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2. Jednatelství, která nejsou v místech při
cházejících bezprostředně v úvahu pro vyřizo
vání záležitostí dopravních, nenáležejí bez
prostředně k plavebnímu provozu, za to však 
náleží k němu representace podniku v sídle 
ústředních úřadů příslušného druhého státu.

3. Kanceláře a zprostředkovatelny sloužící 
bezprostředně k vyřizování záležitostí provozu 
nemusí býti v bezprostřední místní souvislosti 
s přístavišti.

Ve Vídni, dne 12. července 1926.

Za československou republiku:
Dr. VLADIMÍR VALNÍČEK.

Za Rakouskou republiku:
E. SCHWANBERG.

2. Agenturen, die nicht in den fůr die Be- 
sorgung der Angelegenheiten des Verkehrs 
unmittelbar in Betracht kommenden Orten 
gehalten werden, gehoren nicht unmittelbar 
zum Schiffahrtsbetrieb, wohl aber die Reprá- 
sentanz am Sitze der Zentralstellen des betref- 
fenden anderen Staates.

3. Die der Besorgung der Angelegenheiten 
des Verkehrs unmittelbar dienenden Bureaus 
und Vermittlungsstellen miissen nicht im un- 
mittelbaren ráumlichen Zusammenhange mit 
den Landungsplátzen stehen.,

W i e n, den 12. Juli 1926.

Fůr die Republik ósterreich:
E. SCHWANBERG.

Fůr die Čechoslovakische Republik:
Dr. VLADIMÍR VALNÍČEK.

PROZKOUMAVŠE TUTO SMLOUVU SE ZÁVĚREČNÝM PROTOKOLEM, SCHVALUJEME A PO- 

TVRZU |EME ]E.
TOMU NA SVĚDOMÍ JSME TENTO LIST PODEPSALI A K NĚMU PEČEŤ REPUBLIKY ČESKO

SLOVENSKÉ PŘITISKNOUT! DALI.
NA HRADĚ PRAŽSKÉM, DNE 15. LEDNA LÉTA TISÍCÍHO DEVÍTISTÉHO DVACÁTÉHO 

DEVÁTÉHO.

PRESIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ:

T. G. MASARYK v. r.

MINISTR ZAHRANIČNÍCH VÉCÍ:

Dr. EDVARD BENEŠ v. r.

Vyhlašuje se s tím, že ratifikační listiny byly vyměněny dne 26. ledna 1929, kte
rýmžto dnem smlouva nabyla podle čl. 4 mezinárodní účinnosti.

Dr. Beneš v. r.

25.

Smlouva
mezi československou republikou a Rakouskou republikou o právní ochraně a právní pomoci

ve věcech dávkových.

JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ.

JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

A
REPUBLIKY RAKOUSKÉ

BYLA SJEDNÁNA TATO SMLOUVA SE ZÁVÉREČNÝM PROTOKOLEM:

/
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Smlouva
mezi československou republikou a Rakouskou 
republikou o právní ochraně a právní pomoci 

ve věcech dávkových.

Československá republika a Rakouská repu
blika, přejíce si upraviti právni ochranu pří
slušníků československé republiky v Rakouské 
republice a příslušníků Rakouské republiky 
v československé republice, jakož i povinnost 
úřadů obou států ku vzájemné úřední a právní 
pomoci ve věcech dávkových, sjednaly násle
dující smlouvu.

Za tou příčinou byli jmenováni zmocněnci:

československou republikou odborový před
nosta v československém ministerstvu financí 
dr. Vladimír Valníček,

Rakouskou republikou ministerský rada ve 
spolkovém ministerstvu financí dr. Rudolf 
Egger.

Zmocněnci, sdělivše si své plné moci a shle- 
davše je správnými, dohodli se takto:

Článek I.

Dávkami ve smyslu této smlouvy dlužno 
rozuměti veřejné dávky, pokud jsou vybírány 
na straně Československé republiky pro stát, 
země, župy, okresy a obce, na straně Rakouské 
republiky pro spolkový stát, pro spolkový stát 
za účasti zemí a obcí, pro země, okresy a obce, 
a na obou stranách ve formě přirážek nebo 
příspěvků, které se vybírají jednotně s těmito 
dávkami na účet jiných veřejnoprávních 
svazků. Vyňata jsou však cla a spotřební 
dávky; daň z obratu a daň přepychová (daň 
z obratu zboží) nebudiž při užívání této 
smlouvy pokládána za spotřební dávku.

I. Právní ochrana ve věcech dávkových.

Článek II.
Příslušníci (fysické i právnické osoby a ji

nací poplatníci) jednoho z obou států požívají 
na území druhého státu ve věcech dávkových 
stejné právní ochrany před úřady a soudy 
jako vlastní příslušníci tohoto druhého státu.

Vertrag
zwischen der Republik osterreich und der 
čechoslovakischen Republik uber Rechts- 
schutz und Rechtshilfe in Abgabensachen.

Die Republik osterreich und die čeehoslo- 
vakische Republik haben, von dem Wunsche 
geleitet, den Rechtsschutz der Angehorigen 
der Republik Osterreich in der čechoslova
kischen Republik und der Angehorigen der 
Čechoslovakischen Republik in der Republik 
osterreich sowie die Verpflichtung der Be- 
horden beider Staaten zu gegenseitiger Amts- 
und Rechtshilfe in Abgabensachen zu regeln, 
den nachstehenden Vertrag abgeschlossen.

