
Ročník 1923. 421

Sbírka zákonů a nařízení

Částka 47. Vydána dne 6. června 1923.

Obsah: 109. Vyhláška o výměně 6% státních pokladničních poukázek splatných 1. července 1923.

109.
Vyhláška ministerstva financí 

ze dne 26. května 1923
o výměně 6% státních pokladničních pouká

zek splatných 1. července 1923.

Finančním zákonem ze dne 15. prosince 
1922, č. 372 Sb. z. a n. (ČI. VII., al. 2.), byl 
zmocněn ministr financí, aby obnosy státních 
dluhů splatných během roku 1923 prolongoval.

Na základě tohoto zmocnění,vymění finanční 
správa 6% státní pokladniční poukázky splat
né 1. července 1923 těm majitelům, kteří si 
toho přejí, za poukázky nové.

Nové poukázky budou vydány s datem 1. 
července 1923 v kusech po 1000, 5000, 10.000 
a 50.000 Kč a budou dvojího druhu:

1. poukázky s jedním kuponem splatným
31. prosince 1923 současně s kapitálem,

2. poukázky se dvěma kupony, z nichž první 
bude splatný 1. ledna 1924 a druhý současně 
s kapitálem 1. července 1924.

Nové poukázky budou požívat! opět sirotčí 
jistoty.

*
promlčení pohledávky kapitálové a úro

kové platí všeobecná zákonná ustanovení, úro
ky požívají osvobození od daně důchodové 
(rentové).

Nové poukázky vymění se za poukázky staré 
v poměru 100 za 100.

O výměnu, resp. prolongaci dospívajících 
poukázek mohou se jich majitelé přihlásiti:

1. u svazových bank a jejich filiálek,
2. u Svazu záložen,

^ 3. u Bankovního úřadu ministerstva finan
cí a jeho filiálek,

4. u poštovního šekového úřadu v Praze.
Přihláška provede se tím způsobem, že 

u některého ze svrchu uvedených míst ode
vzdají se poukázky dospívající 1. července 
1923 a podepíše se přihláška o prolongaci; při
hlášky dlužno učiniti nejdéle do- 10. června 
1923 incl.

Kdo v této lhůtě neprohlásí, že si přeje pro
longaci, tomu budou pokladniční poukázky 
splatné 1. července 1923 hotově proplaceny, 
loto proplacení poukázek, jakož i veškerých 
kuponů splatných 1. července 1923 provádět! 
se bude obvyklým způsobem tak, že tyto 
mohou býťi ku předběžnému likvidování před
loženy likvidatuře ředitelství státního dluhu 
v Praze III., Malostranské nám., již počínajíc 
15. červnein 1923. Venkovští majitelé pouká
zek i kuponů k proplacení předkládaných mo
hou se o inkaso hlásiti prostřednictvím pří
slušného berního úřadu.

Státní berní úřady se zmocňují, aby kupony 
těchto poukázek proplácely samy hotově, po
kud hodnota jednotlivého kuponu nepřesahuje 
300 Kč a pokud kupon není starší 12 měsíců.

Bečka v. r.
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