Sbírka zákonů a nařízení, č. fjg.
pádně zjištěných), celkový obrat a zvláštní
obraty. Totéž platí o dodatečných změnách
daňové základny. Zvláštního dožádání o sdě
lení těchto dat třeba není. Má se za to, že
dožádání to stalo se pro případy v úvahu při
cházející jednou pro vždy. Vyměřovací úřad
druhého státu vydá platební rozkaz pro da
ňové období, pro něž jsou rozhodna sdělená
data, do 3 měsíců počítajíc od doby, kdy ob
držel svrchu označené sdělení. Ukáže-li se, že
případná šetření konaná úřadem druhého
státu by vedla k odchylkám, bude to nepro
dleně sděleno úřadu, který s vyměřením před
cházel, aby došlo ve věci ke vzájemnému do
rozumění. Pro bezprostřední styk úřadů platí
jinak předpisy smluvené ku provedení smlou
vy o právní pomoci.
S.-Nestačí-li tato sdělení, lze konati zvláštní
šetření cestou všeobecně smluvené právní po
moci.
4, úřad, který s vyměřením předcházel,
prodlouží na žádost Ihůtu k opravným pro
středkům proti rozhodnutí vydanému na pod
kladě dílčích základů jím vyšetřených až do
30 dnů^ po vydání platebního rozkazu v dru
hém státě. Nedodrží-li vyměřovací úřad jed
noho státu lhůty stanovené v bodě 2 pro pro
vedení vyměření, není úřad druhého státu
vázán, aby nadále sečkával s vyměřovacím
nebo odvolacím řízením.
%
^ 5. Uvedená ustanovení (bod 1 až 4) budou
platiti poprvé pro vyměření na podkladě vý
sledků roku 1928 (1927/1928). Pro dřívější
vyměření lze ku zjištění příslušných dat užiti
všeobecně smluvené právní pomoci.
2.
Při zdaňování daní výdělkovou (korporační) úvěrních a pojišťovacích společností,
§

H23

které mají v Československu a v Rakousku
provozovny, jest při dělbě výnosů na provo
zovny, nalézající se v obou státech, postupovati takto:
1. Výnosem filiálek úvěrních ústavů rozuměti jest onu část celkového výnosu pod
niku, která odpovídá poměru osobních ná
kladů filiálky k osobním nákladům celého
podniku.
2. U filiálek společností pojišťovacích pro
vede se dělení v poměru ročních čistých pré
mií (po srážce, nahrazených premií-bonus)
připadajících na odbočku ku přijatým celko
vým čistým prémiím podniku.
3. Uvedená ustanovení (bod 1 a 2) budou
platiti poprvé pro ukládání daně na berní rok
1928.
Dr: Vlasák v. r.

91.
Vyhláška ministra vnitra
ze dne 25. června' 1929
o zrušení visové povinnosti ve styku
s Dánskem a Estonskem.
Na základě ustanovení § 16, odst. 3., a § 11,
odst. 2., zákona ze dne 29. března 1928, č. 55
Sb. z. a n., o cestovních pasech, zrušuji v do
hodě s ministerstvem zahraničních věcí, mi
nisterstvem národní obrany a ministerstvem
sociální péče dnem 1. července 1929 visovou
povinnost pro majetniky dánských a eston
ských národních pasů.

Státní tiskárna v Praze.
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