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35.
Vyhláška ministra financí v dohodě
s ministrem průmyslu, obchodu a živností
ze dne 29. března 1930
o paušalování daně z obratu a daně přepy
chové u zápalek.
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 s ministrem prů
myslu, obchodu a živností:
C1) Místo daně podle zák. č. 268/1923 Sb.
z. a n. ve znění zák. č. 246/1926 Sb. z. a n. a
podle zák. č. 181/1929 Sb.'z. a n. stanoví se
u zápalek všech druhů (§ 1 cis. nařízení ze
'dne 29. srpna 1916, č. 278 ř. z. -— čís. 638 a
640 celního sazebníku) paušál.
(2) Paušál se platí právě tak jako daň ze
zapalovadel z balení a činí 50% daně ze zapalovadel podle § 1 cis. nař. č. 278/1916 ř. z.
(3) Paušál se vybírá ve všech případech,
kdy se vybírá daň ze zapalovadel, a platí se
zároveň s touto daní; příslušná ustanovení
zákona o dani ze zapalovadel rozhodují tudíž

o tom, kdo má paušál platiti, kdy, kde a ja
kým způsobem a které úřady jsou příslušný
k případnému vyměření paušálu a k jeho vy
máhání. Paušál při dovozu se platí obvyklým
způsobem celnímu úřadu hned při celním pro
jednání a vymáhá se jako clo. K rozhodování
o daňové povinnosti a o stížnostech jsou pří
slušný finanční úřady, jimž přísluší rozhodováti o daních spotřebních.
(4) Paušálem jest kryta daň z obratu, pří
padně daň přepychová z veškerých dodávek
nebo z dovozu zápalek, provedených po 31.
březnu 1930. Na daň z obratu ze zapalovačů,
uvedených v § 8 cis. nař. č. 278/1916 ř. z. se
tento paušál nevztahuje.
(5) Po dobu platnosti této vyhlášky nejsou
továrny na zápalky povinny věsti záznamy,
nařízené ke kontrole paušalované daně z_ ob
ratu a daně přepychové, a prokazovati vývoz
zápalek prohlášeními podle čl. 2. a čl. 11. vlád
ního 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.
(6) 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.
(7) Ministr financí si vyhrazuje tento
paušál kdykoliv zrušiti.
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(8) Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem
1. dubna 1930. Zároveň pozbývá^účinnosti vy
hláška ministra financí v dohodě s ministrem
obchodu ze dne 14. února 1925, č. 30 Sb. z. a
n., o paušalování daně z obratu a daně přepy
chové u zápalek.
Dr. Engliš v. r.

36.
Vyhláška ministra financí v dohodě
s ministrem průmyslu,obchodu aživností
ze dne 29. března 1930
o paušalování daně z obratu u koloniálního
a jiného zboží, dováženého z ciziny.

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 s ministrem prů
myslu, obchodu a živností:
í1) Místo daně z obratu podle zák. č.
268/1923 Sb. z. a n. ve znění zák. č. 246/1926
Sb. z. a n. a podle zák. č. 181/1929 Sb. z.
a n. stanoví se u zboží, uvedeného v připojené
tabulce, která jest součástí této vyhlášky,
paušál.
(2) Sazba paušálu uvedena jest v posledníin sloupci připojené tabulky pro každý druh
zboží zvláště. U zboží, při jehož dovozu se vy
bírá podle připojené tabulky paušál podle
váhy, jest daňovým základem váha, která
jest základem celního projednání. U zboží,
při jehož dovozu se vybírá podle připojené ta
bulky paušál procentuelní sazbou, jest daňo
vým základem úplata nebo cena, k níž se při
počítá celní pohledávka (§ 8, odst. 3., celního
zákona ze dne 14. července 1927, č. 114 Sb.
z. a n.) bez daně přepychové nebo paušalované daně, a dopravní výlohy na hranici.
(3) Paušál u shora uvedeného zboží, dová
ženého z ciziny, jest povinen platiti poplatník
(§ 8, odst. 2., zák. č. 114/1927 Sb. z. á n.) jako
součást celní pohledávky, a to obvyklým způ
sobem celnímu úřadu hned při celním projed
nání zboží.
(4) 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 uve
deným úřadům přísluší rozhodovati o daňové
povinnosti a s úchylkou, stanovenou v § 110,

odst. 4., zák. č. 114/1927 Sb. z. a n., o stíž
nostech.
(5) Paušál se vymáhá způsobem, stanove
ným v § 23, odst. 1., zák. č. 268/1923 Sb. z.
a n. ve znění zák. č. 246/1926 Sb. z. a n.
(r>) Paušálem jest kryta daň z obratu z veš
kerých dodávek shora uvedeného zboží, pro
vedených po 31. březnu 1930. Paušál se ne
vztahuje na daň přepychovou, které podléhá
dovoz některého zboží, uvedeného v připojené
tabulce.
(7) 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.
(s) 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 obdobně také ustanovení hlavy III.
a V. zák. č. 114/1927 Sb. z. a n. a k nim se
vztahující ustanovení vládního nařízení ze
dne 13. prosince 1827, č. 168 Sb. z. a n.
(9) Úplaty, došlé po 31. březnu 1930 za do
dávky zboží, uvedeného v tabulce (u něhož
dosud nebyl zaveden paušál), provedené před
1. dubnem 1930, zdaní se pravidelným způ
sobem.
(ío) Ministr financí si vyhrazuje paušál
tento kdykoliv zrušiti; zásoby shora uvede
ného zboží, které v době zrušení paušálu
budou 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.
i11) Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem
1. dubna 1930. Zároveň pozbývají účinnosti
ustanovení ministra financí ze dne 4. ledna
1922, č. 137.395, vyhlášená v úředním listě
republiky československé ze dne 10. ledna
1922, č. 7, dále ustanovení ministra financí ze
dne 1. dubna 1922, č. 37.722, vyhlášená v úřed
ním listě republiky československé ze dne 11.
dubna 1922, č. 83, pokud se tato ustanovení
vztahují na sušené cizozemské ovoce, a ko-nečně ustanovení ministra financí ze dne 20.
června 1922, č. 72.011, vyhlášená v úředním
listě republiky československé ze dne 1. čer
vence 1922, č. 145, pokud se tato ustanovení
vztahují na cizozemské máslo, kmín, majoránku, těstoviny, kondensované mléko a bob
kový list.
Dr. Engliš v. r.

