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(IS7. a 16S.) 167. Vyhláška o paušalování daně z obratu u starého železa a staré ocele
k tavení nebo sváření. — 168. Vyhláška o změně sídla obvodové úřadovny státního pozem
kového úřadu v Trenčíně.

167.
Vyhláška ministra financí v dohodě
s ministrem průmyslu, obchodu aživností
ze dne 22. října 1929
o paušalování daně z obratu u starého železa
a staré ocele k tavení nebo sváření.
Podle § 19, odst. 8., zákona ze dne 21. pro
since 1923, č. 268 Sb. z. a n., ve znění zá
kona ze dne 16. prosince 1926, č. 246 Sb. z.
a n., o dani z obratu a dani přepychové, usta
novuji v dohodě s ministrem průmyslu, ob
chodu a živností:
(1) Místo daně z obratu podle zák. č. 268/
1923 Sb. z. a n. ve znění zák. č. 246/1926 Sb.
z. a n., stanoví se u starého železa a ocele
[saz. čís. 428 b) celního sazebníku], urče
ných k tavení nebo sváření, paušál.
(2) Paušál u shora uvedeného zboží tuzem
ského původu
1. dodaného hutím prostřednictvím firmy
C. T. Petzold a spol. v Praze, činí 3% z ceny,
kterou tato firma za zboží účtovala (po příp.
z obecné ceny, jestliže zboží neúčtovala),
2. dodaného hutím bez prostřednictví
firmy C. T. Petzold a spol. v Praze, činí 3%
z ceny, kterou těmto hutím účtovali za zboží
jejich dodavatelé (po příp. z obecné ceny,
jestliže tito zboží neúčtovali).
Dovoz železa a ocele, starých, ve zlomcích
a v odpadcích k tavení a sváření, nepodléhá
paušálu. Rovněž nepodléhá paušálu železo a
ocel (železné zboží), určené k metalurgickému
zpracování, které bylo při dovozu projednáno
bezcelně podle příslušného zvláštního povo
lení okrskové celní správy.

(3) Po dobu platnosti této vyhlášky nepod
léhá dani převod starého železa a staré ocele
(k tavení nebo sváření) mezi závody téhož
podniku a mezi závody nebo podniky téhož
maj etnika.
(4) Paušál u zboží, uvedeného v odst. 2., č. 1.,
jest povinna platiti firma C. T. Petzold a spol.
v Praze a u zboží, uvedeného v odst. 2., č. 2.,
huť, a to obvyklým způsobem v zákonných
čtvrtletních lhůtách příslušnému bernímu
úřadu (čl. 33. vládního nařízení ze dne 4. čer
vence 1924, č. 156 Sb. z. a n., ve znění vlád
ního nařízení ze dne 22. prosince 1926, č. 247
Sb. z. a n.).
(s) Paušál vyměřují úřady, uvedené v čl. 31.
vl. nař. č. 156/1924 Sb. z. a n., ve znění vl.
nař. č. 247/1926 Sb. z. a n.; tamtéž uvedeným
úřadům přísluší rozhodovati o daňové povin
nosti a o stížnostech.
(e) 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.
(7) Paušálem jest kryta daň z obratu z veš
kerých dodávek shora uvedeného zboží, pro
vedených po 30. listopadu 1929.
Paušál se nevztahuje na dodávky zlomkové
litiny, spálené i nespálené (strojní, kamnové,
komerční) na takové staré železo a ocel, které
jest dodáváno k jiným účelům než k tavení
nebo sváření, a na dodávky zboží, získaného
tavením nebo svářením starého železa a ocele.
(s) K cíli daňové kontroly jest firma C. T.
Petzold a spol. povinna do 6 neděl po uplynutí
každého kalendářního čtvrtletí předložití pří
slušné berní správě v Praze a revisnímu od
boru ministerstva financí přehled dodávek
pro hutě, provedených v uplynulém čtvrtletí,
a oznámiti průměrné ceny, účtované hutím,

122

1256

Sbírka zákonů a nařízení, č. S68.

kdežto hutě, jež nakupují zboží bez prostředni
ctví firmy C. T. Petzold a spol., jsou povinny
věsti zvláštní záznamy o nakoupeném starém
železe a oceli.
(9) Po dobu platnosti této vyhlášky nemají
tuzemští podnikatelé při vývozu shora uvede
ného 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.
(10) 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
Sb. z. a n. ve znění vl. nař. č. 247/1926 Sb.
z. a n.
í11) Úplaty, došlé po 30. listopadu 1929 za
dodávky shora uvedeného zboží, provedené
před 1. prosincem 1929, zdaní se dosavadním
způsobem.
(12) Ministr financí si vyhrazuje paušál
tento kdykoliv zrušiti;. zásoby shora uvede
ného zboží, které v době zrušení paušálu bu
dou u podnikatelů na skladě, budou při dodáv
kách podléhati pravidelné dani z obratu.
(!3) Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem
1. prosince 1929. Dnem 30. listopadu 1929 po
zbývá platnosti nařízení ministra financí ze
dne 27. prosince 1922, č. 149611, vyhlášené
v úředním listě republiky československé ze
dne 31. prosince 1922, č. 294 a prodloužené

vyhláškou ministra financí ze dne 5. ledna
1924, č. 13. Sb. z. a n.
Dr. Vlasák v. r.
168.

Vyhláška presidenta státního pozemko
vého úřadu
ze dne 7. října 1929
o změně sídla obvodové úřadovny státního
pozemkového úřadu v Trenčíně.
Podle zákona ze dne 11. června 1919,
ě. 330 Sb. z. a n., o pozemkovém úřadě, a vlád
ního nařízení ze dne 6. července 1920, č. 451
Sb. z. a n., o obvodových úřadovnách pozem
kového úřadu, se vyhlašuje, že obvodová
úřadovna v Trenčíně bude míti své sídlo ode
dne 1. ledna 1930 v Bratislavě. Místní působ
nost obvodové úřadovny zůstává nezměněna.
Tím se pozměňuje vyhláška předsedy stát
ního pozemkového úřadu ze dne 9. května
1924, č. 105 Sb. z. a n.
President státního pozemkového úřadu:

Státní tiskárna v Praze.

Dr. Voženílek v.-r—

