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

(8) Paušál se nevztahuje na daň z obratu, 
která se má platiti z dodávek nebo dovozu 
jiného smaltovaného zboží než nádobí; pod
léhají tudíž pravidelné dani z obratu na př. 
dodávky smaltovaných štítků, tabulek, koupa
cích van, instalačních předmgtů (pramenníků, 
výlevek, umývadel, klosetů, dřezů a pod.).

(9) Zásoby smaltovaného litého nádobí, ná- 
lézající se dnem 31. prosince 1929 u velko
obchodníků a obchodníků nebo u kohokoliv, 
kdo toto zboží pro zmíněné osoby drží, jsou 
velkoobchodníci a obchodníci povinni do 15. 
ledna 1930 ohlásiti důchodkovému kontrol
nímu úřadu, v jehož obvodu mají svou pro
vozovnu; 2% ní daň z obratu z nákupní ceny 
těchto zásob musí. zmíněné osoby odvésti do 
31. ledna 1930 příslušnému 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 vk' 
nař. č. 247/1926 Sb. z. a n.

(11) Po dobu platnosti této vyhlášky nemají 
tuzemští podnikatelé při vývozu shora uvede
ného zboží nárok na vrácení daně podle § 22, 
odst. 1., zák. č. 268/1923 Sb. z. a n. ve znění 
zák č. 246/1926 Sb. z. a n.

, (i2) Jinak platí o paušálu veškerá ustano
vení zák. c. 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 vzta
hující ustanovení vládního nařízení ze dne 13. 
prosince 1927, č. 168 Sb. z. a n.

(is) úplaty, došlé po 31. prosinci 1929 za 
dodávky smaltovaného litého nádobí, prove
dené před 1. lednem 1930, zdaní se pravidel
ným způsobem. Rovněž pravidelným způsobem 
se zdaní dodávky jiného plechového smaltova
ného zboží než nádobí, provedené po 31. pro
sinci 1929, i když dodávky tohoto zboží byly 
již u výrobce nebo při dovozu zdaněny pau
šálem.

(14) 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, 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; dnem 31. prosince 1929 po
zbývá platnosti ustanovení ministra financí ze 
dne 23. listopadu 1921, č. 106001, vyhlášené 
v Úředním listě republiky československé se 
dne 6. prosince 1921, č. 277, a prodloužené vy
hláškou ministra financí ze dne 5. ledna 1924, 
č. 13 Sb. z. a n.

Dr. Engliš v. r.

3.
Vyhláška ministra financí v dohodě 

s ministrem průmyslu, obchodu a živností 
ze dne 2. ledna 1930 

o paušalovám daně z obratu u škrobu, škrobo
vých lepidel, cukru škrobového a dextrinu.

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 podle 
§ 1 zákona ze dne 20. prosince^ 1929, č. 181 
Sb. z. a n., ustanovuji v dohodě sL 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

1. u škrobu (též škrobové moučky) všeho 
druhu (saz. čís. 613. celního sazebníku),

2. u škrobových lepidel (leiogomme, gom- 
melina) a jiných náhražek klovatiny výslovné 
nejmenovaných, mazu, šlichty a podobnýcn 
lepidel a apretur, obsahujících škrob (saz. čís. 
614 cel. saz.), Cukrů škrobového, pevného^! te
kutého (ex saz. čís. 20 cel. saz.) a dextrinu 
(ex saz. čís. 20 a 614 cel. saz.) paušál.

(2) Paušál činí:
u škrobu (též škrobové moučky) všeho 

druhu a u lepku 3%ř
u škrobových lepidel (leiogomme, gomme- 

lina) a jiných náhražek klovatiny, výslovně 
nejmenovaných, mazu, šlichty a podobných 
lepidel a apretur, obsahujících škrob (kromě 
u dextrinu a lepku), 4%,

u cukru škrobového, pevného i tekutého, a 
dextrinu 314%,

z úplaty nebo ceny, k níž se při dovozu z ci
ziny 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 do- 

. právní výlohy ke hranici.

