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K. V soudním okrese h 1 u č í ns k é m.
Antošovice, Bělá, Dolní Benešov, Bobrovníky, Bohuslavice, Bolatice s osadou Heneberky, Darkovice, Darkovičky, Hať, Hlučín,
Hněvosice, Hošťálkovice, Malé Hostíce s osa
dou Pusté Jakartice, Velké Hostíce, Chlebicov,
Chucbelná, Kobeřice, Koblov, Kouty, Kozmice, Kravaře, Lhotka, Ludgeřovice, Markvartovice, Oldřišov, Petřkovice, Píšť, Rohov, Slušo
vice, Strahovice, Sudice, šilheřovice, štěpánkovice, Třeboni, Vrbka, Vřesina, Zábřeh a
Závada.
L.

V soudním okrese s 1 e z s k oostravském.
Heřmanice a Hrušov.

M. V soudním okrese bohu mí ns k é m.
Bohumín, Nový Bohumín s osadou Kopytov. Německá Lutyně, Polská Lutyně, Pudlov, Rychvald, Skřeěon s osadou Nová Ves,
Věřňovice, Vrbice a Záblatí.
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Karpentná, Košařiska, Dolní Lomná, Horní
Lomná, Lyžbice, Milíkov, Mosty, Návsí,
Nýdek, Oldřichovice, Písek, Tyra a Vendryně.
Vyhláška tato nabude účinnosti dnem
1. května 1925.
Bečka v. r.

85.
Vyhláška ministra financí v dohodě
s ministrem obchodu
ze dne 14. dubna 1925
o paušalování daně z obratu u cementu, taže
ných železných a ocelových drátů, drátěných
hřebíků a podkováků, nábytkových per a
osinkových výrobků.

Podle § 19, odst. 8., zákona ze dne 21. pro
since 1923, č. 268 Sb. z. a n., o dani z obratu a
dani přepychové, ustanovuji v dohodě s mini
strem obchodu:
Místo daně, která se má platiti podle zákona
N. V soudním okrese frýštát- ze dne 21. prosince 1923, č. 268 Sb. z. a n.,
s k é m.
o^ dani z obratu a dani přepychové, z tuzem
Albrechtice, Darkov, Dětmarovice s osadou ských dodávek (výkonů) cementu, tažených
Koukolná, Doubrava, Frýštát, Karvinná železných a ocelových drátů, drátěných hře
s osadou Solca, Lazy, Louky s osadou Po- bíků a podkováků, nábytkových per a osinko
hvizdov, Dolní Marklovice, Staré Město, Or vých výrobků, stanoví se daňový paušál.
lová, Petrovice, Porubá, Prstná, Ráj, Stonava,
Paušál činí:
Dolní^ Suchá s osadou Kašpárkovice, Horní
1. u cementu 3% (pol. 399 celního sazeb
Suchá, Prostřední Suchá a Závada.
níku) ,
2j u tažených železných a ocelových drátů
O. V soudním okrese česko(též ostnatých), drátěných hřebíků a podko
těšínském.
váků a nábytkových per (pol. 434, 461b a 471c
Cuty, Hnoj nik, Hradiště, Chotěbuz s osa celního sazebníku) 4%,
dami Bohušovice, Zpupná Lhota a Podobora*,
3. u osinkových výrobků, a to: pistnicoKojkovice, Koňská, Komorní Lhotka, Dolní
vých
bavlněných ucpávek suchých a maště
Lištná, Horní, Lištná, Mistřovice s osadou
Koňákov, Mosty, Nebory, český Puncov, ných, konopných ucpávek suchých a maště
Řeka, Ropice, Smilovice s osadou Rakovec, ných, jutových ucpávek, osinkového zboží
suchého, osinkopryžového zboží, vysokotla
Stanislavice, Střítež, Svibice, Dolní Těrlicko, kých
desk t. zv. IT desk a gumovaných ba
Horní Těrlicko, český Těšín, Dolní Tošano- vlněných nebo konopných ucpávek (pol. 201e,
vice, Horní Tošanoviee, Třanovice s osadami 219a, d, e, 312, 320c a 401 celního sazebníku)
Dolní Třanovice a Horní Třanovice, Třinec, 3%
Vělopolí, Dolní žukov a Horní žukov; osada
úplaty za zdanitelné dodávky, nebo ceny tam,
Volovec patřící k Dolním Domaslavicím.
kde není úplaty, k níž při dovozu se připočí
P- V soudním okrese jablunkov tá ještě clo, výlohy dopravní do místa cel
ního odbavení a dávky, vybírané z dováže
ském.
ného zboží.
Locanovice, Bukovec, Bystřice, Hrádek,
Paušál u shora uvedeného zboží, vyrobe
ilicava, Jablůnko v s osadami Písečná a žihla, ného v tuzemsku, jest povinen platiti jeho vý
54-
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robce, a to obvyklým způsobem v zákonných
čtvrtletních lhůtách příslušnému bernímu
úřadu (čl. 33 vl. nařízení ze dne 4. července
1924, č. 156 Sb. z. a n.).
Paušál při dovozu shora uvedeného zboží
z ciziny jest povinen platiti, kdo zboží to do
váží nebo je k vyčlení prohlásí nebo příjemce
zboží, a to obvyklým způsobem celnímu úřadu
hned při celním odbavení.
Paušál vyměřují úřady, uvedené v čl. 31 vl.
nař, č. 156/1324 Sb. z. a n.; tamtéž uvedeným
úřadům přísluší rozhodovat! o daňové povin
nosti a o stížnostech.
Paušál se vymáhá způsobem stanoveným
v §u 23, odst. 1., zákona o dani z obratu a dani
přepychové.
Paušálem jest kryta daň z obratu z veške
rých dodávek (výkonů) shora uvedeného
zboží, provedených po 30. dubnu 1925.
Paušál tento se nevztahuje na válcovaný
drát (který podléhá 3%nímu paušálu, stano
venému na hutní výrobky), na výrobky z ce
mentu, na jiné výrobky z taženého drátu než
drátěné hřebíky, podkováky a nábytková pera,
a na výrobky, v nichž shora uvedené zboží jest
obsaženo jako součást.
Zásoby shora uvedeného zboží, nalézající
se dnem 1. května 1925 u velkoobchodníků a
obchodníků neb u kohokoliv, kdo zboží to pro
zmíněné osoby drží, jsou velkoobchodníci a
obchodníci povinni do 15. května 1925 ohlá
sit! důchodkovému kontrolnímu úřadu, v je
hož obvodu mají svou provozovnu; 2%ní daň
z obratu z nákupní ceny těchto zásob musí
zmíněné osoby odvésti do 31. května 1925 pří
slušnému bernímu úřadu.
Podnikatelé, kteří vyrábějí jak tažený drát
tak drátěné hřebíky, podkováky a nábytková
pera, musí platiti paušál jen z odprodaného