Zu diesem Zvvecke wurden ais Bevollmách- 
tigte ernannt:

von seiten der Republik Osterreich der 
Ministei ialrat im Bundesministerium fůr 
Finanzen Dr. Rudolf Egger,

von seiten der čechoslovakischen Republik 
der Sektionschef im čechoslovakischen Finanz- 
ministerium Dr. Vladimír Valníček.

Die Bevollmáchtigten haben, nachdem sie 
sich ihre Vollmachten mitgeteilt und diese ais 
richtig befunden haben, folgendes vereinbart:

A r t i k e 1 I.
Ais Abgaben im Sinne dieses Vertrages 

gelten die offentlichen Abgaben, soweit sie 
auf seiten der Republik Osterreich fůr den 
Bund, fůr diesen unter Beteiligung der Lan- 
der und Gemeinden, fůr die Lánder, Bezirke 
und Gemeinden, auf seiten der čechoslovaki
schen Republik fůr den Staat, die Lander, 
Gaue, Bezirke und Gemeinden, und auf beiden 
Seiten in der Form von einheitlich. mit diesen 
Abgaben zu erhebenden Zuschlagen oder Bei- 
tragen fůr Rechnung anderer offentlich- 
rechtlicher Korperschaften erhoben werden. 
Ausgeschlossen sind jedoch Zolle und Ver- 
brauchsabgaben; die Umsatz- und Luxus- 
steuer (Warenumsatzsteuer) gilt fůr den An- 
wendungsbereich dieses Vertrages nicht ais 
Verbrauchsabgabe.

I. Rechtsscluitz in Abgabensachen.

A r t i k e 1 II.
Die Angehorigen (physische und juristische 

Personen und sonstige Steuerpflichtige) des 
einen Staates genieBen im Gebiete des ande- 
ren Staates in Abgabensachen den glěichen 
Schutz vor Behorden und Gerichten wie die 
eigenen Angehorigen.
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II. Právní pomoc ve věcech dávkových. 

Článek III.
Oba státy se zavazují, že si budou vzájemně 

'poskytovat! úřední a právní pomoc ve všech 
věcech dávkových jak v řízení vyměřovacím a 
zajišťovacím, tak také v řízení opravném a při 
vymáhání.

Článek IV.
(i) Ve věcech dávkových doručují se písem

nosti a vyřizují se dožádáni o úřední a právní 
pomoc, s výhradou zvláštních ustanovení o vy
máhání (čí. XI. až XIII.), bezprostředním sty
kem úřadů obou států.

(2) K bezprostřednímu předání dožádání 
o doručení neb o jinakou úřední a právní po
moc, jakož i k jejich přijetí jsou příslušnými 
na obou stranách zemské finanční úřady.

(3) Je-li dožádaný úřad místně nepřísluš
ným, má dožádání předati z moci úřední pří
slušnému úřadu a žádající úřad o tom ihned 
vyrozuměti.

Článek V.
(!) Dožádání jest sepsati, nehledíc k pří

padům článku VI., druhý odstavec, úřady 
Československé republiky ve státním, oficiel
ním jazyku, úřady Rakouské republiky ve 
státním jazyku.

(2) V dožadovacím připíšu jest uvésti žáda
jící úřad, jméno a povolání (stav) zúčastně
ných, a jedná-li se o doručení, adresu příjem
covu a druh písemnosti, jež má býti doručena.

článek VI.
(!) O doručení pečuje příslušný úřad dožá

daného státu. Tento úřad může, nehledíc k pří
padům vylíčeným v odstavci druhém, provésti 
doručení pouhým předáním spisu' příjemci, 
pokud jest tento ku přijetí spisu ochoten.

(2) Na přání žádajícího státu dlužno doru-
čiti dotyčnou písemnost ve formě předepsané
vlastním zákonodárstvím dožádaného státu
pro provádění doručování stejného druhu,
pokud je sepsána ve státním, oficielním ja

li. Rechtshilfe in Abgabensachen.

A r t i k e 1 III.
Beide Staaten verpflichten sich, in allen 

Abgabensachen sowohl im Veranlagungs- und 
Sicherstellungs-, ais aueh im Rechtsmittel- 
verfahren und bei der Eintreibung sich gegen- 
seitig Amts- und Rechtshilfe zu leisten.

A r t i k e 1 IV.
(1) In Abgabensachen erfolgt die Zustellung 

von Schriftstucken und die Erledigung von 
Amts- und Rechtshilfeersuchen, vorbehaltlich 
der besonderen Bestimmungen uber die Ein
treibung (Artikel XI bis XIII), im unmittel- 
baren Gescháftsverkehr der Behorden der 
beiden Staaten.

(2) Fůr die unmittelbare ůbermittlung von 
Zustellungs- und sonstigen Amts- und Rechts- 
hilfeersuehen sowie fůr ihre Entgegennahme 
sind.auf beiden Seiten die Finanzlandesbehor- 
den zustándig.

(:s) Ist die ersuchte Behorde ortlich unzu- 
stándig, so hat sie das Ersuchschreiben an die 
zustándige Behorde von Amts wegen abzu- 
geben und die ersuchende Behorde hievon un- 
verzůglich zu benachrichtigen.

Artikel V.
(1) Das Ersuchschreiben ist, abgesehen von 

den Fállen des Artikels VI, zweiter Absatz, 
seitens der Behorden der Republik Osterreich 
in der Staatssprache, seitens der Behorden 
der čechoslovakischen Republik in der Staats
sprache (offiziellen Sprache) abzufassen.

(2) In dem Ersuchschreiben sind die er
suchende Behorde, der Name und Beruf 
(Stand) der Beteiligten sowie, im Falle der 
Zustellung, die Adresse des Empfángers und 
die Art des zuzustellenden Schriftstúckes an- 
zugeben.

