Sbírka zákonů a nařízení, č. §0.

nu obchodních a živnostenských komor), nebo
zvláštní komisi, jež by v budoucnosti byla
snad zřízena za účelem posouzení otázky, zda
a které výrobní odvětví je dočasně právě po
stiženo zejména křísí odbytu při vývozu.
(4) Osvobození od daně může býti přiznáno
pro uhlí tuzemského původu, z něhož byla
podnikatelem dolu uhelná daň skutečně zapla
cena, při čemž může přijití v úvahu jen ono
množství uhlí, kterého bylo skutečně upotře
beno na výrobu zboží do ciziny vyvezeného.
Toto množství uhlí a daň, jež má býti podni
kateli vrácena, zjistí se na podkladě zápisů,
jež podnikatel je povinen koňmi v jednotli
vých podnicích dvojmo podle nařízení finanč
ního úřadu I. stolice, příslušného podle sídla
podniku. V těchto zápisech nutno vykazovat!
zejména počáteční zásoby uhlí, množství a
cenu odebíraného uhlí podle jednotlivých dolů,
daňovou sazbu a zaplacené částky daně z uhlí,
kromě toho též případně odebrané množství
uhlí z cizin;/, dále množství uhlí, použitého
k účelům jiným, než k výrobě zboží (na pří
klad domácí otop, otop kancelářských míst
ností, nebo deputáty, uhlí z podniku jinak vy
dané atd.), konečně množství zboží, vyrobené
ho vůbec a zvlášť do ciziny vyvezeného.
(5) Po uplynutí každého pololetí (k 31. led
nu a 31. červenci) uzavře podnikatel zmíněné
zápisy, sestaví z nich trojmo výkaz o úhr
nech všech údajů shora naznačených a před
loží do konce výkazního měsíce jeden stejno
pis zápisů s dvěma prňpisy výkazu přísluš
nému důchodkovému kontrolnímu úřadu,
druhý stejnopis zápisů s jedním průpisem vý
kazu uschová podnikatel. Důchodkový kon
trolní úřad přezkouší tyto zápisy a sestaví
podle došlých výkazů přehled druhu jednotli
vých odvětví průmyslu; tento přehled spolu
s jedním průpisem výkazů, předložených pod
nikateli, zašle pak důchodkový kontrolní úřad
finančnímu úřadu I. stolice, jenž obdobným
způsobem sestaví katastr podle druhu prů
myslů ve svém okresu a předloží jej zemské
mu finančnímu úřadu, jenž sestaví pak tabe
lární přehled celého svého správního obvodu.
Tyto tabelární přehledy, předložené finanč
ním úřadem II. stolice ministerstvu financí,
budou tomuto pomůckou při stanovení částky
daně z uhlí, jež má býti žadateli vrácena. Způ
sob, jakým má býti daň z uhlí podle přiznané
úlevy jednotlivým žadatelům poukázána, sta
noví ministerstvo financí.
(G) Podniky, domáhající se úlev podle to
hoto paragrafu, podléhají důchodkovému do
zoru podle obdoby ustanovení § 14, odst. 2,
zák. č. 1/1924 Sb. z. a n.
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(7) Ministerstvo financí může v dohodě
s ministerstvem průmyslu, obchodu a živností
a ministerstvem veřejných prací udělené po
volení odvolati, bude-li zjištěno, že podnika
telé, jimž daňová úleva byla přiznána, nepo
třebují již ochrany; toto povolení bude také
odvoláno jednotlivým podnikatelům tehdy,
odepřou-li potřebné informace za účelem se
stavení a kontroly zmíněných zápisů a výka
zů, nebo proviní-li se jakkoli proti ustanove
ním tohoto vládního nařízení, jakož i v tom
případě, kdyby snad některá z ostatních slo
žek výrobních nákladů byla právě vzhledem
na povolené daňové osvobození nepřiměřeně
vysoko udržována.
§ 5.
(4) Toto nařízení jest účinným ode dne
účinnosti zákona č. 116/1926 Sb. z. a n.
(2) Ustanovení vl. nař. č. 89/1924 Sb. z. a
n., pokud odporují tomuto nařízení, se zru
šují.
(3) Provedením nařízení se pověřuje mi
nistr financí v dohodě s ministrem veřejných
prací a s ministrem průmyslu, obchodu a živ
ností.
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30.
Vyhláška ministra zemědělstva
zo dňa 14. marca 1927
o poplatkoch za užívanie niektorých pastvin
na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi v pastevnom období 1927.

Podlá § 7, odst. 5., zákona zo dňa 26. apríla
1924, č. 87 Sb. z. a n., ktorým sa upravuje
užívanie niektorých pastvin na Slovensku a
v Podkarpatskej Rusi v ročných pastevných
obdobiach 1924—1929, ustanovuje minister
zemědělstva, že poplatky, ako ich pre pasteyné
obdobie 1924 stanovil § 7, odst. 2. a 3., právě
uvedeného zákona, platia, pokial’ nedojde
k inej dohodě, i pre pastevné obdobie 1927.
Dr. Srdínko v. r.
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