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Vládní nařízení 
ze dne 30. srpna 1928, 

jímž se mění celní sazebník.

Vláda republiky Československé nařizuje 
podle čl. II. zákona ze dne 12. srpna 1921 
č. 349 Sb. z.^ a n., kterým se vláda zmocňuje, 
aby zatímně upravila obchodní styky s ci
zinou :

146.

§ 1.
Součinitel k celní sazbě pro kukuřici ke 

krmným účelům dle poznámky k saz. čís. 27, 
zavedené vládním nařízením ze dne 10. června 
192/, č. 73 Sb. z. a n., snižuje se pro dobu do
15. března 1929 na 0 083; celní sazba činí tudíž 
0 50 Kč za 100 kg hrubé váhy.

§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti osmého dne 

po vyhlášení a provede je ministr financí po 
dohodě s ministrem průmyslu, obchodu a živ
nosti a s ministrem zemědělství.

Dr. Šrámek v. r.
Dr. Engliš v. r. Udržal v. r.
černý v. r. Najman v. r.
Novák v. r. Dr. Spina v. r.
Dr. Srdínko v. r. Dr. Nosek v. r.

Dr. Gažík v. r.

147.

Vládní nařízení 
ze dne 30. srpna 1928, 

kterým se „Společnost pro zpeněžení lihu, 
společnost s r. o, v Praze“ pověřuje hospoda 

lením lihem na další dobu.

V lada republiky československé nařizuje 
podle zákona ze dne 15. dubna 19201 č. 337 
Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje činiti 
opatřeni k úpravě mimořádných poměrů způ
sobených válkou:

§ 1.
Vláda pověřuje „Společnost pro zpeněžení 

lihu, společnost s r. o. v Praze“, aby po uply- 
nutí pětileté doby, uvedené v §u 6 vládního 
nařízení ze dne 1. srpna 1923, č. 173 Sb. z.

a n., kterým se činí opatření pro přechodné 
hospodaření lihem, hospodařila dále, až do 
zákonné úpravy hospodaření lihem, nejdéle 
vsak do 31. srpna 1930, lihem jsoucím pod 
statní závěrou, za podmínek právě uvedeného 
vládního nařízení a smlouvy, kterou státní 
íinancní správa sjedná s jmenovanou společ
nosti.

§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. září 

1928 a jeho provedením se pověřuje ministr 
financí.

Dr. Šrámek v. r
Dr. Engliš v. r. Udržal v. r.
černý v. r. Najman v. r.
Novák v. r. Dr. Spina v. r.
Dr. Srdínko v. r. Dr. Nosek v. r.

Dr. Gažík v. r.

148.

Vyhláška ministra financí v dohodě 
s ministry průmyslu, obchodu ?. živností 

a zemědělství 
ze dne 29. srpna 1928

o paušalování daně z obratu u lihu a některých 
lihových tekutin.

. P0<he § 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 dam z obratu a dani přepychové, ustano
vuji v dohodě s ministry průmyslu, obchodu 
a živností a zemědělství:

. /1 k Mlsto daně, která se má platiti podle
z' a n- ve znění zák. č. 

Z4b/1926 Sb. z. a n. z tuzemských dodávek 
lihu surového, z výkonů při čištění a denatu- 
raci lihu, z tuzemských dodávek lihu čistého 
a denaturovaného, lihových nápojů, pokud ob- 
sáhuji nejméně 20% lihu, t. j. výčepních ko- 
lalek, rumu a likérů, dále lihového octa a od- 
padku vyroby lihu, t. j. výpalků, stanoví se 
pausal.

(2) Paušál činí:
a) u lihu zdejšího původu 180 Kč z každého 
tuzemsku odbytého hektolitru čistého zda-.

neneho lihu,
b) u lihových nápojů, uvedených v odst. 1., 

dovážených z ciziny, 5 Kč z každého litru, ne
hledíc na obsah alkoholu.