Artikel VI.
(1) Fůr die Zustellung hat die zustándige 

Behorde des ersuchten Staates Sorge zu 
tragen. Diese Behorde kann sich, abgesehen 
von den im zweiten Absatz vorgesehenen 
Fállen, darauf beschránken, die Zustellung 
durch ůbergabe des Schriftstúckes an den 
Empfánger zu bewirken, sofern er zur An- 
nahme bereit ist.

(2) Auf Wunsch des ersuchenden Staates 
ist das zuzustellende Schriftstúck in der durch 
die innere Gesetzgebung des ersuchten Staa
tes fůr die Bewirkung gleichártiger Zustel- 
lungen vorgeschriebenen Form zuzustellen,
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zyku dožádaného státu, nebo, pokud je při
pojen překlad její v tomto jazyku. V těchto 
případech dlužno též dožádání sepsati ve stát
ním, oficielním jazyku dožádaného státu nebo 
připojiti jeho překlad.

(3) Přednosta úřadu, který je pověřen ode
sláním dožádání, ověří s výhradou další jiné 
úmluvy překlady zmíněné v předchozím od
stavci nebo potvrdí, že překlady byly prove
deny přísežným překladatelem.

Článek VII.
Doručení prokazuje se bud’ datovaným a 

ověřeným potvrzením příjemcovým o doru
čení neb osvědčením úřadu dožádaného státu, 
z něhož jsou zřejmý skutečnost, forma a čas 
doručení.

článek VIII.
(i) Úřad, jemuž dožádání jest řízeno, je 

povinen jemu vyhověti a užiti při tom týchž 
donucovacích prostředků jako při vyřizování 
žádosti úřadu vlastního státu nebo návrhu 
podaného k témuž účelu účastníkem. Také 
formy vyřízení řídí se zákony státu dožáda
ného; na návrh žádajícího úřadu jest však 
užiti zvláštní formy, pokud se nepříčí zákono
dárství dožádaného státu.

(2) Užití donucovacího prostředku přípust
ného v území dožádaného státu je vyloučeno, 
pokud žádající stát na obdobnou žádost by ne
byl s to, aby užil donucovacího prostředku 
stejného druhu.

(3) žádající úřad dlužno na jeho přání vy
rozuměli o času a místě jednání, jež má býti 
na žádost provedeno. Zúčastnění jsou opráv
něni, dáti se při jednání dle všeobecných před
pisů platných v dožádaném státě zastupovali 
neb se ho osobně zúčastnili.

Článek IX.
Za vyřízení dožádání nesmí býti žádající 

stát zatížen žádnými poplatky neb výlohami; 
vyjmuty jsou, s výhradou jinaké dohody, ná-

sofern es in der Staatssprache (offiziellen 
Sprache) des ersuchten Staates abgefaBt oder 
von einer úbersetzung in diese Sprache be- 
gleitet ist. In diesen Fállen ist auch das Er- 
suchschreiben in der Staatssprache (offiziellen 
Sprache) des ersuchten Staates abzufassen 
oder eine Úbersetzung beizufůgen.

(3) Der Vorstand der mit der úbermittlung 
des Ersuchens betrauten Behorde hat vor- 
behaltlich anderweitiger ůbereinkunft die im 
vorstehenden Absatze vorgesehenen úber- 
setzungen zu beglaubigen oder er hat zu be- 
státigen, daB die Ůbersetzungen von einem 
beeidigten ůbersetzer vorgenommen wurden,

A r t i k e 1 VII.
Die Zustellung wird entweder durch ein mit 

Datum versehenes und beglaubigtes Emp- 
fangsbekenntnis des Empfángers oder durch 
ein Zeugnis der Behorde des ersuchten Staa
tes, aus dem sich die Tatsache, die lorm und 
die Zeit der Zustellung ergeben, nachgewiesen,

A r t i k e 1 VITI.
(1) Die Behorde, an die das Ersuchen ge- 

richtet wird, ist verpflichtet, ihm zu ent- 
sprechen und dabei dieselben Zwangsmittel 
anzuwenden wie bei der Erledigung eines Er
suchens der Behorde des eigenen Staates oder 
eines zum gleichen Zwecke gestellten Antrages 
eines Beteiligten. Auch die Formen der Er
ledigung richten sich nach den Gesetzen des 
ersuchten Staates; doch ist auf Antrag der 
ersuchenden Behorde nach einer besonderen 
Form zu verfahren, sofern diese der Gesetz- 
gebung des ersuchten Staates nicht zuwider- 
láuft.

(2) Die Anwendung eines im Gebiete des 
ersuchten Staates zulássigen Zwangsmittels 
ist ausgeschlossen, soweit der ersuchende 
Staat im Falle eines entsprechenden Ersuchens 
nicht in der Lage wáre, ein gleichartiges 
Zwangsmittel anzuwenden.

(3) Die ersuchende Behorde ist auf ihr 
Verlangen von der Zeit und dem Orte der auf 
das Ersuchen vorzunehmenden Handlung zu 
benachrichtigen. Die Beteiligten sind berech- 
tigt, sich bei der Handlung nach den allgemei- 
nen in dem ersuchten Staate maBgebenden 
Vcrschriften vertreten zu lassen oder ihr bei- 
zuwohnen.

