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měření (sazba II) čili nic (sazba I). Výši sazby 
evidenčních poplatků ustanoví čas od času vzhle
dem k nastalým změněným poměrům cestou na- 
řízovací ministerstvo financí. Celkový výnos 
těchto poplatků nemá převyšovati úhrnný obnos 
manipulačních výloh, vzešlých státu udržováním 
katastru daně pozemkové a jeho evidence.

Článek II.

Zákon tento platí pro Cechy, Moravu a Slez
sko a sice v nynějším jich územním rozsahu, na
bývá účinnosti dnem vyhlášení a provedení jeho 
ukládá se ministru financí.

T. G. Masaryk v. r.
Černý v. r.

Dr. Engliš v. r.

88.

VyhláSka ministerstva fin&aoí 
ze dne 28. února 1921

o vydání 6% státních pokladničních poukázek 
republiky Československé, splatných 15. pro

since 1921.

Článek IV., odst. 3., finančního zákona nri 
rok 1921 zmocňuje ministra financí, aby za úče
lem úhrady pokladničních schodků plynoucích 
z časové neshody mezi příjmy a výdaji dle to
hoto zákona si opatřil peněžité'prostředky pře
chodnými úvěrními opbracemi, jež riiusí býti do 
konce roku 1921 splaceny.

Dle tohoto zmocnění vydává finanční správa 
6% státní pokladniční poukázky republik;; Če
skoslovenské, splatné dne 15. prosince 1921.

Poukázky znějí na doručitele a vydávájí se 
v kusech po Kč 500—, 5000’— a 50.000*—, s da- 
tem 19. února 1921. Každý kus jest opatřen sním-"T

ky podpisů správce ministerstva financí a před
sedy nejvyššího účetního kontrolního úřadu.

Poukázky lze koupiti v ceně nominální 
u hlavního ústavu a veškerých filiálek bankovního 
úřadu ministerstva financí, případně u jiných 
prodejen, jež budou později stanoveny, až do 
14. prosince 1921.

Poukázky budou vyplaceny při dospění 
v hotovosti s připočtením 6% úroků ročně za 
dobu ode dine nabytí poukázky do dne její splat
nosti u ústřední státní pokladny v Praze.

Dnem nabytí poukázky rozuměti dlužno den, 
kdy tato byla u Bankovního úřadu nebo jiné mi
nisterstvem financí určené prodejny koupena. 
Prodejna poznamená tento den na poukázce.

Tyto pokladniční poukázky požívají sirotčí 
jistoty. O promlčení pohledávky z kapitálu i úro
ků platí všeobecná zákonná ustanovení.

Poukázek lze použiti kdykoliv, nejpozději 
do 15. prosince 1921 ku placení všech státních 
daní a poplatků s příslušenstvím. Nelze jimi však 
platiti dávku z majetku a dávku z přírůstku na 
majetku. Přijímají se u všech státních a měst
ských berních úřadů, u ústřední státní pokladny 
v Praze, u všech (zemských) finančních pokla
den, u generální finanční pokladny v Bratislavě, 
u hlavní finanční pokladny v Užhorodě, ti dů- 
chodkového úřadu v Praze a u hlavního celního 
úřadu v Brně.

Poukázka se přijímá a zaúčtuje jako plat na 
daně a poplatky s příslušenstvím v hodnotě jme- 
rsovité. Úroky za dobu ode dne nabytí poukázky 
až včetně do dne platby zaúčtují se straně jako 
platba na daně a poplatky s příslušenstvím.

Posí!á-'li se poukázka poštou, platí za den 
platby den, kdy poukázka byla dána na poštu.

Ministr financí:
Dr. Engliš v. r.

Státní tiskárna v Praze.
I


