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129.
Vyhláška ministra financí v dohodě s mi
nistrem průmyslu, obchodu a živností
ze dne 21. července 1927
o paušalování daně z obratu a daně přepychové
u jabloneckého zboží a u odpadků při výrobě
tohoto zboží.
Podle § 19, odst. 8., zákona ze dne 21. pro
since 1923, č. 288 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., ustanovuji
v dohodě s ministrem průmyslu, obchodu a
živností:
(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
výrobků jabloneckého průmyslu (kristalerie,
bijouterie, perel, skleněných kroužků, knoflí
ků atd.), známých v obchodě pod označením
„jablonecké vývozní zboží1*, z výkonů, nutných
k výrobě zmíněného zboží, a z tuzemských do
dávek odpadků při výrobě tohoto zboží, sta
noví se paušál.
(2) Paušál činí:
1. u výrobků jabloneckého průmyslu 1/2%
účtované hrubé ceny zboží. Je-li cena účtována
v cizí měně, přepočítá se na československé
koruny podle průměrného kursu, stanoveného
pro ten který měsíc úřadovnou ministerstva
obchodu v železném Brodě. Srážka ceny obalu,
pokladního skonta, ztrát atd. se nepřipouští.
Zasílá-li se zboží do ciziny vyplaceně, lze
z účtovaných cen za takové zásilky vyloučit!
částky, které prokázané byly zaplaceny na cle
a dopravném;
2. u kovových odpadků při výrobě jablonec
kého vývozního zboží 3% úplaty nebo ceny
tam, kde není úplaty.
(3) Paušál u výrobků jabloneckého prů
myslu se platí ze zboží, které se vyváží do ci

ziny, a ze zboží, které jeho výrobci a vývozci
prodávají v tuzemsku.
(4) Paušál u odpadků při výrobě jablonec
kého zboží se platí z kovových odpadků, které
se prodávají tuzemským kovodílnám nebo ji
ným tuzemským spotřebitelům nebo které se
vyvážejí do ciziny.
(5) Paušál u výrobků jabloneckého průmy
slu jest povinen platiti, kdo zboží vyváží nebo,
kdo je v tuzemsku prodává jiným osobám než
vývozcům. Paušál se bude odvádět! měsíčně,
a to do 15. každého měsíce z veškerých dodá
vek měsíce předešlého. Platitelé paušálu jsou
povinni si paušál sami vypočísti a odvésti
plátěnkou poštovního šekového úřadu přísluš
nému bernímu úřadu (čl. 33 vl. nařízení ze
dne 4. července 1924, č. 156 Sb. z. a n. ve
znění vl. nařízení ze dne 22. prosince 1926,
č. 247 Sb. z. a n.), příslušné berní správě
(čl. 31 vl. nař. č. 156/1924 Sb. z. a n. ve znění
vl. nař. č. 247/1926 Sb. z. a n.) zašlou současně
výpočet paušálu, ve kterém bude zvlášť uve
dena hodnota vyvezeného zboží a zvlášť tržba
za tuzemské dodávky. Vrácené zásilky, zboží,
jež dal kupující k disposici, jakož i objed
návky, na které byl vydán účet a které pak
byly zrušeny, mohou platitelé paušálu odečísti
od dodávek v následujícím měsíci, musí však
v příslušném výpočtu tyto odečtené částky
zvláště vyznačit!.
(6) Paušál u kovových odpadků při výrobě
jabloneckého zboží jest povinen platiti, kdo
tyto odpadky dodává kovodílnám nebo jiným
tuzemským spotřebitelům těchto odpadků
nebo, kdo je vyváží do ciziny, a to obvyklým
způsobem v zákonných čtvrtletních lhůtách
příslušnému bernímu úřadu.
CO Paušál vyměřují úřady, uvedené v čl. 31.
vl. nař. č. 156/1924 Sb. z. a n. ve znění vl. nař.
č. 247/1926 Sb. z. a n.; tamtéž uvedeným úřa
dům přísluší rozhodovat! o daňové povinnosti
a o stížnostech.
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(s) Paušál se vymáhá způsobem, stanove
ným v §u 23, odst. 1., zák. č. 268/1923 Sb. z.
a n. ve znění zák. č. 246/1926 Sb. z. a n.
(9) Paušálem jest kryta daň z obratu a daň
přepychová:
1. z dodávek polotovarů a součástek jablo
neckého vývozního zboží, nutných k výrobě
tohoto zboží, jakož i ze všech převodů, které
zboží prodělává během výroby až do úplného
vyhotovení,
2. z dodávek hotového zboží, prováděných
výrobcem prvnímu odběrateli (též vývozci)
V tuzemsku,, a z dodávek hotového zboží vý
vozcem prvnímu tuzemskému odběrateli,
3. z dodávek kovů, prováděných společen
stvy výrobců jabloneckého zboží nebo obchod
níky kovy výrobcům ke zpracování na jablo
necké zboží,
4. z dodávek skla všech druhů výrobcům
jabloneckého zboží a hutním skladům,
5. z dodávek kartonáží, kartonů a karet vý
robcům a vývozcům jabloneckého zboží,
6. z dodávek kovových a skleněných od
padků při výrobě jabloneckého zboží.
(10) Paušál se nevztahuje na následující
dodávky, ze kterých nutno platiti pravidelnou
daň z obratu, po případě daň přepychovou:
1. dodávky balicího materiálu kromě karto
náží, kartonů a karet,
2. dodávky surovin, prováděné kovodílnami.
(11) Výrobci jabloneckého zboží jsou po
vinni vésti zvláštní záznamy:
1. pro dodávky vývozcům,
2. pro svůj vlastní vývoz, a to odděleně pro
vývoz výrobků a odděleně pro vývoz kovových
odpadků,
3. pro dodávky výrobků jiným tuzemským
odběratelům než vývozcům,
4. pro dodávky kovových odpadků kovodílnám nebo jiným spotřebitelům těchto od
padků.
O dodávkách, krytých paušálem, jsou vý
robci povinni vydávati účty.
(12) Vývozci jsou povinni vésti zvláštní zá
znamy :
1. pro zboží, které dodávají do ciziny,
2. pro zboží, prodané v tuzemsku.
(13) Obchodníci kovy jsou povinni vésti
zvláštní záznamy o nákupu, dodávkách a o vý
vozu kovových odpadků při výrobě jablonec
kého zboží.
(14) Osoby, které jsou povinny platiti pau
šál u výrobků jabloneckého průmyslu, mohou,