A r t i k e 1 IX.
Fúr die Erledigung von Ersuchen díirfen 

dem ersuchenden Staate keinerlei Gebíihren 
oder Anslagen angelastet werden; ausgenom-
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hrady vyplacené osobám přezvědným nebo 
znalcům, jakož i výlohy vzniklé spolupůsobe
ním výkonného orgánu v případech čl. VI., 
odstavec druhý, nebo použitím zvláštní formy 
dle článku VITI., odstavec první, dále hotové 
výlohy exekučního řízení, které nejsou do- 
bytny u dlužníka.

Článek X.
Pro právní pomoc v řízení vymáhacím užije 

se ustanovení této smlouvy, pokud není v čl. 
XI. až XIII. nařízeno něco odlišného.

Článek XI.
(i) Vykonatelná a nenaříkatelná opatření 

ve věcech dávkových dlužno na návrh bez
platně uznati a vykonati; vyjmuta jsou opa
tření, jichž předmětem jest pouze zajištění 
nějakého nároku; uznání musí býti výslovně 
vyřčeno. K podání a přijetí návrhu jest pří
slušným na straně československé republiky 
ministr financí, na straně Rakouské republiky 
spolkový ministr financí. Podkladem uznání a 
výkonu vykonatelných nároků druhé strany 
jest zásadně vykonatelné opatření. Není-li 
částka, jež má býti vymožena, z opatření zřej
mou nebo není-li tu opatření vydaného dlužní
kovi o vykonatelném plnění, může toto opa
tření býti nahrazeno výkazem nedoplatků. 
Uznání vysloví v obou státech nej vyšší fi
nanční správní úřad.

(2) Opatření zmíněná v prvním odstavci 
vykonají se bez slyšení stran správními úřady 
neb soudem podle zákonodárství státu, v němž 
výkon se provádí. Výkon nároků žádajícího 
státu provede se v dožádaném státu týmiž 
prostředky řízení a týmiž orgány, které stát 
(spolkový stát) má po ruce k výkonu vlast
ních dávkových nároků. K povolení soudní 
exekuce jest příslušným soud, který jest dle 
zákonných ustanovení dožádaného státu určen 
k povolování exekucí na základě cizozemských 
titulů.

men sind, vorbehaltlich anderweitiger uber- 
einkunft, die an Auskunftspersonen oder Sach- 
verslándige gezahlten Entschadigungen sowie 
die Auslagen, die durch die Mitwirkung eines 
Vollziehungsorganes in den Fállen des Ar- 
tikels VI, zweiter Absatz, oder durch die An- 
wendung einer besonderen Form gemáfi Ar- 
tikel VIII, erster Absatz, entstanden sind, 
ferner Barauslagen des Exekutionsverfahrens, 
die beim Verpflichteten nicht einbringlich 
sind.

A r t i k e 1 X.
Auf die Rechtshilfe im Eintreibungsver- 

fahren finden die Bestimmungen dieses Ver- 
trages Anwendung, soweit nicht in den 
Artikeln XI bis XIII etwas Abweichendes an- 
geordnet ist.

Artikel XI.
(!) Vollstreckbare und unanfechtbare Ver- 

fúgungen in Abgabensachen sind auf Antrag 
kostenfrei anzuerkennen und zu vollstrecken; 
ausgenommen sind Verfúgungen, die lediglich 
die Sicherstellung eines Anspruches zum 
Gegenstande haben; die Anerkennung muB 
ausdriicklich ausgesprochen werden. Zur Stel- 
lung und Entgegennahme des Antrages ist 
auf seiten der Republik Osterreich der Bundes- 
minister fůr Finanzen, auf-sei-ten-der-čecho- 
slovakischen Republik der Finanzminister zu- 
stándig. Ais Unterlage der Anerkennung und 
Vollstreckung von vollstreckbaren Anspriichen 
des anderen Teiles dient grundsátzlich die voll
streckbare Verfůgung. Ergibt sich der voll
streckbare Betrag nicht aus der Verfůgung 
oder liegt eine Verfůgung an den Abgaben- 
pflichtigen uber die vollstreckbare Leistung 
nicht vor, so kann an die Stelle der Verfůgung 
der Růckstandsausweis treten. Die Anerken
nung erfolgt in beiden Staaten durch die 
oberste Finanzverwaltungsbehorde.

(2) Die im ersten Absatze bezeichneten Ver- 
fůgungen werden ohne Anhorung der Parteien 
im Venvaltungswege oder durch das Gericht 
gemáB der Gesetzgebung des Staates voll- 
streckt, in dem die Vollstreckung betrieben 
wird. Die Vollstreckung von Anspriichen des 
ersuchenden Staates wird im ersuchteii Staate 
mit denselben Mitteln des Verfahrens und von 
denselben Organen durchgefůhrt, die fůr die 
Vollstreckung eigener Abgabenansprůche des 
Staates (Bundes) zur Verfůgung stehen. Zur 
Bewilligung der gerichtlichen Exekution ist 
das nach den gesetzlichen Bestimmungen des 
ersuehten Staates zur Bewilligung von Exe- 
kutionen auf Grund auslándischer Titel be- 
rufene Gericht zustándig.
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(s) K žádosti o výkon dlužno připojiti pro
hlášení příslušného žádajícího státu, že opa
tření jest vykonatelným a nenaříkatelným; 
příslušnost tohoto úřadu osvědčí úřad žádají
cího státu označený v prvním odstavci, druhá 
věta.

(4) K rozhodujícímu výroku opatření, jakož 
i ku prohlášení a osvědčení dle odstavce tře
tího musí býti připojen překlad jeho ve stát
ním, oficielním jazyku.

(5) Nejvyšší finanční správní úřad žádají
cího státu ověří překlady nebo potvrdí, že při
ložené překlady byly provedeny přísežným 
překladatelem.

článek XII.

