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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 posled- 
níin 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 paušalo- 
vané 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, majo- 
ránku, těstoviny, kondensované mléko a bob
kový list.

Dr. Engliš v. r.
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Tabulka k vyhlášce č. 36/1930 Sb. z. a n.

Čís. cel. 
saz. Druh zboží Sazba paušálu

2 Káva od 1. dubna 1930 do 30. června 1930 . , . 4V20/o

od 1. července 1930 ....................................... 150 Kč za 100 kg

3 čaj............................................................................. 1 300 Kč

4 Pepř (černý, bílý a červený [španělský, též paprika],
120 Kčdlouhý pepř; pepřový prach); nové koření; zázvor

5 Skořice .......................................................... 120 Kč

6 Badyán (čínský anýz) ; hřebíček (též hřebíčkové 
matky).................................................................... 160 Kč „

muškátový květ (macis)........................................... 400 Kč

muškátové ořechy nevyloupané ........ 300 Kč

7 Muškátové ořechy vyloupané . . . . . . . . 300 Kč

8 Kardamony............................................................... 650 Kč

šafrán......................................................................... ' 6000 Kč

vanilka................... .... ................................................ 800 Kč

9

Poznámka: Koření, dovážené na dovolo^cí 
list k výrobě etherických olejů a třeští, nepodléhá 
paušálu.
Fíky........................................... 25 Kč

10 Vinné bobule a hrozny, sušené; korintky .... 50 Kč

11 Citrony, limony, cedráty........................................... 12 Kč

12 Pomeranče:
a) pomeranče........................ .... ............................ 20 Kč

b) mandarinky..................................................... 25 Kč „

14 Datle ........................................................................ 80 Kč ,,

pistácie . . ... . . • ...... . • • ... 300 Kč

banány (pisang).......................................................... 45 Kč

15 Ananas......................................................... 200 Kč

16 Mandle........................................................................ 120 Kč

17 Piniová (limbová) jádra, nevyloupaná................... 130 Kč

svatojánský chléb ..... ............................. 5 Kč

nazaroly ...................................................................
jedlé kaštany..............................................................

5%
20 Kč za 100 kg

kokosové a podobné jedlé ořechy cizokrajné kromě 
aračhidových ořechů........................................... 30 Kč

- arachidové (burské) ořechy:
vyloupané . . . ................................................. 20 Kč

nevyloupané . ................................................ . 30 Kč

olivy čerstvé, sušené nebo solené ....... 90 Kč

20*
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Čís. cel. 
saz.

18 Piniová (limbová)

Druh zboží

jádra, vyloupaná .

34

ex 35

36
37

granátová jablka ........
Rýže neloupaná................... ....
rýže loupaná, i rýže zlomková: 

od 1..dubna 1930 do 30. září 1930 .
od 1. října 1930 .............................

Vinné hrozny, čerstvé:
almeria ............................................
ostatní ..... ...................

| Vlašské ořechy a lískové oříšky, zralé 
Ovoce výslovně nejmenované, čerstvé: 

a) jemné ovoce stolní:
broskve . . . . . . . .
hrušky a jablka . 
jahody . . . .
meruňky a nektarinky
švestky...................
třešně a višně . . .

Sazba paušálu

130 Kč za 100 kg

5%
4 Kč za 100 kg

21/2%
12 Kč za 100 kg

70 Kč 
40 Kč 
50 Kč

50 Kč 
50 Kč 

100 Kč 
40 Kč 
20 Kč 
40 Kč

38

b) ostatní ovoce nebalené nebo prostě v pytlích
nasypané .... .......................................

c) ostatní ovoce jinak balené.............................
švestky sušené:

10 Kč 
10 Kč J*.

ex 39

v bednách .... ...........................................
ostatní ... .....................................................

