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122.
Vládní nařízení 

ze dne 12. července 1927, 
jímž se pozměňuje vládní nařízení ze dne 4. 
června 1925, č. 122 Sb. z. a n., kterým se po
drobuje dani z obratu dovoz některých země
dělských plodin a dovoz mlýnských výrobků.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 1, odst. 1., č. 2, a § 10, odst. 3., zá
kona ze dne 21. prosince 1923, č. 268 Sb. z. 
a n., o dani z obratu a dani přepychové, ve 
znění zákona ze dne 16. prosince 1926, č. 246 
Sb. z. a n.:

§ 1-
Daňová sazba, stanovená na dováženou 

mouku a mlýnské výrobky z obilí a luštěnin 
v běžné položce 8 seznamu, připojeného 
k vlád. nař. č. 122/1925 Sb. z. a n., se snižuje 
z 11 Kč na 8 Kč za 100 kg.

§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 8. 
srpna 1927. Provedení jeho se ukládá mi
nistru financí.

švehla v. r.
Dr. Engliš v. r. Dr. Beneš v. r.
černý v. r. Dr. Hodža v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Peroutka v. r. 
Najman v. r. Dr. Spina v. r.
Udržal v. r. ‘ Dr. Šrámek v. r.
Dr. Tiso v. r. Dr. Nosek v. r.

Dr. Gazík v. r.

123.

Vyhláška ministra financí v dohodě 
s ministry průmyslu, obchodu a živností 

a zemědělství 
ze dne 14. července 1927 

o paušalování daně z obratu u obilí a někte
rých luštěnin, dovážených z ciziny, dále pak

u mouky, mlýnských výrobků a otrub.

Podle §u 19, odst. 8., zákona ze dne 21. pro
since 1923, č. 268 Sb. z. a n., ve znění zákona 
ze dne 16. prosince 1926, č. 246 Sb. z. a n., 
o dani z obratu a dani přepychové, ustano
vuji v dohodě s ministry průmyslu, obchodu 
a živností a zemědělství:

(t) Místo daně, která se má platiti podle 
zák. č. 268/1923 Sb. z. a n. ve znění zák. č. 
246/1926 Sb. z. a n., z tuzemských dodávek 
obilí a některých luštěnin, dovážených z ci
ziny, dále pak z dodávek mouky a mlýnských 
výrobků (krupice, krup, jáhel, krupek, loupa
ného hrachu, šrotu atd. — položka celního 
sazebníku 33), jakož i otrub (položka celního 
sazebníku 653), stanoví se paušál.

(2) Paušál u mouky, mlýnských výrobků 
a otrub, vyrobených v tuzemsku, činí 2% 
úplaty nebo ceny tam, kde není úplaty. Paušál 
tento nutno zvláště účtovati (§ 12 zák.). část
ky, které prokázané byly zaplaceny na výlo
hách dopravních dráze nebo jiným osobám 
při prodeji zboží franko místo odběratele a 
které do prodejní ceny byly započítány, může 
si mlýn odečísti z úplaty nebo ceny, a to pau
šální částkou 10 Kč z každého q mouky, 
mlýnských výrobků nebo otrub; částky, účto-
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