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dávka provedena až po 31. prosinci 1926 a že
z ní byla zaplacena daň podle dřívějších zá
konných ustanovení. Tyto okolnosti lze pro
kázat! způsobem, stanoveným v čl. 35 naří
zení. Jde-li o vrácení daně přepychové, musí
žadatel předložití také příslušný výpis z knihy
daňové svého dodavatele.
(3) Totéž platí obdobně při dodávkách a
výkonech, smluvených dříve, než nabyly
účinnosti nařízení nebo vyhláška, jimiž byly
určité přepychové předměty nebo určité pře
pychové výkony prohlášeny za nepřepychové
nebo určité předměty sproštěny daně z obratu
při dovozu nebo u určitých'předmětů daňový
paušál zrušen nebo snížen, provedených však
po dni, kdy nařízení nebo vyhláška nabyly
účinnosti.
V čl. 44 podtitul bude zníti:
K %u i9, odst. 7.—9., zálc.
V témže článku odst. 3. bude zníti:
Totéž platí obdobně v případech, uvedených
v §u 49, odst. 8., zák., nejde-li o předměty,
zdaňované v drobném prodeji, a dále v pří
padech, uvedených v §u 49, odst. 9., zák.
§2.

(1) Toto nařízení jest účinným ode dne
účinnosti zák. č. 246/1926 Sb. z. a n.
(2) Provedením jeho se pověřuje ministr
financí ve shodě s ministry spravedlnosti,
obchodu, vnitra, zemědělství a pro zásobování
lidu.
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Vyhláška (lil.) ministra financí
ze dne 23. prosince 1926
o soupisu obligací vydaných polskými soukro
mými drahami na bývalém území rakouském.

o dobrovolném soupisu obligací vydaných sou
kromými podniky a soukromými drahami
v bývalém území rakouském, pokud požívaly
státní záruky, povolen byl soupis obligací
v §u 3 této vyhlášky vyjmenovaných s vý
strahou, že papíry, které k soupisu podle to
hoto nařízení nebudou včas přihlášeny nebo
předloženy, nemohou býti zhodnoceny (valorisovány). (§4.)
§ 2.

Podle čl. 67 smlouvy z 23. dubna 1925 mezi
republikou československou a republikou Pol
skou o otázkách právních a finančních, č.
56/1926 Sb. z. a n., stane se soupis polských
cenných papírů náležejících příslušníkům re
publiky československé, jak jej má na zřeteli
§ 43, odst. 4., nařízení presidenta republiky
Polské ze dne 14. května 1924 ve znění sta
noveném nařízením presidenta republiky ze
dne 27. prosince 1924, prostřednictvím česko
slovenského zúčtovacího ústavu v Praze II.,
Příkopy (hlavní budova Zemské banky, dvo
rana depositního oddělení).
§ 3.
Předmětem soupisu jsou 4% (prioritní)
obligace akciových společností:
a) „Východohaličské místní dráhy ve
Lvově" (Towarzystwo Akcyjne „Wschodniogalicyjskie Koleje lokálně"),
b) „Místní dráha Lvov—Podhajce ve
Lvově" (Towarzystwo Akcyjne „Kolej lokalna Lwów—Podhajce"),
c) „Místní dráha Tarnopol—Zbaraž ve
Lvově" (Towarzystwo Akcyjne „Kolej lokalna Tarnopol—Zbaraž"),
d) „železná dráha Chabówka—Zakopané
ve Lvově" (Towarzystwo Akcyjne „Kolej želazna Chabówka—Zakopané").
§4.
Soupisové přihlášky podati jest jedině na
úředních tiskopisech dvojmo do 31. ledna
1927.
§5.
Jinak platí o soupisu těchto obligací ob
dobně ustanovení vyhlášky (II) ministra fi
nancí ze dne 29. listopadu 1926, č. 217 Sb. z.
a n„ o soupisu soukromých polských obligací.

§ 1.
Podle nařízení polského ministra financí
z 2. března 1926, Dz. U. R. P. č. 23, pol. 139,
Státní tiskárna v Praze.

Dr. Engliš v. r.

