Sbírka zákonů a nařízení, č. 5.

5.
Vyhláška ministerstva financí
ze dne 3. ledna 1922
o vydání 6% státních pokladničních poukázek
republiky československé splatných 31. pro
since 1922.
•

článek VI., odst. 1., finančního zákona na
rok 1922 zmocňuje ministra financí, aby opa
třil peníze pro veškeré státními příjmy ne
hrazené státní výdaje úvěrními operacemi.
Na základě tohoto zmocnění vydává finanční
správa 6% státní pokladniční poukázky splat
né 31. prosince 1922. Poukázky znějí na doru
čitele a vydávají se v kusech po 500 Kč,
5000 Kč, 50.000 Kč a 100.000 Kč s datem
1. ledna 1922 a jsou opatřeny dvěma půlroč
ními kupony, z nichž prvý jest splatný 1. čer
vence 1922, druhý současně s kapitálem 31.
prosince 1922. Každý kus jest opatřen sním
kem podpisů ministra financí a předsedy Nejvyššího účetního kontrolního úřadu.
Poukázky lze koupi ti v nominální ceně
u hlavního ústavu a veškerých filiálek Ban
kovního úřadu ministerstva financí. Při na
bytí musí kupující nahradí ti prodejně úroky
c>d 1. ledna 1922, po případě po vyplacení čer
vencového kuponu od 1. července 1922. Po
ukázky budou vyplaceny při dospění v hoto
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vosti bez jakékoliv srážky u ústřední státní
pokladny v Praze, po případě jiných pokladen,
jež ministerstvo financí určí.
Tyto pokladniční poukázky požívají sirotčí
jistoty; o promlčení pohledávky z kapitálu a
úroků platí všeobecná zákonná ustanovení.
Poukázek lze užiti kdykoliv, nejpozději však
do 15. prosince 1922 ku placení všech státních
daní a poplatků s příslušenstvím; pouze dávku
z majetku a přírůstku na majetku nelze jimi
platiti. Přijímají se u všech státních a měst
ských berních úřadů, u všech finančních (zem
ských) pokladen, u generální finanční poklad
ny v Bratislavě, finanční hlavní pokladny
v Užhorodě, u důchodkového úřadu v Praze a
hlavního celního úřadu v Brně.
Poukázka se přijímá a zaúčtuje jako platba
na daně nebo poplatky s příslušenstvím ve
jmenovité hodnotě; 6% úrok kupónový od
1. ledna 1922, po případě — stane-li se platba
po výplatě červencového kuponu — od 1. čer
vence 1922 do dne platby včetně zaúčtují se
straně jako platba na daně a poplatky s pří
slušenstvím.
Posílá-li se poukázka poštou, platí za den
platby den, kdy byla poukázka dána na poštu.
A. Novák v. r.

