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53.
Vyhláška ministra financí v dohodě
s ministrem průmyslu, obchodu a živností
ze dne 29. března 1928
o paušalování daně z obratu u plochého skla.
Podle § 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, ustanovuji
v dohodě s ministrem průmyslu, obchodu a
živností :
C1) Místo daně z obratu podle zák. č. 268/
1923 Sb. z. a n. ve znění zák. č. 246/1926 Sb.
z. a n. stanoví se u plochého skla (též ohýba
ného) :
a) tabulového (okenního),
b) tabulového speciálního,
c) zrcadlového,
d) litého
všech druhů, neopracovaného i opracovaného
(t. j. veškerého skla, patřícího do saz. čís.
375 až 379 ěsl. celního sazebníku) paušál.
(2) Paušál u shora uvedeného zboží činí
4*4% úplaty nebo ceny tam, kde není úplaty,
k níž při dovozu se připočítá ještě clo, výlohy
dopravní ke hranici a dávky, vybírané z do
váženého zboží; při dovozu plochého skla stříbřeného zarámovaného (saz. čís. 378) se vy
loučí z daňové základny 20% jakožto hodnota
rámu.
(3) Paušál u shora uvedeného zboží, vyro
beného v tuzemsku, jest povinen platiti jeho
výrobce (skelná huť), po případě prodejní
kancelář, pověřená prodejem jeho zboží, a to
obvyklým způsobem v zákonných čtvrtletních

lhůtách příslušnému bernímu úřadu (čl. 33
vládního nařízení ze dne 4. července 1924, č.
156 Sb. z. a ni, ve znění vládního nařízení ze
dne 22. prosince 1926, č. 247 Sb. z. a n.).
(-1) Paušál při dovozu shora zmíněného
zboží z ciziny jest povinen platiti, kdo zboží
to dováží, nebo je k vyčlení prohlásí, nebo
příjemce zboží, a to obvyklým způsobem cel
nímu úřadu hned při celním projednání.
(3) Paušál vyměřují úřady, uvedené v čl.
31 vl. nař. c. 156/1924 Sb. z. a n. ve znění vl.
nař. č. 247/1926 Sb. z. a n.; tamtéž uvede
ným úřadům přísluší rozhodovati o daňové
povinnosti a o stížnostech.
(°) 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.
(7) Paušálem, který zaplatil výrobce nebo
prodejní jeho kancelář, jest kryta daň
z obratu z veškerých dodávek shora uvede
ného zboží, provedených po 31. březnu 1928,
dále z výkonů, záležejících ve zušlechtění plo
chého skla, a z dodávek takového zušlechtěného plochého skla a konečně daň z obratu,
kterou mají platiti sklenáři z dodávek plo
chého skla všech druhů a z výkonů, záležejí
cích v zasklívání.
Paušál se nevztahuje na tuzemské dodávky
zarámovaných zrcadel (ať tuzemského nebo
cizozemského původu) a na suché citlivé foto
grafické desky; dodávky tohoto zboží podlé
hají pravidelné dani z obratu.
(s) Aby se nemušily zdaňovati u velkoob
chodníků, obchodníků a sklenářů zásoby plo
chého skla všech druhů, zaplatí výrobci, po
případě jich prodejní kancelář, 4% daně
z obratu z plochého skla všech druhů, které
bylo jimi vypraveno (dodáno) v době od 1.
ledna do 31. března 1928; rozdíl mezi 2%ní
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pravidelnou daní z obratu a zmíněnou 4%ní
daní z obratu zaúčtují výrobci, po případě
jich prodejní kancelář svým odběratelům a
odvedou jej zároveň s daňovou splátkou na
daň z obratu za I. čtvrtletí 1928.

C1) Ustanovení vyhlášky ministra financí
y dohodě s ministrem zemědělství ze dne 17.
června 1925, č. 153 Sb. z. a n., o paušalování
daně z obratu u drobných zemědělců v Če
chách, na Moravě a ve Slezsku za rok 1924,
(9) Ze zboží, vyvezeného do ciziny, nejsou platí obdobně i pro rok 1927 s těmito úchyl
výrobci povinni platiti paušál, prokáží-li jeho kami :
vývoz způsobem, stanoveným v čl. 2. nebo 11.
