
618 Sbírka zákonů a nařízení, č. 127. a 128.

provede je ministr vnitra, financí, spravedl 
nosti a zemědělství.

Dr. Šrámek v. r.

Dr. Beneš v. r. Dr. Spina v. r.
Černý v. r. Dr. Srdínko v. r.
Dr. Hodža v. r. Udržal v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Tiso v. r.
Najman v. r. Dr. Nosek v. r.

Dr. Gazík v. r.
Novák v. r.,

též za ministra Dra Engliše.

127.
Vyhláška ministra financí v dohodě 

s ministrem zemědělství 
ze dne 2. července 1928 

o paušalování daně z obratu u drobných ze
mědělců na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.

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:

f1) Ustanovení vyhlášky ministra financí 
v dohodě s ministrem zemědělství ze dne 15. 
července 1925, č. 175 Sb. z. a n., o paušalo
vání daně z obratu u drobných zemědělců na 
Slovensku za rok 1924, a vyhlášky ministra 
financí v dohodě s ministrem zemědělství ze 
dne 6. listopadu 1925, č. 231 Sb. z. a n., 
o paušalování daně z obratu u drobných ze
mědělců v Podkarpatské Rusi za rok 1924, 
platí obdobně i pro rok 1927 s těmito úchyl
kami :

Místo tabulky, která jest součástí vyhlášky 
č. 175/1925 Sb. z. a n. a v níž jest vyznačena 
daň z 1 jitra, připadající na průměrné čisté 
katastrální výnosy obecní z 1 jitra, platí ta
bulka, která jest součástí této vyhlášky.

U zemědělců, kteří jsou povinni plniti ze 
své usedlosti naturální výměnek, nesmí částka 
(rovnající se l%ní dani z obratu z hodnoty 
naturálního výměnku), na jejíž odečtení od 
paušálu mají nárok, přesahovat! u jednoho 
výměnku a u více výměnků j/š celkového 
zemědělcova paušálu.

Tuzemští podnikatelé, kteří nakoupili zboží 
od zemědělců, jimž daň z obratu pro rok 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.

Novák v. r.
za ministra Dr. Engliší.

Tabulka k vyhlášce č. 127/1928 Sb. z a n.

Průměrný čistý katastrální výnos 1 Daň z 1 jitra
obecní z 1 jitra

Kč Kč

1 — 2'—

2’— 2'20
O •_O 2'50

4'— 3'—

S — 3'70
6‘— 4'40
7'— 5'—
8'— 6—
9'— 7'—

10'— 7'50
11'— 8*50
12'— 9—
13'— 9'50
14'— 10'50
15'— 11—
16'— Í2'50

17'— 13'50
18'— 14—
19'— 15—
20— 15-50

21— 17—
22— 18—
23— 19—
24— 19—
25— 20—
26— 20—
27— 20—
28— 20—
29— 21—
30'— a vyšší 22—

128.
Vyhláška ministra průmyslu, obchodu 
a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty 
ze dne 2. července 1928 

o vysvědčeních Veřejné školy odborné pro 

ženská povolání v Šumperku.

Veřejná škola odborná pro ženská povolám 
v Šumperku s německým jazykem vyučova


