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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.

(9) 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.

(10) 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.

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.

(12) Úplaty, došlé po 31. březnu 1928 za 
dodávky shora uvedeného zboží, po případě za 
výkony, provedené před 1. dubnem 1928, 
zdaní se pravidelným způsobem.

(13) Ministr financí si vyhrazuje paušál 
tento kdykoliv zrušiti; zásoby shora uvede
ného zboží, které v době zrušení paušálu bu
dou 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.

(ni) Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem
1. dubna 1928.

Dr. Peroutka v. r.
za ministra Dra Engliše.

54.
Vyhláška ministra financí v dohodě 

s ministrem zemědělství 
ze dne 23. března 1928

o paušalování daně z obratu u drobných země
dělců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

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, ustanovuji 
v dohodě s ministrem zemědělství:

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, 
platí obdobně i pro rok 1927 s těmito úchyl
kami :

Místo lhůt 15. července, 31. července a 15. 
srpna 1925 platí v témž pořadu lhůty 30. 
dubna, 15. května a 31. května 1928.

Místo údajů, které jsou povinni učiniti 
k vyměření paušálu zemědělci, pro něž platí 
paušál, musí zemědělci ti přesně vyplniti při
znání, zavedené výhradně k vyměření paušálu 
daně z obratu zemědělcům. Přiznání to nahra
zuje řádné daňové přiznání.

Místo tabulky, která jest součástí vyhlášky 
č. 153/1925 Sb. z. a n. a v níž jest vyznačena 
daň z 1 ha, připadající na průměrné čisté ka
tastrální výnosy obecní z 1 ha, platí tabulka, 
která jest součástí této vyhlášky.

Zemědělcům, kteří živelními pohromami 
v r. 1927 byli prokazatelně značně poškozeni, 
může berní správa po slyšení delegáta země
dělské rady z příslušného soudního okresu a 
za podmínek, uvedených ve vyhlášce č. 153/ 
1925 Sb. z. a n., paušál přiměřeně snížiti, 
jestliže o to sami zažádají u příslušné berní 
správy do 15. května 1928.

Paušál za rok 1927 jsou zemědělci povinni 
zaplatiti do 15. června 1928; zemědělci, kteří 
do této lhůty paušál nezaplatí, jsou povinni 
vedle paušálu zaplatiti zákonné 5%ní daňové 
zvýšení z celého paušálu a mimo to zákonné 
úroky z prodlení ze čtvrtletních splátek (t. j. 
z paušálu, rozvrhnutého stejnoměrně na jed
notlivá čtvrtletí).

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
čtení od paušálu mají nárok, přesahovat! 
u jednoho výměnku' 1/3 a u více výměnků 
V‘i celkového zemědělcova paušálu.

Tuzemští podnikatelé, kteří nakoupili zboží 
od zemědělců, jimž daň z obratu pro r. 1927 
byla vyměřena paušálem, nemají při vývozu 
zmíněného 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.

(2) Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění.

Dr. Peroutka v. r.
za ministra Dra Engliše.
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Tabulka
k vyhlášce č. 54/1928 Sb. z. a n.

Průměrný
čistý

katastrální 
výnos obecní Paušál

Průměrný
čistý

katastrální 
výnos obecní Paušál

Průměrný
čistý

katastrální 
výnos obecní Paušál

Průměrný
čistý

katastrální 
výnos obecní Paušál

z lha z 1 ha z 1 ha z 1 ha z 1 ha z 1 ha z 1 ha z 1 ha

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
1 3'50 24 25'— 47 43— 70 46 —
2 350 25 26 — 48 43 — 71 47 —
3 3’50 26 27'— 49 43'— 72 47'—
4 3'50 27 28'— 50 44 — 73 47'—
5 3'50 28 29'— 51 44 — 74 47'—
6 4'50 29 30'— 52 44'— 75 47 —
7 6 — 30 32'— 53 44'— 76 47 —
8 7'50 31 34'— 54 44'— 77 47 —
9 8‘50 32 36 — 55 44'— 78 47 —

10 9oO 33 36 — 56 44'-— 79 47—
11 11 — 34 37 — 57 45'— 80 48 —
12 12'— 35 38'— 58 45 — 81 48'-
13 13’— 36 39'— 59 45 — 82 48 —
14 14'— 37 39'— 60 45'— 83 48 —
15 15'— 38 39'— 61 46 — 84 48 —
16 16 — 39 40'— 62 46 — 85 48—
17 17 — 40 41 — 63 46 — . 86 48 —
18 18'50 41 41 — 64 46 — 87 48 —
19 20'— 42 41— 65 46 — 88 48 —
20 21 — 43 42'— 66 46'— 89 48'—
21 22'— 44 42 — 67 46 — 90 49 —
22 23'— 45 42 — 68 46 — 91a výt e 49'—
23 24'— 46 43 — 69 46'—
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