovní úřady 
a budou je vydávati poplatníkům na požádání 
zdarma. Poštovním úřadům dodá přiměřený počet 
platenek berní úřad (také městský).
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(4) Těchto platenek jest užiti při placení 
daní a dávek, které pro běžný rok posud nebyly 
předepsány (platební rozkaz nedoručen), nebo 
které se mají platiti podle předpisu roku minu
lého.

(3) Na zaplacení daně z podomního obchodu 
budiž straně vydána platenka. Stvrzenka poštov
ního úřadu, připojí se výtahu ze záznamu U, kde 
se po rozumu § 6 poznamenají také data súčtovací.

(4) Posavadní způsob placení různých dávek 
na účet zemských finančních úřadů zůstává dále 
v platnosti.

Odvod daně nestátními orgány.

§ 5.
í1) U daní vybíraných nestátními orgány (pe

něžními ústavy, podniky) bud! srážkou neb jiným 
způsobem (daň důchodová, z příjmu, daň z tan
tiém atd.) budtež těmto orgánům, které mají tyto 
daně odváděti, zaslán berními úřady potřebný 
počet platenek.

(“) Při tom budtež strany upozorněny, že 
mohou tyto platby též konáti odúčtovacím- 
cleaiingovým řízením poštovního úřadu šeko
vého. Berní úřady, jež jsou majiteli žirového účtu 
u Bankovního úřadu ministerstva financí, upozor- 
nětež poplatníky též na možnost placení daní a 
dávě': žirovým řízením jmenovaného Bankovního 
úřadu.

Ustanovení pro berní úřady ohledně 
daní spotřebních a materiálu kolko

vého.

§ 6.
(*) Placení spotřebních daní děje se plá

těnkou. Berní úřad vyhotoví boletu po předložení 
průkazu o zaplacení u poštovního úřadu. Stvrzenka 
připojí se kjuxtě. Jinak zůstávají dosavadní před
pisy v platnosti.

(2) Na základě složenky, došlé s výkazem 
vkladů a splátek, súčtuje se pak daň příjmů v po
mocném deníku pro příslušnou spotřební daň 
s odvoláním se na číslo bolety a v platebním 
rejstříku poznačí se u juxty data súčtovací.

(3) K nálezům úředním, na jichž základě se 
má platiti dodatečná daň, budtež připojeny plá
těnky.

(4) Placení daní plátěnkami na základě bolet 
vydávanými orgány důchodkové kontroly zůstanou 
v platnosti.

(5) Pokud jde o směnky, budtež straně za
slány před jich splatností plátěnky.

Na základě složenky, došlé s výkazem vkladů 
a splátek, přijme se zapravená částka v deníku 
kontokorentním.

Směnka se vydá straně, vrátí-li stvrzenku a 
příslušná částka se súčtuje ve vydání deníku konto
korentního ;kpoložce výdajové připojí se stvrzenka.

(6) Placení kolkového materiálu děje se plá
těnkou. MateriáP vydá se straně po předložení 
poštovní stvrzenky, při čemž se případně objed
návka dle platby upraví.

Jmění sirotčí a soudní deposita.

§ 7.
Povinné používání poštovního úřadu šekového 

k ukládání a výplatám hotovostí jmění sirotčího 
a soudních deposit upraveno bude zvláštním na
řízením.

Ustanovení pro herní vykonavatele.

§ 8.

(4) Dlužné daně a dávky, vybírané berními 
vykonavateli, budtež účtovány v sešitě juxtovém.

(2) Potvrzenka přijmu průtiskem vyhotovená 
budiž odevzdána straně.

(3) částky tímto způsobem vybrané má berní 
vykonavatel zaplatit! téhož dne, nebo nem-li to 
možno, jakmile to služba dovolí, u nejbližšíbo 
poštovního úřadu plátěnkou poštovního úřadu še
kového na účet berního úřadu, pro který berní 
vykonavatel tyto daně vymánal.

(4) Stvrzenku dlužno připojiti k joxtě.

Súčt ování plateb konaných šekovým 
řízením.

§ 9.

Pro účtování daní, poplatků a dávek zapla
cených šekovým řízením poštovního úřadu šeko
vého, platí pro státní berní úřady, důchodkový 
úřad v Praze a hlavní celní úřad v Brně šeková 
instrukce I. z roku 1906 (Věstník býv. rak. min. 
financí, čís. 229 z r. 1906) se změnami vyhláše
nými nařízením býv. rak. min. financí ze dne
10. února 1912, čís. 41048 z roku 1911 (Věstník 
téhož ministerstva z roku 1912, čís. 31.), a naří
zení ministerstva financí republiky Československé 
ze dne 22. května 1920, čís. 47.275-11./5 A. 
Městské berní úřady, které jsou členy šekového 
řízení poštovního úřadu šekového, řídí se pn 
súčtování šekovým řízením zaplacených dam a- 
dávek příslušnou šekovou instrukcí zvlášť pro ne 
vydanou.

§ 10.
Vyhláška tato platí v celém území republiky 

mimo Slovensko a Podkarpatskou Bus.

Ministr financí: Ministr pošt a telegrafů:

Dr. Englis v. r. Dr. Eatka v. r.