Ovoce ^ výslovně nejmenované, upravené (sušené, 
stlačené, rozkrájené, na prach rozmělněné nebo í 
jinak rozdrobené kromě ovoce naloženého ve slané 
vodě nebo v octě; švestková povidla bez- přísady 
cukru):

25 Kč 
15 Kč

40
41

42
43

44

švestková povidla bez přísady cukru . . . . .

ostatní ovoce ..........................................................
Lanýže ..... ................................................
Cibule .........................................................................
česnek ...... ..................................
Zelí čerstvé...............................................................
Zelenina výslovně nejmenovaná a jiné rostliny pro 

kuchyňskou potřebu, čerstvé..................................
Všechny druhy zeleniny (mimo lanýže) a jiné rost

liny^ pro kuchyňskou potřebu upravené (sušené, 
stlačené, krájené, na prach rozmělněné nebo jinak 
rozdrobené) ................................................ .... .

30 Kč 
50 Kč 

200 Kč 
5 Kč 

10 Kč 
4 Kč

11

11

11

11

5%

5%



Sbírka zákonů a nařízení, č. 37- 127

Čís. cel. 
saz. Druh zboží Sazba paušálu

50 Semena travní.......................................................... 3%
51 Anýz . .................................. ...................................... 50 Kč za 100 kg

koriandr, kmín a fenykl ............................................ 30 Kč

>
Poznámka: Anýz, koriandr, kmín a fenykl, 

dovážené na dovolovací • list k výrobě etherických 
olejů, nepodléhají paušálu.

ex 62 Bobkový list................................................ .... 25 Kč >>
76 Mořská zvířata lasturová nebo korýši (na př. ústřice,

mořští raci, mořští pavouci, krabi, želvy), čerstvá, 
též uvařená, nikoliv však vyloupaná................... 5°/

88 Máslo přírodní, čerstvé nebo solené, též přepouštěné 70 Kč za 100 kg
ex 104 Olej olivový, způsobilý k lidskému požívání . . . 70 Kč

115 Ságo a ságové náhražky, tapioka, arrowroot . . . 13 Kč >>
116 Těstoviny (t. j. makarony, nudle a podobné nepe-

čené výrobky z mouky)....................................... 45 Kč >>
119 Sýry............................................................... . • - ■ 5%

ex
123
131

Kaviár a kaviárové náhražky.................................. 5%

ex 128
ex 131 Konservy korýšové............................. ■....................... 5%
ex 132

129 Konservy zeleninové (mimo zeleninu sušenou čís.
ex 131 44a) . ............................. .... ................................. •5%
ex 131 Kondensované mléko ................................................ 24 Kč za 100 kg
ex 132 sušené mléko............................................................... 40 Kč >>
ex 132 Kapary (karlata)........................ ............................ 60 Kč

37.

Vyhláška ministra financí v dohodě 
s ministry průmyslu, obchodu a živností 

a veřejných prací 
ze dne 29. března 1930, 

kterou se pozměňuje vyhláška ministra 
financí v dohodě s ministry obchodu a veřej
ných prací ze dne 21. června 1927, č. 84 Sb. 
z. a n., o paušalování daně přepychové u ně
kterého zboží z drahých kovů a u hodinek a 
hodinkových pouzder ze zlata nebo z platiny.

Odstavec 1. vyhlášky ministra financí v do
hodě s ministry obchodu a veřejných prací 
č. 84/1927 Sb. z. a n., nahrazuje se tímto od
stavcem :

O) Místo daně přepychové podle zák. č. 
268/1923 Sb. z. a n. ve znění zák. č. 246/1926 
Sb. z. a n. stanoví se u předmětů zcela nebo 
částečně z platiny, zlata nebo stříbra, podlé
hajících puncovní kontrole (čís.^567, 568, 585 
a 586 celního sazebníku), paušál. Tento paušál 
činí:

1. u předmětů z platiny (kromě hodinek a 
hodinkových pouzder) 10 Kč z každého gra
mu hrubé váhy platiny, opatřené úřední pun
covní značkou;

2. u předmětů ze zlata (kromě hodinek a 
hodinkových pouzder), pokud padléhají pře- 
pychové dani, 2 Kč z každého gramu hrubé 
váhy zlata, opatřeného úřední puncovní znač
kou;

3. u předmětů ze stříbra, pokud podléhají