(i) Na základě vykonatelných opatření, jež 
nestala se ještě nenaříkatelným!, a na základě 
vykonatelných zajišťovacích opatření může 
býti požadováno prozatímní zajištění. Toto 
provede se zajišťovací exekucí; exekuce se 
povolí, aniž je třeba osvědčiti, že je tu nebez
pečí, co do udané pravděpodobné částky ná
roku až do oné doby, v níž nárok stane se 
v dožádaném státě ve smyslu této smlouvy 
vykonatelným, článek XI. platí obdobně. 2

(2) Ustanovení prvního odstavce neplatí, 
je-li dlužník příslušníkem dožádaného státu a 
v tomto'má svoje řádné bydliště neb trvalý 
pobyt, ledaže se jedná o nároky dávkové, které 
proti povinnému povstaly v době, kdy ještě 
nebyl příslušníkem dožádaného státu.

Článek XIII.

žádosti o určitý způsob výkonu neb zaji
štění jest vyhověti, pokud je tento způsob vý
konu nebo zajištění přípustným podle^práva 
státu žádajícího i dožádaného; jinak řídí jse 
způsob a provedení výkonu nebo zajištění 
právem dožádaného státu.

(3) Dem Ersuchen um Vollstreckung ist 
eine Erklárung der zustándigen Behorde des 
ersuchenden Staates beizufůgen, daB die Ver- 
fiigung vollstreckbar und unanfechtbar ge- 
worden ist; die Zustándigkeit dieser Behorde 
ist durch die im ersten Absatz, zweiter Satz, 
bezeichnete Behorde des ersuchenden Staates 
zu bescheinigen.

(4) Der entscheidende Spruch der Ver- 
fúgung sowie die Erklárung und Bescheini- 
gung gemálo dem dritten Absatz muB von 
einer ůbersetzung in die Staatssprache (offi- 
zielle Sprache) des ersuchten Staates begleitet 
sein.

(s) Die oberste Finanzverwaltungsbehorde 
des ersuchenden Staates beglaubigt die tiber- 
setzungen oder sie bestátigt, daB die beigege- 
benen ůbersetzungen von einem beeidigten 
ůbersetzer vorgenommen wurden.

A r t i k e 1 XII.
(1) Auf Grund von vollstreckbaren Ver- 

fúgungen, die noch nicht unanfechtbar ge- 
worden sind, sowie von vollstreckbaren Sicher- 
stellungsverfúgungen kann einstweilige Sicher- 
stellung verlangt werden. Diese erfolgt durch 
die Exekution zur Sicherstellung; sie wird, 
ohne daB es der Bescheinigung einer Gefahr 
bedarf, fůr den angegebenen voraussichtlichen 
Betrag des Anspruches bis zu dem Zeitpunkte 
bewilligt, in dem der Anspruch im ersuchten 
Staate im Sinne dieses Vertrages vollstreckbar 
wird. Artikel XI findet entsprechendc An- 
wendung.

(2) Die Bestimmungen des ersten Absatzes 
gelten nicht, wenn der Verpflichtete Ange- 
horiger des ersuchten Staates ist und in die- 
sem seinen ordentlichen Wohnsitz oder dauern- 
den Aufenthalt hat, es sei denn, daB es sich 
um Abgabenansprúche handelt, die gegen den 
Verpflichteten in einem Zeitpunkt begriindet 
waren, in dem er die Staatsangehorigkeit des 
ersuchten Staates noch nicht besaB.

Artikel XIII.

Dem Ersuchen um eine bestimmte Art der 
Vollstreckung oder Sicherstellung ist zu ent- 
sprechen, soweit diese Art der Vollstreckung 
oder Sicherstellung nach dem Rechte des er
suchenden und des ersuchten Staates zulássig 
ist. Im ůbrigen richten sich die Art und Durch- 
fiihrung der Vollstreckung oder Sicherstellung 
nach dem Rechte des ersuchten Staates.
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článek XIV.
(!) Úřední a právní pomoc může býti od

mítnuta, domnívá-li se stát, který o poskyt
nutí pomoci byl požádán, že jest způsobilou, 
aby ohrozila jeho výsostná práva neb jeho 
bezpečnost.

(2) žádosti, dle nichž mají býti opatřeny 
v oblasti dožádaného státu přípustné výpo
vědi, oznámení neb dobrozdání osob, které ne
jsou zúčastněny jako poplatníci, mohou býti 
zamítnuty, pokud žádající stát není podle 
svého vlastního zákonodárství s to, aby žádal 
obdobné výpovědi, oznámení nebo dobrozdání. 
Totéž platí o žádostech, domáhajících se sdě
lení skutečných poměrů nebo právních vztahů, 
pokud znalost těchto poměrů nebo vztahů jest 
získána jen na základě povinností k podání 
zprávy, oznámení neb dobrozdání, které 
v území žádajícího státu neexistují, jakož 
i o jiných dožádáních, pokud by jim mohlo 
býti vyhověno jen porušením obchodního, pro
vozního neb živnostního tajemství.

článek XV.
i1) Vyhoví-li se žádosti zcela neb částečně, 

je dožádaný úřad povinen ihned vyrozuměti 
úřad žádající o způsobu vyřízení.

(2) Pokud se této žádosti nevyhoví, oznámí 
to dožádaný úřad neprodleně žádajícímu úřadu 
s udáním důvodů a jinak najevo vyšlých okol
ností, jež jsou důležitý pro další sledování věcí.

