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v konsumních lihovarech nad přiznané vý
robní oprávnění vyroben, neb který z jakékoli
příčiny pozbyl povahy lihu v rámci výrobního
oprávnění získaného, zůstane pod státní závo
rou a nesmí býti za výrobní' 10 období 1928/29
z lihovaru vyskladněn, případně zrafinován.
Bude-Ii ve výrobním období 1929/80 výroba
lihu opětně upravena na podkladě výrobních
oprávnění, bude líh ve výrobním období 1928/
29 pod závěru daný převeden ve výrobním ob
dobí 1929/30 na účet výrobního oprávnění, jež
bude dotyčnému lihovaru přiznáno.
D.
Ostatní ustanovení vyhlášky č. 134/1928
Sb. z. a n., pokud v předcházejícím nedoznávají změny, zůstávají v platnosti.
Dr. Vlasák v. r.

50.
Vyhláška ministra zemědělstva
zo dňa 20. marca 1929
o poplatkoch za užíváme niekíorých pastvin
v zemi Slovenskej a Podkarpatskoruskej
v pastevnom období 1929.
Podl’a § 7, odst. 5., zákona zo dňa 26. apríla
1924, č. 87 Sb. z. a n., ktorým sa upravuje
užívanie niektorých pastvin na Slovensku a
v Podkarpatskej Rusi v ročných pastevných
obdobiach 1924—1929, ustanovuje minister
zemědělstva, že poplatky, ako ich pre pastevné
obdobie 1924 stanovil § 7, odst. 2. a 3., právě
uvedeného zákona, platia, pokial’ nedojde
k inej dohodě, i pre pastevné obdobie 1929.
Dr. Srdínko v. r.

51.
Vyhláška ministra financí v dohodě
s ministrem zemědělství
ze dne 13. března 1929
o paušalování daně z obratu u drobných země
dělců v zemi české a Moravskoslezské.
_ 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:

í1) Ustanovení vyhlášky ministra financí
v dohodě s ministrem zemědělství ze dne
17. června 1925, č. 153 Sb. z. a n., o paušalo
vání daně z obratu u drobných zemědělců
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku za rok
1924, platí obdobně i pro rok 1928 s těmito
úchylkami:
Místo lhůt 15. července, 31. července a
15. srpna 1925 platí v témže pořadu lhůty
15. dubna, 1. května a 15. května 1929.
Místo údajů, které jsou povinni učiniti k vy
měření paušálu zemědělci, pro něž platí paušál,
musí zemědělci ti přesně vyplniti přiznání, za
vedené výhradně k vyměření paušálu daně
z obratu zemědělcům. Přiznání to nahrazuje
řádné daňové přiznání.
Místo tabulky, která je 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. 1928 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, jest
liže o to sami zažádají u příslušné berní sprá
vy do 1. května 1929.
Paušál za rok 1928 jsou zemědělci povinni
zaplatiti do 31. května 1929; 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, rozvrženého stejnoměrně na jed
notlivá čtvrtletí).
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, přesahovati u jednoho
výměnku % a u více výměnků Vá celkového
zemědělcova paušálu.
Tuzemští podnikatelé, kteří nakoupili zboží
od zemědělců, jimž daň z obratu pro r. 1928
byla vyměřena paušálem, mají při vývozu
zmíněného zboží podle §u 22, odst. 1., zák.
č. 268/1923 Sb. z. a n. ve znění zák. č. 246/
1926 Sb. z. a n. jen nárok na vrácení částky
ve výši 14% z nákupní ceny zboží.
(2) Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem
uveřejnění.
Dr. Vlasák v. r.

