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Sbírka zákonů a nařízení, č. 272. a 273.

272,
Vyhláška ministra financí v dohodě
s ministrem obchodu
ze dne 22. prosince 1925
o paušalování daně z obratu u margarinu a ji
ných umělých pokrmových tuků.

Podle § 19, odst. 8., zákona ze dne 21. pro
since 1928, č. 268 Sb. z. a n., o dani z obratu
a dani přepychové, ustanovuji v dohodě s mi
nistrem obchodu:
0) Místo daně, která se má platili podle
zák. č. 268/1923 Sb. z. a n. z tuzemských do
dávek margarinu a jiných umělých pokrmo
vých tuků, stanoví se paušál.
(12) Paušál u margarinu a jiných umělých
pokrmových tuků,
1. vyrobených v tuzemsku, činí 2 !/o% úplaty
nebo ceny tam, kde není úplaty;
2. dovezených z ciziny, činí 40 haléřů z 1 kg
hrubé váhy.
(3) Paušál u shora uvedeného zboží, vyro
beného v tuzemsku, jest povinen platiti jeho
výrobce, a to obvyklým způsobem v zákon
ných čtvrtletních lhůtách příslušnému berní
mu úřadu (čl. 33 vládního nařízení ze dne
4. července 1924, č. 156 Sb. z. a n.).
(4) Paušál při dovozu shora uvedeného
zboží z ciziny jest povinen platiti, kdo zboží
to dováží nebo je k vyčlení prohlásí nebo
příjemce zboží, a to obvyklým způsobem cel
nímu úřadu hned při celním odbavení.
(5)* Paušál vyměřují úřady, uvedené v čl.
31. vl. nař. č. 156/1924 Sb. z. a n.; tamtéž
uvedeným úřadům přísluší rozhodovati o da
ňové povinnosti a o stížnostech.
(8) Paušál se vymáhá způsobem, stanove
ným v §u 23, odst. 1., zák. č. 268/1923 Sb.
z. a n.
(7) Paušálem jest po 31. prosinci 1925 kry
ta daň z obratu
1. z veškerých dodávek shora uvedeného
zboží,
2. z výkonů jednatelů při zprostředkování
dodávek shora zmíněného zboží.
(8) Paušál tento se nevztahuje na oleje a
tuky, kterých se používá jako surovin k vý
robě margarinu a jiných umělých pokrmo
vých tuků (na př. na čištěný olej kokosový
a čištěný olej palmojádrový, na čištěné stu-

žené mastné oleje, uvedené v poznámce 3.
k saz. čís. 90, a na čištěný stužený rybí tuk).
(9) Zásoby shora uvedeného zboží, naléza
jící se dnem 1. ledna 1926 u velkoobchodníků
a obchodníků nebo u kohokoliv, kdo zboží to
pro zmíněné osoby drží, jsou velkoobchodníci
a obchodníci povinni do 15. ledna 1926 ohlásiti důchodkovému kontrolnímu úřadu, v je
hož obvodu mají svou provozovnu; daň
z obratu z nákupní ceny těchto zásob musí
zmíněné osoby odvésti do 31. ledna 1926 pří
slušnému bernímu úřadu.
(10) Ze zboží vyvezeného do ciziny nejsou
výrobci povinni platiti paušál, prokáží-li jeho
vývoz způsobem, stanoveným v čl. 2. a 11.
vl. nař. č. 156/1924 Sb. z. a n.
(ir) Po dobu platnosti této vyhlášky ne
mají tuzemští podnikatelé při vývozu shora
uvedeného zboží nárok na vrácení daně podle
§u 22, odst. 1., zák. č, 268/1923 Sb. z. a n.
(12) Jinak platí o paušálu veškerá ustano
vení zák. č. 268/1923 Sb. z. a n. a vl. nař.
č. 156/1924 Sb. z. a n.
(13) Úplaty došlé po 31. prosinci 1925 za
dodávky (výkony), týkající se shora uvede
ného zboží a provedené před 1. lednem 1926,
zdaní se pravidelným způsobem.
(14) Ministr financí si vyhrazuje paušál
tento kdykoliv zrušiti; zásoby shora uvede
ného zboží, které v době zrušení paušálu bu
dou u podnikatelů na skladě, budou při do
dávkách podléhati pravidelné dani z obratu,
a to i tehdy, když už bylo zboží to u výrobce
nebo při dovozu zdaněno paušálem.
(15) Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem
1. ledna 1926.
Dr. Engliš. v. r.

273.
Vyhláška ministra vnitra
ze dne 31. prosince 1925,
kterou se opravuje tisková chyba v částce 109.
- Sbírky zákonů a nařízení z roku 1925.

Datum vydání částky 109. Sbírky zákonů
a nařízení z roku 1925 má správně zníti: „Vy
dána dne 29. prosince 1925.“

Státní tiskárna v Praze

Dr. Nosek v. r.

