
Ročník 1930. i

Sbírka zákonů a nařízení
státáu ^esIcoslo^^tisJ^él^o.

Částka 1. Vydána dne 8. ledna 1930.

Obsah: (1.—5.) 1. Vyhláška o paušalování daně z obratu u střeliva a jeho součástek. — 2. Vyhláška
o paušalování daně z obratu u smaltovaného nádobí. — 3. Vyhláška o paušalování daně z obratu 
u škrobu, škrobových lepidel, cukru škrobového a dextrinu. — 4. Vyhláška o paušalování daně 
z obrátu u uhlí. — S. Vyhláška o přístupu Československé republiky k I. úmluvě II. Haagské 
mírové konference ze dne 18. října 1907 o smírňém vyřizování mezinárodních sporů.

1.

Vyhláška ministra financí v dohodě 
s ministrem průmysiu, obchodu a živností 

ze dne 24. prosince 1929
ó paušalování daně z obratu u střeliva a jeho 

součástek.

Podle § 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, a § 1 zá
kona ze dne 20. prosince 1929, č. 181 Sb. z. a n., 
ustanovuji v dohodě s ministrem průmyslu, 
obchodu a živností:

C1) Místo daně z obratu podle zák. č.' 268/ 
1S23 Sb. z. a n. ve znění zák. č. 246/1926 Sb. 
z. a n. stanoví se u zátek (ex čís. 238a, ex 
238b/l, ex 300a celního sazebníku), kulek a 
broků (ex čís. 503 cel. saz.), střel (ex čís. 
514a, ex 517a cel. saz.), doutnáků (zápalnic 
a bleskovic — čís. 642 cel. saz.), nábojnico
vých, roznětkových a rozbuškových dutinek, 
prázdných, neplněných (čís. 643 cel. saz.), ná
bojnic se zápalnou složí, roznětek se zápalnou 
složí (kovových dutinek, plněných třaskavou 
složí a sloužících k roznětu prachových náplní, 
t. j. používaných k zapalování ran ze střelných 
zbraní) a rozbušek se zápalnou složí (kovo
vých dutinek, plněných třaskavou složí a slou
žících k roznětu trhacích náloží), též hotových 
(nabitých) (číš. 644 cel. saz.), paušál.

(2) Paušál u shora uvedených předmětů 
činí:

1. u kulek a broků a u rozbušek 4%,
2. u ostatních předmětů kromě loveckých 

nábojnic hotových (nabitých) 4/4% z úplaty 
nebo ceny, k níž se při dovozu z ciziny při

počítá celní pohledávka (§ 8, odst. 3., celního 
zákona ze dne 14. července 1927, č. 114 Sb. z. 
a n.) bez paušálu daně z obratu a dopravní 
výlohy ke hranici, a

3. u loveckých nábojnic hotových (nabitých)
a) vyrobených v tuzemsku, 114% z úplaty 

nebo ceny,
b) dovezených z ciziny, 30 Kč za 1000 kusů.
(3) Paušál u shora uvedeného zboží, vyrobe

ného v tuzemsku, jest povinen platiti jeho vý
robce, a to obvyklým způsobem v zákonných 
čtvrtletních lhůtách příslušnému bernímu úřa
du (čl. 33 vládního nařízení ze dne 4. července 
1924, č. 158 Sb. z. a n., ve znění vládního na
řízení ze dne 22. prosince 1926, č. 247 Sb. z. 
a n.).

Výrobci, kteří vyrábějí jak lovecké náboj
nice se zápalnou složí tak lovecké nábojnice 
hotové (nabité), nejsou po dobu platnosti této 
vyhlášky povinni platiti 414%ní paušál z pře
vodu (dodávky) loveckých nábojnic se zápal
nou složí, které ve svém podniku vyrobili a 
kterých použili při výrobě loveckých nábojnic 
hotových (nabitých). Rovněž puškaři a ob
chodníci střelivem nejsou po dobu platnosti 
této vyhlášky povinni platiti paušál z dodávek 
loveckých nábojnic hotových (nabitých), které 
vyrobili jednak z prachu, jednak ze součástek 
(loveckých nábojnic se zápalnou složí, broků 
a zátek), zdaněných paušálem podle této vy
hlášky.

(4) Paušál u shora uvedeného zboží, dováže
ného z ciziny, jest povinen platiti poplatník 
(§ 8, odst. 2., zák. č. 114/1927 Sb. z. a n.) 
jako součást celní pohledávky, a to obvyklým 
způsobem celnímu úřadu hned při celním pro
jednání zboží.

