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175.
Vyhláška ministra financií v dohodě 

s ministrom zemědělstva 
zo dna 15. júla 1925 

o paiišalovaeí dané z obratu u drobných rol’- 
níkov na Slovensku.

Podlá § 19, odst. 8., zákona zo dňa 21. de- 
cembra 1923, č. 268 Sb. z. a n., o dani z obratu 
a dani prepychoyej, ustanovujem v dohodě 
s ministrom zemědělstva:

Miesto dané, ktorú podFa zákona zo dňa 21. 
decembra 1923, č. 268 Sb. z. a n., o dani 
z obratu a dani prepychovej, za rok 1924 majú 
platit’ drobní rotníci na Slovensku z dodávok 
(vlastnej spotřeby) a z příležitostných výko- 
nov, stanoví sa daňový paušál.

Paušál platí pre tých rolníkov, ktorí mali 
.v roku 1924 najvyššie 100 katastrálnyeh jutár 
vlastnej a árendovanej rolníckej pódy, na 
ktorej gazdovali. Za rolníčku pódu pokladajú 
sa.role a luky; nezáleží na tom, gazduje-li 
rolník na zmienenej pode, či leží-li podá tá 
úhorom.

Paušál vyráta sa takto: Vyšetří sa prie- 
merný čistý katastrálny výnos obecný, t. j. 
výnos, ktorý připadá priemerne na každé jed
notlivé katastrálně jutro všetkých rolí a lúk 
Y katystre každej obce, a podlá tabulky, ktorá 
je súčiastkou tejto vyhlášky, zistí sa daň z 1 
katastrálneho jutra pody s týmto priemerným 
čistým katastrálnym výnosom; takto vyše
třená daň z 1 katastrálneho jutra sa potom 
násobí počtom katastrálnyeh jutár celej vlast
nej a árendovanej pody (rolí a lúk) jednotli
vého rolníka a súčin činí paušál, ktorý má 
rolník platit’.

Vyjdú-li při výpočte priemerného čistého 
katastrálneho výnosu obecného desatinné čí
sla, zaokrúhlia sa zlomky, dosahuj úce 05 a 
viac, na celé čísla nahor, kým zlomky, nedosa- 
hujúce 0 5, zaokrúhlia sa na celé čísla, nadol.

V tých prípadoch, kde má rolník svoju podu 
y katastre roznych obcí, je pre výpočet pau
šálu, ktorý sa mu vymerá z jeho pody za 
každú katastrálnu obec zvláště, rozhodný prie- 
merný čistý katastrálny výnos obecný vždy 
tej obce, v ktorej obvode podá leží.

Berný úřad vyráta priemerný čistý kata
strálny výnos obecný pre každú jeďnotlivú 
obec vo svojom obvode a sdělí -tento obecný 
priemerný čistý katastrálny výnos, ako aj 
krátký obsah tejto vylášky příslušnému notá
rovi, ktorý je podlá § 46 zákona o dani z obra
tu a dani prepychovej povinný toto sdelenie 
ihned’, ako dojde, dať obvyklým sposobom 
vyhlásit’ v obci a deň vyhlásenia oznámit’ pří
slušnému bernému úřadu.

V obciach, kde priemerný čistý katastrálny 
výnos neodpovedá terajšej jakosti pody, na 
pr. pre to, že bola převedená meliorácia po- 
zemkov, je berný úřad oprávněný po dchode 
so zástupeami, menovanými hospodářskými 
sdruženiami rolnickými z obce a okresu, sta
novit’ daň vyššou sumou, než aká odpovedá 
podlá tabulky priemernému čistému kata- 
strálnemu výnosu v týchto obciach, a to tak, 
aby sa daň tá rovnala dani, ktorú sú povinní 
platit’ rolníci v obciach s přibližné rovnakou 
jakosťou pody v tomže alebo súsednom okrese. 
Naproti tomu rolníkem, ktorí živelnými pohro
mami boli dokázatelne v roku 1924 značné po- 
škodení, alebo ktorí gazdujú na pode (roliach, 
lúkach), zpustošenej dolováním tak, že ju ne- 
Izá vobec používat’ alebo používat’ len ako 
pasienka, može berný úřad po dohodě so zá
stupeami, menovanými hospodářskými sdru
ženiami rolnickými z obce a okresu, stanovit’ 
daň primerane nižšou sumou, než aká podlá 
tabulky odpovedá priemernému čistému kata- 
strálnemu výnosu v týchto obciach. V přípa
de, že by sa berný úřad nemohol dohodli úť 
so zástupeami, menovanými zmienenými sdru
ženiami rolníkov, rozhodne o výške dané z 1 
katastrálneho jutra generálně finančně riadi-
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teFstvo v Bratislavě po dohodě so zemědělskou 
radou pre Slovensko.

