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upotřebených odbarvovacích prášků (hydrosilikátů a pod.) ..........................................2'5°/0
Vyhláška ministra financí v dohodě
a čítá se u zboží, uvedeného pod č. 1, z úplaty,
účtované parita Bohumín (nebo z ceny tam,
s ministrem obchodu
kde
není úplaty), k níž se připočítá přirážka
ze dne 23. září 1927
5 Kč za každých 100 kg čisté váhy, a u zboží,
o paušalování daně z obratu u minerálních uvedeného pod č. 2 až 4, z úplaty (nebo z ceny
olejů a výrobků z nich.
tam, kde není úplaty).
(3) Paušál při dovozu shora uvedeného
Podle §u 19, odst. 8., zákona ze dne 21. pro
since 1923, či 268 Sb. z. a n., ve znění zákona zboží činí:
a) u parafinu nečistého, též parafinových
ze dne 16. prosince 1926, č. 246 Sb. z. a n.,
Kč,
o dani z obratu a dani přepychové, ustanovuji šupin.......................................21'—
jiného parafinu....................... 26'—
Kč,
v dohodě s ministrem obchodu:
za 100 kg hrubé váhy;
(t) Místo daně z obratu podle zák.
b) u rafinovaného petroleje . . 8'— Kč,
č. 268/1923 Sb. z. a n. ve znění zák.
Kč,
č. 246/1926 Sb. z. a n. stanoví se u minerál benzinu....................................... 13'50
plynového oleje se spec. váhou 880° nebo
ních olejů a výrobků z nich paušál.
nižší ........... 6'— Kč,
(2) Paušál u zboží, vyrobeného v tuzemsku, minerálních olejů mazacích se spec. váhou
činí:
880° nebo nižší (bílého vaselinového oleje,
1. u parafinu (saz. čís. 96 čsl. celního sa oleje pro transformátory a pod.) . 13'— Kč,
zebníku), ropy (surového minerálního oleje minerálních olejů mazacích se spec. váhou nad
saz. čís. 175 a 176) a výrobků z ní (saz. 880° (na př. autooleje, oleje motorového,
čís. 177, 178 a 179), jako: benzinu, petroleje,, strojního, vřetenového, batchingového, cy
plynového oleje, parafinového oleje, mazacích lindrového a vulkánového, oleje pro konden
olejů (na př. autooleje, oleje motorového, sátory pro transformátory a pod.) 14'— Kč
strojního, vřetenového, batchingovéhp, cy za 100 kg čisté váhy;
lindrového a vulkánového, oleje pro kompre
c) u ostatního zboží, uvedeného v odst. 2,
sory, pro transformátory atd.) a tekutých
č. 1 (pro něž není stanovena pevná sazba pau
zbytků po destilaci ropy.............................5%; šálu), ..........................................................5%,
2. u mazadel na vozy, technických mazadel u zboží, uvedeného v odst. 2, č. 2, nehledíc na
a tuků (též speciálních, strojních a textil to, kdo je vyrobil,............................... 7%,
ních), textilních olejů (kromě olejů, uvede u zboží, uvedeného v odst. 2, č. 4 . . 2'5%
ných pod č. 1), vaseliný všeho druhu a z úplaty nebo ceny, k níž se připočítá clo, vý
svíček, vyrobených v rafineriích minerálních lohy dopravní ke hranici a dávky, vybírané
olejů................................................................. 7%; z dováženého zboží.
3. u výrobků, uvedených pod č. 2 a zhotove
(4) Paušál u shora uvedeného zboží, vy
ných jiným podnikatelem, než rafinerií mine robeného v tuzemsku, jest povinen platiti jeho
rálních olejů..................................................2%; výrobce, a to obvyklým způsobem v zákonných
4. u petrolejové smůly a petrolejového čtvrtletních lhůtách příslušnému bernímu
asfaltu (sazi čís. 166), petrolejového koksu, úřadu (čl. 33 vládního nařízení ze dne 4. čer
nafténových kyselin, odpadkových louhů a vence 1924, č. 156 Sb. z. a n., ve znění vlád-
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ního nařízení ze dne 22. prosince 1926, č. 247
Sb. z. a n.). Podnikatelé, kteří vyrábějí mi
nerální oleje nebo výrobky z nich ve mzdě,
jsou povinni platiti paušál za výrobce, a to
z daňové základny, stanovené v odst. 2; mimo
to jsou povinni platiti daň z obratu ze své
mzdy.
(5) Paušál u shora uvedeného zboží, dová
ženého z ciziny, jest povinen platiti, kdo zboží
to dováží, nebo j e k. vyčlení prohlásí, nebo příjemce zboží, a to obvyklým způsobem celnímu
úřadu hned při celním odbavení.
(6) Ropa (surový minerální olej saz. čís.
175), vytěžená v tuzemsku a dodaná pro
kázané do rafinerií minerálních olejů k dal
šímu průmyslovému zpracování, nepodléhá
paušálu. Rovněž ropa saz. čís. 175, dovážená
z ciziny do zdejších rafinerií minerálních
olejů k dalšímu průmyslovému zpracování,
dále ropa saz. čís. 176, polotovary minerálních
olejů (surový benzin, petrolejový destilát, pa
rafinový olej lehký i těžký a destiláty maza
cích. olejů saz. čís. 177 a 178) a zbytky po
destilaci ropy (saz. čís. 179), dovážené na
zvláštní povolení ministerstva financí podle
poznámky 1. ke tř. XXI cel. saz. do rafinerií
minerálních olejů k dalšímu průmyslovému
zpracování, nepodléhají paušálu.
(7) Rafinerie minerálních olejů jsou po
vinny platiti paušál i z prodaných výrobků,
které dovezly z ciziny, mohou si však paušál,
zaplacený z výrobků těch při celním odbavení,
odečísti od čtvrtletních splátek na paušál
daně z obratu za to čtvrtletí, v němž tyto
výrobky dovezly.
(8) 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
úřadům přísluší rozhodovati o daňové povin
nosti a o stížnostech.
(9) 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.
(10) Paušálem jest kryta daň z obratu z veš
kerých dodávek shora uvedeného zboží, pro
vedených po 30. září 1927, zejména také daň
z dodávek mezi závody téhož podniku a zá
vody a podniky téhož majetníka (§ 1, odst. 4,
zák.).