není-li jiné úmluvy nebo dosavadní jiné zvyk
losti, tento paušál přesunouti tím způsobem,
že srazí svým dodavatelům z účtované ceny
1%. Rovněž dodavatelé mohou, přijímají-li
dodávky, na které se zmíněný paušál vztahuje,
sraziti si 1% z účtů svých dodavatelů.
(15) Tento paušál jest platiti i tehdy, když
nepřevádí dodavatel na vývozce fysickou
držbu, nýbrž když se předměty dodávky vy
vážejí na účet vývozcův v nezměněném stavu
do ciziny.
(16) Jinak platí o paušálu veškerá ustano
vení zák. č. 268/1923 Sb. z. a n. ve znění zák.
č. 246/1926 Sb. z. a n. a vl. nař. č. 156/1924
Sb. z. a n. ve znění vl. nař. č. 247/1926 Sb.
z. a n.
(17) Ministr financí si vyhrazuje tento
paušál kdykoliv zrušiti.
(is) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem
vyhlášení.
Dr. Peroutka v. r.
za ministra Dr. Engliše.

130.
Zákon ze dne 24. června 1927,
kterým se zrušují zákon o obstavení velko
statků, § 4 zákona o mimořádných přechod
ných ustanoveních na Slovensku a § 5 zákona
o pozemkovém úřadě.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1Zákon ze dne 9. listopadu 1918 č. 32 Sb. z.
a n. o obstavení velkostatků, § 4 zákona ze
dne 10. prosince 1918 č. 64 Sb. z. a n. o mimo
řádných přechodných ustanoveních na Sloven
sku a § 5 zákona ze dne 11. června 1919 č. 330
Sb. z. a n. o pozemkovém úřadě se zrušují.
§ 2.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení. Provedou jej všichni členově vlády.

T. G. Masaryk v. r.
švehla v. r.
Najman v. r.
Dr. Peroutka v. r.
Dr. Mayr-Harting v. 1%
Dr. Nosek v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr.. Tíso v. r.
Dr. Gazík v. r.
Dr. Beneš v. r.
černý v. r.
Udržal v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Dr. Hodža v. r.,
též za ministra Dr. Srdínko.