.článek XVI.
Pro dotazy, výpovědi, oznámení a dobro

zdání, i pro jinaká sdělení, která docházejí 
některému státu právní pomocí, platí zákonné 
předpisy tohoto státu o úřední mlčenlivosti a 
zachování v tajnosti.

III. Závěrečná ustanovení, 

článek XVII.
Ministři financí obou stran mohou provésti 

další ujednání ve smyslu této smlouvy; po 
předchozí vzájemné dohodě vydají bližší věcně 
shodná ustanovení o provedení této smlouvy. 
Mohou zejména smluviti ustanovení o odvodu

Ar ti kel XIV.
C1) Die Amts- und Rechtshilfe kann ab- 

gelehnt werden, wenn der Staat, der um die 
Hilfeleistung ersucht ist, sie fůr geeignet hált, 
seine Hoheitsrechte oder seine Sicherheit zu 
gefáhrden.

(2) Ersuchen, auf Grund deren im Gebiete 
des ersuchten Staates zulássige Auskůnfte, 
Anzeigen oder Gutachten von Personen, die 
nicht ais Abgabenpflichtige beteiligt sind, ein- 
gezogen werden sollen, konnen abgelehnt wer
den, soweit der ersuchende Staat nach seiner 
eigenen Gesetzgebung nicht in der Lage ist, 
entsprechende Auskůnfte, Anzeigen oder Gut
achten zu verlangen. Das Gleiche gilt fůr 
Ersuchen, die auf Mitteilung tatsáchlicher 
Verháltnisse oder rechtlicher Beziehungen 
gerichtet sind, sofern die Kenntnis dieser Ver
háltnisse oder Beziehungen nur auf Grund von 
Auskunfts-, Anzeige- oder Gutachterpflichten 
gewonnen ist, die in dem Gebiete des ersuchen- 
den Staates nicht' bestehen, sowie fůr andere 
Ersuchen, soweit ihnen nur unter Verletzung 
eines Gescháfts-, Betriebs- oder Gewerbe- 
geheimnisses genůgt werden konnte.

Artikel XV.
C1) Wird dem Ersuchen ganz oder teilweise 

entsprochen, so ist die ersuchende Behorde von 
der ersuchten Behorde liber die Art der Er- 
lediguug unyerzůglich zu unterrichten.

(2) Soweit dem Ersuchen nicht entsprochen 
wird, hat die ersuchte Behorde die ersuchende 
Behorde hievon unter Angabe der Grůnde und 
der sonst bekanntgewordenen Umstánde, die 
fůr die Weiterfůhrung der Sache von Bedeu- 
tung sind, unverzůglich zu benachrichtigen.

Artikel XVI.
Auf die Anfragen, Auskůnfte, Anzeigen und 

Gutachten sowie auf sonstige Mitteilungen, 
die im Wege der Rechtshilfe einem Staate zu- 
gehen, finden die gesetzlichen Vorschriften 
dieses Staates ůber die Amtsverschwiegen- 
heit und Geheimhaltung Anwendung.

III. Schluížbestimmungen.

Artikel XVII.
Die beiderseitigen Finanzminister konnen 

weitere Vereinbarungen im Sinne dieses Ver- 
trages treffen; sie werden die náheren Be- 
stimmungen ůber die Durchfůhrung dieses 
Vertrages nach vorheriger wechselseitiger
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výtěžku z výkonů a o přepočítání částek, pro 
něž se má výkon provésti.

Článek XVIII.
Tato smlouva, která byla podepsána v česko

slovenském a německém prvopise, budiž rati
fikována a ratifikační listiny buďtež pokud 
možno nejdříve v Praze vyměněny. Smlouva 
nabývá účinnosti dnem ratifikace a potrvá 
v platnosti potud, pokud nebude jednou ^ze 
smluvních stran nejpozději 6 měsíců před 
uplynutím kalendářního roku vypovězena. Při 
včasné výpovědi pozbývá smlouva účinnosti 
uplynutím tohoto kalendářního roku. Oba 
texty smlouvy jsou autentické. Ratifikovaná 
smlouva bude uveřejněna v každém z obou 
států v úřední sbírce v obou autentických 
textech.

Na důkaz toho zmocněnci obou států tuto 
smlouvu podepsali a opatřili pečetěmi.

Ve Vídni, dne 12. července 1926.

Za československou republiku:
Dr. VLADIMÍR VALNÍČEK.

Za Rakouskou republiku:
Dr. RUDOLF EGGER.

Závěrečný protokol.
Při podpisu smlouvy mezi československou 

republikou a Rakouskou republikou o právní 
ochraně a právní pomoci ve věcech dávkových 
učinili zmocněnci obou stran tato souhlasná 
prohlášení, která jsou podstatnou části 
smlouvy: 1

1. Pokud by nebyla sjednána shoda v zása
dách práva obou států všeobecným vzájem
ným prohlášením, dlužno připojiti k jednotlivé 
žádosti o právní pomoc osvědčení zemského 
finančního úřadu, které úředně zjišťuje, že 
obdobné žádosti podle práva žádajícího státu 
bude vyhověno.

Verstándigung in sachlicher ůbereinstimmung 
erlassen. Sie konnen insbesondere Piestimmun- 
gen liber die Abfiihrung von Voilstreckungs- 
erlosen und uber die Umrechnung der Betráge 
vereinbaren, derentwegen eine Vollstreckung 
zu erfolgen hat.