(n) Paušál se nevztahuje na hnědouhelný
dehet a výrobky z něj, na svíčky, neobsahující
parafin, a na dodávky ropy a polotovarů mi
nerálních olejů z jedné rafinerie do druhé; do
dávky ty podléhají pravidelné dani z obratu.
O2) Zásoby shora uvedeného zboží, naléza
jící se dnem 1. října 1927 u velkoobchodníků
a obchodníků nebo u kohokoliv, kdo toto zboží
pro zmíněné osoby drží, jsou velkoobchodníci a
obchodníci povinni do 15. října 1927 ohlásili
důchodkovému kontrolnímu úřadu, v jehož
obvodu mají svou provozovnu; 2°/0ní daň
z obratu z nákupní ceny těchto zásob musí zmí
něné osoby odvésti do 31. října 1927 přísluš
nému bernímu úřadu. Zboží v konsignačních
skladech rafinerií minerálních olejů zdaní se
paušálem až při prodeji zboží ze skladu.
(ís) Ze zboží, vyvezeného do ciziny, nejsou
výrobci povinni platiti paušál, prokáží-li jeho
vývoz způsobem, stanoveným v čl. 2 nebo 11
vl. nař. č. 156/1924 Sb. z. a n. ve znění vl. nař.
č. 247/1926 Sb. z. a n.
(14) 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.
ve znění zák. č. 246/1926 Sb. z. a n.
(15) 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. 158/1924
Sb. z. a n. ve znění vl. nař. č. 247/1926 Sb.
z. a n.
(16) Úplaty, došlé po 30. září 1927 za do
dávky nebo výkony, týkající se shora uvede
ného zboží a provedené před 1. říjnem 1927,
zdaní se pravidelným způsobem.
(17) Ministr financí si vyhrazuje paušál
tento kdykoliv zrušiti; zásoby shora uvede
ného zboží, které v době zrušení paušálu
budou u podnikatelů na skladě, budou při do
dávkách podléhati pravidelné dani z obratu,
a to i tehdy, když bylo toto zboží u výrobce
nebo při dovozu už zdaněno paušálem.
(1S) Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem
1. října 1927.

Státní tiskárna v Praze,

Dr. Engliš v. r.