(c) Paušál vyměřují úřady, uvedené v čl.
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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.

(t) Paušálem jest kryta daň z obratu z ve
škerých dodávek shora uvedeného zboží, pro
vedených po 31. prosinci 1929.

(s) Dodávky shora uvedeného zboží státu 
nebo státním podnikům, které nejsou^spravo- 
vány podle zásad obchodního hospodaření, ne
podléhají po dobu platnosti této vyhlášky 
paušálu.

(9) Zásoby shora uvedeného zboží, naléza
jící se dnem 1. ledna 1930 u velkoobchodníků 
a obchodníků nebo u kohokoliv, kdo toto zboží 
pro zmíněné osoby drží, jsou velkoobchodníci 
a obchodníci povinni do 15. ledna 1930 ohlá
sit! důchodkovému kontrolnímu úřadu, v jehož 
obvodu mají svou provozovnu; 2%ní daň 
z obratu z nákupní ceny těchto zásob musí 
zmíněné osoby zaplatiti do 31. ledna 1930 pří
slušnému bernímu úřadu.

(10) Ze zboží, vyvezeného do ciziny, nejsou 
výrobci povinni platiti paušál, prokáží-li jeho 
vývoz způsobem, stanoveným v čl. 2. nebo 11. 
vl. nař. č. 156/1924 Sb. z. a n. ve znění vl. nař. 
č. 247/1926 Sb. z. a n.

(11) Po dobu platnosti této vyhlášky ne
mají tuzemští podnikatelé při vývozu shora 
uvedeného 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.

(12) 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., a pokud jde o paušál, vybíraný při do
vozu, obdobně také ustanovení hlavy III. a V. 
zák. č. 114/1927 Sb. z. a n. a k nim se vztahu
jící ustanovení vládního nařízení ze dne 13. 
prosince 1927, č. 168 Sb. z. a n.

(18) úplaty, došlé po 31. prosinci 1929 za 
dodávky shora uvedeného zboží, provedené 
před 1. lednem 1930, zdaní se pravidelným 
způsobem.

(i4) Ministr financí si vyhrazuje paušál 
tento kdykoliv zrušit!; 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, a to 
i tehdy, když bylo toto zboží u výrobce nebo 
při dovozu už zdaněno paušálem.

(15) Vyhláška tato .nabývá účinnosti dnem
1. ledna 1930.

Dr. Engliš v. r.

2.
Vyhláška ministra financí v dohodě 

s ministrem průmyslu, obchodu a živností 
ze dne 24. prosince 1929 

o paušalování daně z obratu u smaltovaného 
nádobí.

Podle § 19, odst. 8., zákona ze dne 21. pro
since 1823, 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, a § 1 zá
kona ze dne 20. prosince 1929, č. 181 Sb. z,a n., 
ustanovuji v dohodě s ministrem průmyslu, 
obchodu 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 smaltovaného plechového 
nádobí [čís. 445 d) 1. celního sazebníku] a 
smaltovaného litého nádobí [čís. 481 c) cel. 
saz.] paušál.

(2) Paušál u shora uvedeného zboží činí 
41/2% z úplaty nebo ceny, k níž se při dovozu 
z ciziny připočítá celní pohledávka (§8, odst. 
3., celního zákona ze dne 14. července 1927, 
č. 114 Sb. z. a n.) bez paušálu daně z obratu 
a dopravní výlohy ke hranici.

(3) Paušál u shora uvedeného zboží, vyro
beného v tuzemsku, jest.povinen platiti jeho 
výrobce, a to obvyklým způsobem v zákon
ných čtvrtletních lhůtách příslušnému ber
nímu úřadu (čl. 33 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.).

(4) Paušál u shora uvedeného zboží, dováže
ného z ciziny, jest povinen platiti poplatník 
(§ 8, odst. 2., zák. č. 114/1927 Sb. z. a n.) jako 
součást celní pohledávky, a to obvyklým způ
sobem celnímu úřadu hned při celním projed
nání zboží.

(s) Paušál vyměřují úřady, uvedené v čl. 31 
vl. nař. č. 156/1924 Sb. z. a n. ve znění vl. 
nař. Č. 247/1926 kb. z. a n.; tamtéž uvedeným 
úřadům přísluší rozhodovati o daňové povin
nosti a o stížnostech.,

(°) 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.