Artikel XVIII.
Dieser Vertrag, welcher in deutscher und 

čeehoslovakischer Urschrift gefertigt ist, soli 
ratifiziert und die Ratifikationsurkunden 
sollen baldmoglichst in Prag ausgetauscht 
werden. Er tritt mit dem Tage der Ratifika- 
tion in Kraft und soli so lange in Geltung 
bleiben, ais er nicht von einem der vertrag- 
schlieBenden Teile spátestens sechs Monate 
vor Ablauf eines Kalenderjahres gekůndigt 
wird. Im Falle rechtzeitiger Kůndigung ver- 
liert der Vertrag mit dem Ablauf dieses Ka
lenderjahres die Wirksamkeit. Beide Texte des 
Vertrages sind authentisch. Der ratifizierte 
Vertrag wird in jedem der beiden Staaten in 
der amtlichen Gesetzsammlung in beiden 
authentischen Texten veroffentlicht werden.

Zu Urkund dessen haben die Bevollmách- 
tigten beider Staaten diesen Vertrag unter- 
fertigt und mit Siegeln versehen.

W i e n, den 1.2. Juli 1926.

Fůr die Republik osterreich:
Dr. RUDOLF EGGER.

Fůr die čechoslovakiséhe Republik:
Dr. VLADIMÍR VALNÍČEK.

SchluBprotokol.
Bei der Unterzeichnung des Vertrages 

zwischen der Republik osterreich und der 
čechoslovakischen Republik ůber Rechtsschutz 
und Rechtshilfe in Abgabensachen haben die 
beiderseitigen Bevollmáchtigten die folgenden 
ůbereinstimmenden Erklárungen abgegeben, 
welche einen wesentlichen Teil des Vertrages 
selbst bilden sollen:

1. Insoweit nicht durch allgemeine beider- 
seitige Erklárungen die ůbereinstimmung m 
den Grundsátzen des beiderseitigen Rechtes 
festgestelit sein solíte, ist den . einzelnen 
Rechtshilfeersuchen eine Bescheinigung der 
Finanzlandesbehorde beizufůgen, die amthch 
feststellt, daB einem entsprechenden Ersuchen 
nach dem Rechte des ersuchenden Staates 
genůgt werden wird.
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2. Zasílání spisu nemůže býti zásadně vyža
dováno. K výjimkám jest zapotřebí dohody 
ministrů financí obou států; žádati se má 
však o zaslání spisů jen tehdy, když toho vy
žadují nutkavé zájmy žádajícího státu. Nedo
tčeno zůstává právo každého státu, přiložiti 
ke svým žádostem vlastní spisy, jež mají pro
spěli provedení žádostí.

3. Jsou-íi dány podmínky odpisu dávky pro 
nedobytnost podle předpisů dožádaného státu, 
vrátí dožádaný úřad žádost úřadu žádajícímu, 
přípoje k ní osvědčení, že tyto předpoklady 
jsou dány, s doklady, které jsou o tom po ruce.

4. Právní ochrana a právní pomoc ujednané 
touto smlouvou mají býti zásadně poskyto
vány též pro nároky dávkové a co do skuteč
ností, vztahujících se na minulost, žádosti 
o vymáhání nebo zajištění nároků, které se 
vztahují na dobu před 1. lednem 1923, ne
budou však podávány.

5. Na žádost finančního úřadu žádajícího 
státu jsou zástupci žádajícího úřadu připu
štěni k výkonu právní pomoci. Mají se zdrželi 
každého zásahu do úředního jednání, přísluší 
jim však právo, činiti orgánu vedoucímu 
úřední jednání návrhy sloužící ku provedeni 
žádosti; jsou zavázáni zachovávati úřední 
tajemství. Postavení, které přísluší zástupci 
vymáhajícího věřitele v soudním exekučním 
řízen;, není tím dotčeno.

6. Oba státy se dohodly, že v této smlouvě 
smluvená úřední a právní pomoc má býti po
skytována zvláště při vyšetření základů, které 
jsou ve smyslu ujednání k článku 3. smlouvy 
z 18. února 1922 o urovnání tuzemského a 
cizozemského zdanění, zvláště o zamezení 
dvojího zdanění v oboru přímých daní směro
datnými pro rozdělení příjmů, vztažmo, výnosů 
podniků, jež jsou výdělečně činnými v obou 
státech. ÍPro tyto případy poskytování vzá
jemné pomoci mohou býti na základě vzájem
né dohody ministrů financí obou stran jejich 
věcně shodnými pokyny nařízena zjednodu
šení oboustranného styku úřadů, zejména

2. Eine ůbersěndung vonAkten kann grund- 
sátzlich nicht gefordert werden. Ausnahmen 
bedůrfen des Einvernehmens der Finanzmini- 
ster der beiden Staaten; das Ersuchen um 
Ůbermittlung von Akten soli indessen nur 
gestellt werden, wenn dringende Interessen 
des ersuehenden Staates es erheisehen. Un- 
berůhrt bleibt die Befugnis jedeš Staates, 
seinen Ersuchen eigene Akten beizugeben, die 
der Durchfúhrung der Ersuchen diěnen sollen.

3. Sind die Voraussetzungen der Abschrei- 
bung wegen Uneinbringlichkeit der Abgabe 
nach den Vorschriften des ersuchten Staates 
gegeben, so leitet die ersuchte Behorde das 
Ersuchen unter Beifúgung einer Bescheini- 
gung uber das Vorliegen der Voraussetzungen 
und der hiefůr vorhandenen Belege an die er- 
suchende Behorde zurůck.

4. Der Rechtsschutz und die Rechtshilfe, 
welche in diesem Vertráge vereinbart sind, 
sollen grundsátzlích auch fůr die Abgaben- 
ansprůche und im Hinblick auf Tatsachen ge- 
wáhrt werden, die sich auf die Vergangenheit 
beziehen. Es werden jedoch Ersuchen um die 
Eintreibung oder Sicherstellung von Ansprů- 
chen, die die Zeit vor dem 1. Jánner 1923 
betreffen, nicht gestellt werden.

