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v'Ovania účetného kollru tuzemských účtov, kto:rým bola daná po
PIlatnikom v zemiach býV. rakúskych možnosf voTby v s'posobe 
vyho;venia knlk'Ovacej povinnosti tuzemských účtov, jako nasleduje: 

·a) Nale,pením kolkOlv na prvú s,tranu každého archu účtu pTi 
vyhotovení účtov a znehodnotení týchto kolkov vydavatefom; zne
hodnotenie treba previesť 1. buď prepísaním známok súčiastkou 
úč·etného textu (ku ktorému sa číta tiež dátum účtu, adre'sa alebo 
podp,iJ~ účtu) a to tak, že pí'S;ffiO príde na dolnú časť z'l1Jámok a presa
huje 'v súvislých riadkoch ,na papier; 2. alebo orazítlmvaním známok 
umies,tených na ne.popísanom mieste razítkom, obsahujúoom meno 
alebo firmu vydavater'Ovu tak, aby ,časť razítkového otisku bola 
patrná na papieri, na ktor.om sú známky prip.evnené. 

b) p.oužitÍ-m účetných bllankiet (alebo PTázdneho papieru) ,s. úrad
ne nalepenými kolkovnými známkami, ktoré možno dostaf u vačšiny 
colných úradov (vo ,smysle n3Jr. min. fin. z 23. februára 1900, r. z. 
čís. 36.), pri č'Om ,prepÍ-sania alebo iného znehodnote'11ia ko,lkovných 
známo k neni treba. 

c) Nalepením a úradným yz;nehodnote,ním (obliteráciou) kolko,v
ných zná-mok na účetných blanke.tách úradmi k tomu oprávnenými 
(na pr. berným úradolm). 

Má-li byť použité blanketu už -ko[kovaného 'podra odst. b), c) 
k 'vyhotove.niu účtu, ktorý podlieha vyššiemru kolku, než vykazuje 
blanketa, možno pripadajúcu dO'Plňovacú čiastku zapraviť jediným Z ~) 

sposohov naznačených v 'Odstavci ad 1. a 2. 
Z týchto sposobov je zvlášť praktickým a v živote obchodnom 

obvyklým a O'brúbeným spos'Ob ad a) 2 . .nazna,čený, ktorý však 
dosiar na Slovensku nemá právneho podkl!adu a sú firmy ~vlášte tie, 
'ktoré sa nove sriadily na Slovensku, vermi čast'O pokutované, uží-
vajú-li tohoto spos.obu, na ktorý si boly predtým navykly, lehů 

sposob plaienia kolku účetného na Slove,nsku a v Podkarp. Rusi 
spravuje sa dosiaf platnými dtovanými predpismi úradnej sbierky, 
z ktorých zvlášte 'paragrafy 20., 33. a 43. sú s,merodatné pore zapra
wenie a znehodnoíenie účetného ko,tku a čiastočne tiež zák. čl. XXVI. 
z roku 1881, kto.rý v ,paragr. 6. rozšíril, rešp. doplnil p'Ojem účtu dra 
sadzebnej pol. 84 B., bod 2. poplatkových pravidiel a zaviedol v par. 
7. pol. veta 10-násobnú p'Okutu pre nesprávne z apr ave,nie , Irešp. zne
hodnotenie. 

Vše.obe.cne pla,tí zásada, že každá kolku PlOdliehajúca listina musí 
byť písaná na papieri opatrenom už kolkom dra zákona pripadajúcim 
a zapravenie kolkovného poplatku deje sa tým sposobom, že kolkovná 
známka prilepí sa na prvej strá,nke listiny alebo spisu tak, aby aspoň 
jeden riadok textu s'pisu, nie však jehŮ' nadpis, bol cez spodnú 
barevnú časť kolku nap,fsaný. Prep.fsa:nie kon~u deje sa najlepšie tým 








