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142.

Vládní nařízení 
ze dne 15. září 1927, 

kterým se provádí čl. XV. uváděcích ustano
vení k zákonu ze dne 15. června 1927, č. 76 

Sb. z. a n., o přímých daních.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle čl. XV. uváděcích ustanovení k zákona 
ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o pří
mých daních:

§ !•
Ustanovení čl. XV. uváděcích ustanovení 

k zákonu o přímých daních předpokládá, že 
vkladatel obdrží od ústavu, oprávněného po
dle stanov přijímat! peníze k užitečnému upo
třebení, listinu (pokladniční úpis, vkladní 
knížku, vkladní list a pod.), která není jen 
průkazem o tom, kolik bylo vloženo, nýbrž 
jest zároveň legitimací k vybrání peněz.

§ 2.
Osvobození vkladních knížek (listů) podle 

čl. XV. se nevztahuje na jiné právní listiny 
jako pokladniční úpisy a pod.

§ 3.
t1) Poplatek zapravuje ústav přímo bez 

vyčkání platebního rozkazu v pololetních Uni
tách do konce ledna a července každého roku 
na účet berního úřadu, v jehož obvodě má své 
sídlo, plátěnkami poštovního úřadu šekového, 
na jichž rubu třeba vyznačiti účel platby 
slovy: „4% poplatek z vkladových úroků".

(2) Základem poplatku jest úhrn úroků, 
které ústav ze vkladů přijatých v příslušném 
pololetí vkladatelům vyplatil nebo k dobru při
psal. Základnu třeba zaokrouhliti na 40 Kč

nahoru. Nepřevýšil je-li úhrn úroků v plateb
ním období částku 40 Kč, základna se neza- 
okrouhlí.

(3) V případech hodných zřetele může mi
nisterstvo financí k žádosti ústavu povoliti 
platební lhůty jiné.

(4) Za platební období od 1. ledna do 30. 
června 1927 jest poplatek odvésti do konce 
září 1927.

§ 4.
(1) Ústavy jsou povinny vésti ke kontrol

ním účelům zvláštní deník, souhlasný s ostat
ními obchodními zápisy, obsahující data po
třebná k posouzení, byl-li poplatek řádně od
veden.

(2) Funkcionáři finanční správy jsou opráv
něni přezkoumávati správnost a úplnost to
hoto deníku na podkladě originálních zápisů 
a účetních dokladů.

(3) Deník budiž koncem každého plateb
ního období uzavřen a v den platby předložen 
příslušné finanční pokladně.

§ 5-
(!) Účinnost tohoto nařízení počíná týmž 

dnem, jímž počíná účinnost zákona č. 76/1927 
,Sb. z. a n.

(2) Provedením tohoto nařízení, které platí 
jen na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, po
věřuje se ministr financi.

Dr. Šrámek v. r.

Di\ Engliš v. r. 
Dr. Hodža v. r. 
Najman v. r. 
Udržal v. r.
Dr. Tiso v. r.

černý v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. 
Dr. Spina v. r.
Dr. Nosek v. r.
Dr. Gažík v. r.
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