taženého drátu, kdežto z taženého drátu, po
užitého k výrobě drátěných hřebíků, podkováků nebo nábytkových per, nemusí platiti
paušál, protože zaplatí paušá’ z vyrobených
drátěných hřebíků, poďkováků nebo nábytko
vých per. Jiní podnikatelé, kteří z taženého
drátu, zdaněného už paušálem, zhotovují drá
těné hřebíky nebo podkováky nebo nábytková
pera, budou po dobu platnosti této vyhlášky
platiti z vyrobených drátěných hřebíků, podkováků a nábytkových per jen jedno procento
daně z obratu z úplaty nebo ceny.
Z vyváženého zboží nejsou výrobci povinni
platiti paušál, prokáží-li vývoz zboží způ
sobem stanoveným v čl. 2 a čl. 11 vl. nař. č.
156/1924 Sb. z. a n.
Po dobu platnosti této vyhlášky nemají tu
zemští podnikatelé při vývozu shora uvede
ného zboží nárok na vrácení daně podle § 22,
odst. 1., zákona o dani z obratu a dani přepy
chové.
Jinak platí o paušálu veškerá ustanovení
zák. č. 268/1923 Sb. z. a n. a vl. nař. č.
156/1924 Sb. z. a n.
úplaty došlé po 30. dubnu 1825 za dodávky
(výkony) shora uvedeného zboží, provedené
před 1. květnem 1925, zdaní se pravidelným
způsobem.
Ministr financí si vyhrazuje, paušál tento
kdykoliv zrušiti; zásoby shora uvedeného
zboží, které v době zrušení paušálu se budou
nalézati u podnikatelů na skladě, budou při
dodávkách podléhat! pravidelné dani z obratu,
a to i tehdy, když už bylo zboží to u výrobce
nebo při dovozu zdaněno paušálem.
Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem
1. května 1925.

Státní tiskárna v Praze,

Bečka v. r.