5. Auf Ersuchen der Finanzbehorde des er- 
suchenden Staates werden Vertreter der er- 
suchenden Behorde bei Vornahme der Rechts- 
hilfehandlung zugelassen. Sie haben sich jedeš

. Eingriffes in die Amtshandíung zu enthalten, 
es steht ihríen jedoch das Recht zu, zur Durch
fúhrung des Ersuchens dienliche Antráge an 
das die Amtshandíung leitende Organ zu 
stehen; sie sind zur Wahrung des Amts- 
geheimnisses verpflichtet. Die dem Vertreter 
des betreibenden Gláubigers im gerichtlichen 
Exekutionsverfahren zukommehde Stellung 

' wird hiedurch nicht bertihrt.

6. Die beiden Staaten sind sich darúber 
einig, daR die in diesem Vertráge vereinbarte 
Amts- und Rechtshilfe insbesondere bei der 
Ermittlung der Grundlagen gewáhrt werden 
soli, welche fůr die Aufteilung des Einkom- 
mens, beziehungsweise der Ertráge der in 
beiden Staaten erwerbstátigen IJnternelimun- 
gen im Sinne der Vereinbarungen zu Artikel 3 
des Vertrageš vom 18. Februar 1922 uber die 
Ausgleichung der in- und auslándischen Be- 
steuerung, insbesondere zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der ^ di- 
rekten Steuern maRgebend sind. Fůr diese 
Fálle der gegenseitigen Hilfeleistung konnen
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také bezprostřední styk vyměřovacích úřadů
I. stolice.

7. Bylo smluveno, že soudní exekuce na 
základě titulů, které jsou předmětem této 
smlouvy, má se díti jen podle ustanovení této 
smlouvy a nikoli podle ustanovení, jež jinak 
platí na základě zaručené vzájemnosti pro 
právní pomoc ve věcech exekučních mezi 
oběma státy a že soud příslušný k povolení 
exekuce (čl. XI. druhý odstavec) má jednati 
podle ustanovení platných pro povolení exe
kuce na základě tuzemských titulů.

8. Ověření překladů (potvrzení) ve smyslu 
této smlouvy platí jen při použití této smlouvy.

9. Vykonatelnými opatřeními ve smyslu této 
smlouvy jsou vykonatelná rozhodnutí, usne
sení nebo nařízení úřadů dávkových, které 
jsou k tomu příslušnými podle zákonných 
ustanovení.

, Ve Vídni, dne 12. července 1926.

Za československou republiku:
Dr. VLADIMÍR VALNÍČEK.

Za Rakouskou republiku:
Dr. RUDOLF EGGER.

Vereinfachungen des wechselseitigen Be- 
hordenverkehrs, namentlich auch der un- 
mittelbare Verkehr der Bemessungsbehorden 
erster Instanz auf Grund wechselseitigen Ein- 
verstándnisses der beiderseitigen Finanz- 
minister durch deren sachlich ůbereinstim- 
mende Verfůgungen angeordnet werden.

7. Es besteht Emverstándnis, daB die ge- 
richtliche Exekution auf Grund von Titeln, 
die Gegenstand dieses Vertrages sind, nuif 
nach den Bestimmungen dieses Vertrages und 
nicht nach den sonst fůr die Rechtshilfe in 
Exekutionssachen im Verkehr zwischen den 
beiden Staaten auf Grund verbúrgter Gegen- 
seitigkeit geltenden Bestimmungen stattzm 
finden hat und daB das zur Bewilligung der 
Exekution zustándige Gěricht (Artikel XI, 
zweiter Absatz) nach' den fiir die Bewilligung 
der Exekution auf Grund inlándischer Titel 
geltenden Bestimmungen vorzugehen hat.

8. Beglaubigungen von ůbersetzungen (Be- 
státigungen) im Sinne dieses Vertrages haben 
ihre Geltung nur fůr den Anwendungsbereich 
dieses Vertrages.

9. Unter vollstreckbaren Verfůgungen im 
Sinne dieses Vertrages sind vollstreckbare 
Entscheidungen, Beschlůsse oder Anordnun- 
gen der nach den gesetzlichen Bestimmungen 
hiezu zustándigen Abgabenbehorden zu veD- 
stehen.

W i e n, den 12. Juli 1926.

Fůr die Republik osterreich:
Dr. RUDOLF EGGER.

Fůr die čechoslovakische Republik:
Dr. VLADIMÍR VALNÍČEK.

PROZKOUMAVŠE TUTO SMLOUVU SE ZÁVĚREČNÝM PROTOKOLEM, SCHVALUJEME A PO- 
TVRZU1EME |E.

TOMU NA SVĚDOMÍ JSME TENTO LIST PODEPSALI A K NĚMU PEČEŤ REPUBLIKY ČESKO
SLOVENSKÉ PŘITISKNOUT! DALI.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, DNE 15. PROSINCE LÉTA TISÍCÍHO DEVÍTISTÉUO DVACÁTÉHO 
OSMÉHO.

PRESIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ:

T. G. MASARYK v. r.
MINISTR ZAHRANIČNÍCH VÉCf:

Dr. EDVARD BENEŠ v. r.

Vyhlašuje se s tím, že ratifikační listiny byly vyměněny dne 26. ledna 1929, kte
rýmžto dnem smlouva nabyla podle čl. XVIII. mezinárodní účinnosti.

Dr. Beneš v. r.