1*
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(3) Tuzemské závody téhož podniku a tu
zemské závody a podniky téhož majetnika, 
které vyrábějí jak škrob, tak zboží, uvedené 
v odst. 1., č. 2., nejsou po dobu platnosti této 
vyhlášky povinny platiti paušál ze škrobu, 
který samy vyrobily nebo si daly vyrobiti ve 
mzdě a jejž zpracovaly samy na zboží zmí
něné v odst. 1., č. 2., podléhající paušálu.

(-1) Paušál u shora uvedeného zboží, vy
robeného v tuzemsku, jest povinen platiti jeho 
výrobce, t. j. kdo je sám vyrobí nebo si je 
vyrobiti dá ve mzdě u jiného podnikatele, a 
to obvyklým způsobem v zákonných čtvrtlet
ních lhůtách příslušnému bernímu 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.).

(5) Paušál u shora uvedeného zboží, dová
ženého 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.

(«) Paušál vyměřují úřady, uvedené v čl. 31 
yl. nař. č. 156/1924 Sb. z. a n. ve znění vl. nař. 
č. 247/1926 Sb. z. a n.; tamtéž uvedeným úřa
dům přísluší rozhodovati o daňové povinnosti 
a o stížnostech.

(7) 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.

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

(9) Výrobci zboží, uvedeného v odst. 1 č. 2.
kteří vedou řádné obchodní knihy a kteří kou-
pený vlhký škrob usušili a pak prodali nebo
kteří koupený škrob zpracovali na zboží uve-
dene y odst. 1., č. 2., mohou od čtvrtletních
splátek na. paušál daně z obratu za čtvrtletí
v němž škrob usušili nebo zpracovali, si ode- 
eisti 3%ní paušál, zaplacený při dovozu nebo 
pn tuzemském nákupu škrobu, jestliže u dove
zeného škrobu v daňovém přiznání celními 
stvrzenkami a originály účtu prokáží, že škrob 
sami přímo dovezli z ciziny a zaplatili z něho 
pn dovozu 3%ní paušál a jestliže u Škrobu, 
nakoupeného v tuzemsku u výrobce, nákup- 
mmi účty a dvěma jejich opisy, dále pak pro
hlášeními svých dodavatelů-výrobců v daňo- 
vém přiznání prokáží, že tito, dodavatelé státu 
z něho odvedli 3%ní paušál; v obou případech 
musí zmínění výrobci dále prokázati, že škrob

^ neskutečně sami usušili nebo zpracovali na 
zboží, uvedené v odst. 1, č. 2., a že množství

jimi usušeného škrobu nebo jimi vyrobeného 
zboží odpovídá množství škrobu, které dovezli 
z ciziny nebo nakoupili v tuzemsku.

(9 10 *) Zásoby toho shora uvedeného zboží, 
pro které se zavádí touto vyhláškou nově- pau
šál, nalézající se dnem 1. ledna 1930 u velko
obchodníků a obchodníků nebo u kohokoliv, 
kdo toto zboží pro zmíněné osoby drží, jsou 
velkoobchodníci a obchodníci povinni do 15. 
ledna 1930 ohlásili důchodkovému kontrol
nímu úřadu, v jehož obvodu mají svou pro
vozovnu; 2% ní daň z obratu z nákupní ceny 
těchto zásob musí zmíněné osoby odvésti do 
31. ledna 1930 příslušnému bernímu úřadu.

(11) 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.

O2) 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.

(13 * *) 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.

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

<16) 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 do
dávkách podléhati pravidelné dani z obratu, a 
to i tehdy, když bylo toto zboží u výrobce nebo 
při dovozu už zdaněno paušálem.

(1G) Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem
1. ledna 1930. Dnem 31. prosince 1929 po
zbývá platnosti ustanovení ministra financí ze 
dne 12. června 1922, č. 68831, vyhlášené 
v úředním listě republiky československé ze 
dne 20. června 1922, č. 136, a prodloužené 
vyhláškou ministra financí ze dne 5. ledna 
1924, č. 13 Sb. z. a n.

Dr. Engliš v. r.