Paušál vymeriavajú příslušné berné úřady, 
a to takto: Berný úřad vyráta po uveřej
nění tejto vyhlášky v obciach svojho obvodu 
paušál, ktorý připadá na jednotlivého roFníka, 
sostaví pre každú obec soznam poplatníkov, 
podrobených paušálu, a vyznačí v ňom u kaž
dého rolníka počet katastrálnych jutár rolí 
a lúk (vlastných i árendovaných), na ktorých 
v roku 1924 gazdoval, priemerný čistý kata- 
strálny výnos obecný z 1 katastrálneho jutra, 
daň pripadajúcu na 1 katastrálně jutro s tým- 
to katastrálnym výnosom, ako aj celkový 
paušál a zašle potom tento soznam notárovi, 
ktorý ho dá obvyklým sposobom vyvěsit’ 
v obci po dobu 14 dní. Zároveň berný úřad 
vyhotoví miesto plátebného rozkazu daňovú 
upomienku; v upomienke musia byť vyzna
čené tie isté údaje ako v sozname.

Od paušálu sa roFníkom odrátajú daňové 
splátky, ktoré za rok 1924 zaplatili na daň 
z obratu.

RoFníkom, ktorí sú povinní zo svojho gaz- 
dovstva plnit’ naturálny výmenok, t. j. do
dávat’ výměnkářovi gazdovské plodiny, ódráta 
sa od paušálu suma, ktorá sa rovná l°/0nej 
dani z obratu z hodnoty tohoto výměnku. 
K tomu cieFu oceňuje sa hodnota výměnku 
paušálně takto: obilie 1 q na 140 Kč, mlieko 
1 liter na 1 Kč, zemiaky 1 q na 15 Kč, brav- 
čové maso 1 kg na 12 Kč, drobež kus na 10 Kč, 
hus na 30 Kč, vajce na 80 hal. a máslo 1 kg 
na 24 Kč. Na peňažité výmenkárske dávky 
sa pri výpočte srážky z paušálu neberie 
zřetel’.

RoFníkom, ktorí v roku 1924 vyrábali 
usFachtilé pálenky alebo víno, sa mimo toho 
od paušálu ešte odráta:

a) za ušFachtilé pálenky, vyrobené a sno- 
trebované v gazdovstve, suma 12 Kč 50 ha!.;

b) za víno, vyrobené a spotřebované v gaz
dovstve, suma 70 Kč,

a to pod podmienkou, že riadne dokážu, 
že zo spotřebovaných ušFachtilých pálenok a 
zo spotřebovaného vína zaplatili v roku 1924 
paušalovanú daň z obratu z ušFachtilých pá
lenok a vína. V případech, kde zdaněná 
vlastná spotřeba bola u ušFachtilých páienók 
menšia než 50 litrov a u vína menšia než 250 
litrov, odráta sa roFníkovi od paušálu len po
měrná část’ obnosu 12-50 Kč, připadne 70 Kč, 
odpovedajúca tejto nižšej spotrebe; na pr. 
spotreboval-li rolník 150 litrov vína, odpo
čítá sa mu len suma 42 Kč (250: 70 = 150: x). 
RoFníci-vinári, ktorým za rok 1924 nebude

predpísaný žiadny roFnícky paušál, majú ná
rok na vrátenie sumy 70 Kč alebo poměrněj 
nižšej sumy (bola-Ji ich 'vlastná spotřeba 
v roku 1924 menšia než 250 litrov), zaplatené 
na paušalovanej dani z obratu z vína spotře
bovaného v domácnosti. RoFníci-vinári- kto
rým za rok 1924 bude predpísaný nižší rol
nicky paušál než 70 Kč, majú nárok, aby sa 
im vrátil zo sumy (70 Kč alebo jej poměrněj 
nižšej časti), zaplatenej na paušalovanej dani 
z obratu u vína, suma, ktorá přesahuje roF
nícky paušál. Na pr. činí-li předpis 40 Kč a 
má-li roFník nárok na vrátenie sumy 70 Kč 
(připadne pomernej sumy 50 Kč), vráti sa 
mu suma 30 Kč (připadne 10 Kč).

Množstvo a peňažnú hodnotu naturálneho 
výměnku,^ ďalej množstvo spotřebovaných 
ušlaehiilých páienók a vína je rolník povinný 
oznámit’ do týždňa po uverejnení tejto vy
hlášky v obci příslušnému bernému úřadu, 
ináč na tieto srážkové položky nebude sa brat’ 
zřetel’ pri vymeraní paušálu.

^ Paušál sú rolníci povinní zaplatit’ obvyk
lým sposobom bernému úřadu, a to najneskór 
do 14 dní po doručení daňovej upomienky. 
Rolníci, ktorý paušál v stanovenej době ne- 
zaplatia, sú povinní vedla paušálu zaplatit 
zákonné 5%né daňové zvýšenie z celého pau
šálu a mimo toho zákonné úroky zo zameš- 
kania zo štvrťročných daňových splátok za 
rok 1924 (t. j. z paušálu, rozvrhnutého stej
noměrně na jednotlivé štvrťročia); 5%né da
ňové zvýšenie vyráta tiež berný úřad a vy
hotoví naň daňovú upomienku.