Místo lhůt 15. července, 31. července a 15.
vl. nař. č. 156/1924 Sb. z. a n. ve znění vl. srpna 1925 platí v témž pořadu lhůty 30.
nař. č. 247/1926 Sb. z. a n.
dubna, 15. května a 31. května 1928.
Místo údajů, které jsou povinni učiniti
(10) Po dobu platnosti této vyhlášky ne
mají tuzemští podnikatelé při vývozu shora k vyměření paušálu zemědělci, pro něž platí
uvedeného zboží nárok na vrácení daně podle paušál, musí zemědělci ti přesně vyplniti při
§u 22, odst. 1., zák. č. 268/1923 Sb. z. a n. ve znání, zavedené výhradně k vyměření paušálu
daně z obratu zemědělcům. Přiznání to nahra
znění zák. č. 246/1926 Sb. z. a n.
zuje řádné daňové přiznání.
Jinak platí o paušálu veškerá ustano
Místo tabulky, která jest součástí vyhlášky
vení zák. č. 268/1923 Sb. z. a n. ve znění zák.
č.
153/1925 Sb. z. a n. a v níž jest vyznačena
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. daň z 1 ha, připadající na průměrné čisté ka
tastrální výnosy obecní z 1 ha, platí tabulka,
z. a n.
která jest součástí této vyhlášky.
(12) Úplaty, došlé po 31. březnu 1928 za
Zemědělcům, kteří živelními pohromami
dodávky shora uvedeného zboží, po případě za v r. 1927 byli prokazatelně značně poškozeni,
výkony, provedené před 1. dubnem 1928, může berní správa po slyšení delegáta země
zdaní se pravidelným způsobem.
dělské rady z příslušného soudního okresu a
(13) Ministr financí si vyhrazuje paušál za podmínek, uvedených ve vyhlášce č. 153/
tento kdykoliv zrušiti; zásoby shora uvede 1925 Sb. z. a n., paušál přiměřeně snížiti,
ného zboží, které v době zrušení paušálu bu jestliže o to sami zažádají u příslušné berní
dou u podnikatelů na skladě, budou při do správy do 15. května 1928.
dávkách podléhati pravidelné dani z obratu,
Paušál za rok 1927 jsou zemědělci povinni
a to i tehdy, když bylo toto zboží u výrobce zaplatiti do 15. června 1928; zemědělci, kteří
nebo při dovozu už zdaněno paušálem.
do této lhůty paušál nezaplatí, jsou povinni
(ni) Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem vedle paušálu zaplatiti zákonné 5%ní daňové
zvýšení z celého paušálu a mimo to zákonné
1. dubna 1928.
úroky z prodlení ze čtvrtletních splátek (t. j.
z paušálu, rozvrhnutého stejnoměrně na jed
Dr. Peroutka v. r.
notlivá čtvrtletí).
za ministra Dra Engliše.
U zemědělců, kteří jsou povinni plniti ze
své usedlosti naturální výměnek, nesmí
částka (rovnající se l0/0ní dani z obratu
z hodnoty naturálního výměnku), na jejíž ode
54.
čtení od paušálu mají nárok, přesahovat!
u jednoho výměnku' 1/3 a u více výměnků
Vyhláška ministra financí v dohodě
V‘i celkového zemědělcova paušálu.
s ministrem zemědělství
Tuzemští podnikatelé, kteří nakoupili zboží
ze dne 23. března 1928
od zemědělců, jimž daň z obratu pro r. 1927
o paušalování daně z obratu u drobných země byla vyměřena paušálem, nemají při vývozu
zmíněného zboží nárok na vrácení daně podle
dělců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
§u 22, odst. 1., zák. č. 268/1923 Sb. z. a n. ve
znění zák. č. 246/1926 Sb. z. a n.
Podle §u 19, odst. 8., zákona ze dne 21. pro
(2) Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem
since 1923, č. 268 Sb. z. a n. ve znění zákona uveřejnění.
ze dne 16. prosince 1926, č. 246 Sb. z. a n.,
Dr. Peroutka v. r.
o dani z obratu a dani přepychové, ustanovuji
za ministra Dra Engliše.
v dohodě s ministrem zemědělství:

