Sbírka zákonů a nařízení, č. 239.

239.
Vyhláška ministra financí v dohodě
s ministrem obchodu
ze dne 17. listopadu 1925
o paušalování daně z obratu u rýžových od
padků, sušených kukuřičných výpalků, pokrutin a vlčího bobu.
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 mi
nistrem obchodu:
Místo daně, která se má platiti podle zák.
č. 268/1923 Sb. z. a n. z tuzemských dodávek
(výkonů) rýžových odpadků, sušených kuku
řičných výpalků, pokrutin a vlčího bobu, sta
noví se daňový paušál.
Paušál u zboží, vyrobeného v tuzemsku,
činí:
1. u rýžových odpadků, sušených kukuřič
ných výpalků a pokrutin všech druhů 2!/2%
2. u vlčího bobu 1V2%
úplaty za zdanitelné dodávky, nebo ceny
tam, kde není úplaty.
Paušál u zboží, dováženého z ciziny, činí:
1. u rýžových odpadků 2-50 Kč za 100 kg
hrubé váhy;
2. u sušených kukuřičných výpalků 3-50 Kč
za 100 kg hrubé váhy;
3. u pokrutin všech druhů 4-50 Kč za 100 kg
hrubé váhy;
4. u vlčího bobu 1-50 Kč za 100 kg hrubé
váhy.
Paušál u shora uvedeného zboží, vyrobe
ného v tuzemsku, jest povinen platiti jeho vý
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.).
Tuzemské olejárny, vyrábějící pokrutiny
ve mzdě, jsou povinny platiti paušál za vý
robce, a to z obecné tržní ceny vyrobených
pokrutin a mimo to daň z obratu ze své mzdy.
Paušál při dovozu shora uvedeného zboží
z ciziny jest povinen platiti, kdo zboží to do
váží nebo je k vyčlení prohlásí nebo příjemce
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zboží, a to obvyklým způsobem celnímu úřadu
hned při celním odbavení.
Paušál vyměřují úřady, uvedené v čl. 31 vl.
nař. č. 156/1924 Sb. z. a n.; tamtéž uvede
ným úřadům přísluší rozhodovat! o daňové
povinnosti a o stížnostech.
Paušál se vymáhá způsobem stanoveným
v §u 23, odst. 1., zák. č. 268/1923 Sb. z. a n.
Paušálem jest kryta daň z obratu z veške
rých dodávek (výkonů) shora uvedeného
zboží, provedených po 30. listopadu 1925.
Zásoby shora uvedeného zboží, nalézající se
dnem 1. prosince 1925 u velkoobchodníků a
obchodníků neb u kohokoliv, kdo boží to pro
zmíněné osoby drží, jsou velkoobchodníci a
obchodníci povinni do 15. prosince 1925 ohlásiti důchodkovému kontrolnímu úřadu, v jehož
obvodu mají svou provozovnu; 270ní a u vlčího
bobu l%ní daň z obratu z nákupní ceny
těchto zásob musí zmíněné osoby odvésti do
31. prosince 1925 příslušnému bernímu úřadu,
Z vyváženého zboží nejsou výrobci povinni
platiti paušál, prokáží-li vývoz zboží způsobem
stanoveným v čl. 2. a čl. 11. vl. nař. č.
156/1924 Sb. z. a n.
Po dobu platnosti této vyhlášky nemají
tuzemští podnikatelé při vývozu shora uvede
ného zboží nárok na vrácení daně podle § 22,
odst. 1., zák. č. 268/1923 Sb. z. a n.
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. listopadu 1925 za do
dávky (výkony) shora uvedeného zboží, pro
vedené před 1. prosincem 1925, zdaní se pra
videlným způsobem.
Ministr financí si vyhrazuje paušál tento
kdykoliv zrušiti; zásoby shora uvedeného
zboží, které v době zrušení paušálu budou
míti podnikatelé na skladě, budou při dodáv
kách podléhati pravidelné dani z obratu, a to
i tehdy, když už bylo zboží to u výrobce nebo
při dovozu zdaněno paušálem.
Vyhláška tato nabývá účinnosti
1. prosince 1925.

Státní tiskárna v Prazé.

Bečka v. r.
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