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Sbírka zákonů a nařízení, č. US®.

(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.

