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87.

Vyhláška ministra financí v dohodě 
s ministry průmyslu, obchodu a živností 

a zemědělství 
ze dne 15. června 1928, 

kterou se doplňuje vyhláška ministra financí 
v dohodě s ministry průmyslu, obchodu a živ
ností a zemědělství ze dne 14. července 1927, 
č. 123 Sb. z. a n., ve znění vyhlášky ze dne 

28. listopadu 1927, č. 167 Sb. z. a n., o pauša
lování daně z obratu u obilí a některých luště
nin, dovážených z ciziny, dále pak u mouky, 

mlýnských výrobků a otrub.

_ 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 ministry průmyslu, obchodu a živ
ností a zemědělství:

í1) Osvobození od paušálu, stanovené 
v odst. 12. a 13. vyhlášky č. 123/1927 Sb. z. 
a n. ve znění vyhlášky č. 167/1927 Sb. z. a n. 
pro mletí ve mzdě pro vlastní spotřebu země
dělců, se nevztahuje na případy, kdy mlýn 
sváží od zemědělců obilí nebo luštěniny a se
mílá jim je ve mzdě a výrobky z tohoto zboží 
jim pak zase rozváží; rovněž se nevztahuje 
zmíněné osvobození na případy, kdy někdo 
jiný než mlýn sváží od zemědělců do mlýna 
obilí nebo luštěniny a výrobky z tohoto zboží 
jim pak zase rozváží.

(2) Mlýnem se rozumí každý podnik, který 
loupá nebo mele nebo šrotuje nebo mačká obilí 
nebo luštěniny.

(3) Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění.

Novák v. r.
za ministra Dr. Engliše.

88.
Vyhláška ministra zahraničních věcí 

ze dne 25. června 1928 
o dodatkové úmluvě mezi republikou česko
slovenskou a republikou Rakouskou ze dne
21. července 1927 k obchodní dohodě mezi 
republikou československou a republikou Ra

kouskou, sjednané dne 4. května 1921.

President republiky ratifikoval dne 19. dubna 
1928 po schválení Národním shromážděním 
dodatkovou úmluvu mezi republikou česko
slovenskou a republikou Rakouskou ze dne
21. července 1927 k obchodní dohodě mezi 
republikou československou a republikou Ra
kouskou, sjednané dne 4. května 1921, uve
denou v prozatímní platnost vládní vyhláškou 
ze dne 2. srpna 1927, čís. 121 Sb. z. a n.

Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze 
dne 11. června 1928. Podle článku IV. nabude 
dodatková úmluva mezinárodní platnosti dne
26. června 1928.

Dr. Beneš v. r.
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