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Sbírka zákonů a nařízení, č. 146.—S48.
146.

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 :

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.

§ 1.
Dr. Šrámek v. r
Součinitel k celní sazbě pro kukuřici ke
krmným účelům dle poznámky k saz. čís. 27, Dr. Engliš v. r.
Udržal v. r.
zavedené vládním nařízením ze dne 10. června černý v. r.
Najman v. r.
192/, č. 73 Sb. z. a n., snižuje se pro dobu do
Dr. Spina v. r.
15. března 1929 na 0 083; celní sazba činí tudíž Novák v. r.
0 50 Kč za 100 kg hrubé váhy.
Dr. Srdínko v. r.
Dr. Nosek v. r.
§ 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 uplynutí pětileté doby, uvedené v §u 6 vládního
nařízení ze dne 1. srpna 1923, č. 173 Sb. z.

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 denaturaci lihu, z tuzemských dodávek lihu čistého
a denaturovaného, lihových nápojů, pokud obsáhuji nejméně 20% lihu, t. j. výčepních kolalek, rumu a likérů, dále lihového octa a odpadku 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.
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(3) Paušál u lihu, vyrobeného v tuzemsku,
jest povinna platiti Společnost pro zpeněžení
lihu, společnost s r. o. v Praze, a to v měsíč
ních lhůtách, splatných do 15 dnů po uplynutí
každého měsíce, súčtovacímu oddělení berní
správy v Praze I.
(4) Paušál při dovozu lihových nápojů,
uvedených v odst. 1., z ciziny jest povinen
platiti, kdo zboží to dováží, nebo je k vyčlení
prohlásí, nebo příjemce zboží, a to obvyklým
způsobem celnímu úřadu hned při celním od
bavení.
(3) Paušál vyměřují úřady, uvedené v čl.
31 vládního nařízení ze dne 4. července 1924,
č. 156 Sb. z. a n., ve znění vládního nařízení
ze dne 22. prosince 1926, č. 247 Sb. z. a n.;
tamtéž uvedeným úřadům přísluší rozhodo
vat! o daňové povinnosti a o stížnostech.
(G) 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.
CO Paušálem jest kryta daň z obratu:
a) z veškerých dodávek lihu ať surového
neb čistého neb denaturovaného od prvého
stupně výroby až do konečného konsumu;
b) z veškerých výkonů, které lihovary, ra
finerie a denaturovny z příkazu Společnosti
pro zpeněžení lihu, společnosti s r. o. v Praze,
pro tuto společnost provádějí při čištění, denaturaci a výpravě lihu;
c) z veškerých dodávek lihových nápojů,
pokud obsahují nejméně 20% lihu, t. j. z do
dávek výčepních kořalek, rumu a likérů, jakož
i z veškerých dodávek lihového octa tuzem
ského původu a z dodávek dynalkolu;
d) v hospodářském lihovaru z dodávek výpalků neb řízků z lihovaru do hospodářství
vlastního nebo hospodářství členů společen
stva ke zkrmení;
e) v průmyslových lihovarech z dodávek
výpalků neb výpalkového uhlí případně řízků
k dalšímu zpracování v podniku vlastním nebo
z dodávek z lihovaru dalším osobám.
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(s) Tento paušál se nevztahuje na daň
z obratu z dodávek pálenek z ovoce, ovocných
výrobků a odpadků, bobulí, vína a matolin,
z dodávek jiných druhů octa než octa liho
vého, z dodávek octové třeště, etheru, jakož
i všech rumových a likérových třeští.
(9) Ze zboží, vyvezeného do ciziny, se pau
šál neplatí.
(10) Po dobu platnosti této vyhlášky nemají
tuzemští podnikatelé při vývozu shora uvede
ného zboží nároku 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.
(ir) 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 3b.
z. a n. ve znění v! nař. č. 247/1926 Sb. z. a n.
(12) Ministr financí si vyhrazuje tento pau
šál kdykoliv zrušiti; zásoby shora uvedeného
zboží, které v době zrušení paušálu budou
u podnikatelů na skladě, budou při dodávkách
podléhat! pravidelné dani z obratu, a to
i tehdy, když toto zboží bylo již paušálem
zdaněno.
(13) Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem
1. září 1928. Dnem 31. srpna 1928 pozbývají
platnosti nařízení ministra financí ze dne
22. října 1921, č. 109.504, a ze dne 30. srpna
1923, č. 101.981, vyhlášená v úředním listě
republiky československé ze dne 26. října
1921, č. 244, a ze dne 2. září 1923, č. 119, a
prodloužená vyhláškou ministra financí ze
dne 5. ledna 1924, č. 13 Sb. z. a n. Nařízení
ministra financí ze dne 12. května 1922, č.
54.200, a ze dno 17. září 1923, č. 107.988, vy
hlášená v úředním listě republiky českoslo
venské ze dne 20. května 1922, č. 113, a ze dne
22. září 1923, č. 215, a prodloužená vyhláškou
ministra financí ze dne 5. ledna 1924, č. 13 Sb.
z. a n., pozbývají platnosti, pokud se vztahují
na dovoz lihových nápojů, uvedených v odst. 1.

Státní tiskárna v Praze,

Dr. Engliš v. r.
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