O sťažnostiaeh, ktoré móžu rolníci podávat’ 
u berného úřadu v BOdennej lehote po doru
čení daňovej upomienky, a i o len proti chyb
nému číselnému výpočtu paušálu (t. j. proti 
chybě, vzniklej zlým násobením alebo tým, že 
paušál bol vyrátaný na podklade nesprávného 
čistého katastrálneho výnosu), rozhoduje s ko
nečnou platnosťou generálně finančně riadi- 
telstvo v Bratislavě (čl. 81. vl. nariadenia zo 
dňa 4. júla 1924, č. 156 Sb. z. a n.).

Paušál sa vymáhá sposobom, stanoveným 
v § 23, odst. 1., zákona o dani z obratu a dani 
prepy chovej.

Paušálem je krytá l%ná, po případe 2%ná 
daň z obratu z celej produkcie rolníkovéj jak 
rastlinnej, tak živočišnéj (z pódy, ktorej vý
nos sa paušaluje), ktorú rolník alebo zpeňažil 
alebo spotřeboval, ako i daň z příležitostných 
výkonov rolníkových.

Paušál sa nevztahuje na výkony povoznícke 
(na pr. dovoz dřeva, kameňa atď.), na výnos 
lesov (na vlastmi spotřebu dřeva, předaj alebo
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výměnu dřeva z vlastného lesa), ďalej na za
hradnictvo, zeleninárstvo, ovocnárstvo, vinár- 
stvo, chmelárstvo a výnos rybníkov; výnos 
týchto odvětví rořníckej výroby podlieha pra- 
videlnej l%nej, připadne 2°/0nej dani z obra
tu, po případe paušalovanej dani z obratu 
u rýb, vína a ušFachtilých pálenok, a to i vtedy, 
keď roFník z ostatnej výroby platí roFnícky 
paušál. Za záhradníctvo, zeleninárstvo alebo 
ovocnárstvo sa považuje výroba, ktorej roz
sah přesahuje vlastmi spotřebu domácnosti 
rol’ní kovej.

RoFníci, pre ktorých platí paušál, nie sú 
povinní podávat’ za rok 1924 daňové priznanie 
o svojej tržbě alebo o hodnotě vlastnej spotře
by, pokiaF sú kryté paušálem.

Ináče platia o paušále všetky ustanovenia 
zákona č. 268/1923 Sb. z. a n. a vládneho na- 
riadenia č. 156/1924 Sb. z. a n.

Vyhláška táto nabýva účinnosti dňom uve- 
rejnenia.

Bečka v. r.

Priemerný čistý katastiálny 
výnos obecný z 1 jutra Daň z 1 jutra

Kč Kč li
1 1 70
2 1 80
3 2 —- -

4 2 50
5 3 —

6 3 50
7 4 —

8 5 —

9 5 50
10 6 —

li 6 82
12 7 14
13 7 58
14 8 29
15 8 71
16 9 90
17 10 72
18 11 11
19 11 99
20 12 43
21 13 45
22 14 26
23 14 83

, 24 15 06
25 15 29
26 15 52
27 15 75
28 15 87

16 10
a vyššie 17 25

176.
Vyhláška ministra zahraničních věcí 

ze dne 11. července 1925,
jíž se uveřejňuje seznam ústředních úřadů 
zmíněný v článku 29. smlouvy mezi českoslo
venskou republikou a královstvím Srbů, Chor- 
vatů a Slovineů o úpravě vzájemných práv
ních styků, podepsané 17. března 1923 a pu

blikované č. 146 Sb. z. a n. z r. 1924.

Ústředními úřady, jež podle odst. 1. článku
29. smlouvy mezi československou republikou 
a královstvím Srbů, Chorvatů a Slovineů 
o úpravě vzájemných právních styků přichá
zejí v úvahu, jsou:

A. Na území republiky československé:

1. Předsednictvo ministerské 
rady
a v oboru jeho působnosti:

Státní úřad statistický a Státní úřad po
zemkový.

2. Ministerstva:
zahraničních věcí;

školství a národní osvěty (spolu 
s jeho referátem v Bratislavě) 
a v oboru jeho působnosti:

školský odbor civilní správy pro Podkar
patskou Rus;

národní obrany 
a v oboru jeho působnosti:

Úřad vojenského generálního prokurátora;

zemědělství (spolu s jeho exposi- 
turou v Bratislavě);

financí
a v oboru jeho působnosti:

Zemská finanční ředitelství v Praze a 
v Brně,

Finanční ředitelství v Opavě,
Generální finanční ředitelství v Bratislavě,
Hlavní finanční ředitelství v Užhorodě,
Česká finanční prokura v Praze,
Moravsko-slezská finanční prokuratura 

v Brně;

veřejných prací (spolu s jeho re
ferátem v Bratislavě);
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