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Редактира комитетъ

Разяснения и упmтвания
по прилагането на новзигв фискални эакони

I
Централниятъ Комитетъ на Общия търговски съюзъ

е издалъ до търговскитв nоддtления обширно окржжно
съ подробни разяснения въ връзка съ прилагането на но-
воприетигв закони за еднократния, пжтния и прогресивния
ж, n цанъкъ.

Поради голtмия интересъ, който представлява това
окржжно за всички търговци, nомtстваме го изцtло въ на-
стоящия брой на вестника ни.

ПРЕДМЕТЪ: Внасяне в ъ
държ. съкровище само за 1940
год. извънредна вносна, рав-
на на еднодневния доходъ за
1, 2, 3, 4 ..... 14 дни, (Д. В.
брой 73/1940 гоц.)

П. Г.
Въ бр. 73 на Д. В. отъ т. г. е обнародванъ законътъ

за посреща не извънреднитв разходи по обезпечава·
не сиrурностьта на страната и наредбата no прилага-
нето му.

Отъ чп. 1 и чп. 11 на този звконъ е видно, че извън-
редната вноска само за 1940 бюджетна година, се внася въ
nриходъ на държавното съкрорише лично отъ всички фи-
зически и юридически лица, подлежащи на облагане съ ед-
нодневенъ данъкъ, съгласно чп, 34 буква „в" отъ Наред-
бета-эвнонъ за общественото подпомагане.

Тази извънредна вноска само за 1940 бюджетна го-
дина се внася независимо отъ еднодневния двнъкъ, кой-
то се събира чрезъ съюзнитt ни попдвления.

Извънредната вноска се равнява на дохода за: единъ
день за годишенъ доходъ отъ 12,000 лв. до 24.000 лева.

Забележка: Съгласно чл. 2. физическигв лица съ го-
дишенъ доходъ отъ занятие и имоти до 12,000 лева, не се
облагатъ съ вноска no този звконъ. Необлагаемитt 12,000
лева се сnадатъ при опредtляне на извънредна вносна са-
мо на лица, които иматъ годишенъ доходъ до 30,000 лева
включително.

вкп.
Два дни за годишенъ доходъ отъ 12,000 лв. до 30,000 лв.
три дни за годишенъ доходъ отъ 1 лв. до 48,000 пв.
четири дни за годишенъ доходъ отъ 1 лв. до 72,000 лв.
петь ,, ,, ,, ,, 1 пв, до 96,000 лв.
шесть ,, ,, ,, 1 пв. до 120,000 пв.
седемь ,, ,, ,, ,, 1 лв. до 150,000 лв.
осемь ,. ,, ,, ,, 1 лв. до 240,000 пв.
деветь ,, ,, ,, ,, 1 лв. до 360,000 лв.
десеть ,, ,, ,, ,, 1 лв. до 400.000 яв,
единадесеть дни за год. доходъ отъ 1 лв. до 600,000 лв.
дванадесеть ,, ,, ,, 1 лв. до 800,000 лв.
тринадесеть ,, ,, ,, ,, 1 лв до 1,000,000 лв.
четиринадесеть дни за год, дох. отъ 1 пв. до надъ 1,000,000 лв.

Основа за опредвпяне раз-
мtра на извънредната вноска
1940 година.

Еднократната вноска за 1940 бюджетна година се из-
числява no таблицата къмъ чл. 1 отъ Закона, която табли-
ца е дадена no-rope. Размtрътъ на вноската на физичес-
китв и юридически лица се опредtля възъ основа на внос·
ката no еднодневния имъ доходъ, опредвпенъ за 1939 бюд-
жетна година (чл. 6).

При опрепвляне вноската по този звконъ, събирвтъ
се (сумиратъ се) доходитt отъ всички, прихоцоиэточници:
отъ търговия, индустрия, приходи отъ наеми, свободни про-
фесии и др.

Къмъ общия годишенъ доходъ не се прибавятъ
приходитв отъ пенсии, заплати, надници, както и в ьзнв-
гражденията, упоменати въ чл. чл. 6 и 9 отъ наредбата-за-
конъ за данъка върху прихоцитв, като; тантиеми, възна-
граждения извънреденъ трудъ, възнаграждения на деятели
при застрахователни дружества, лихви, ренти, девиденти,
приходи отъ ценни книжа и др.

Изчисляване на извънред-
ната вносна 1940 година.

Споредъ чл. 1 отъ закона за посрвщане извънредни -
тв разходи (д. В. бр. 73/940 гоц.), вноската по чп. 1 се из-
числява върху годишния доходъ, възъ основа на който ли-
цето е платило еднодневния си данънъ доходъ no чл. 34
отъ Наредбата-законъ за общественото подпомагане, за
1939 година.

Онвзи наши поддtления, които притежаватъ по-пъл-
ни списъци не само съ имената на членоветt имъ и опре-
двлениятъ размвръ на еднодневния двнънъ доходъ, но и
съ данни за размвра на годишния доходъ, могатъ лес-
но да опрецвлятъ извънредната вноска за 1940 година и
да улесняватъ чпенуващигв при Сдружението имъ лица,
като се спрзвягъ съ таблицата къмъ чл. 1 отъ Закона за
посръщвне извънреднитt. разходи.

Много, обаче, отъ поддtленията ни еж опредвляпи
раэмврв на еднодневния данъкъ доходъ произволно, но
външни данни, вземали еж за база патентния данъкъ и т. н.

Господа Секретарь-насиеритв на твзи наши nоддtле-
ния да иматъ за ржковоцство следващитв упжтввния, кои-
то, надtваме се, ще ги улеснятъ при изчисляване извън-
редната вносна за 1940 год., на чпенувещитв при сдру-
жението имъ лица.

При опредвпяне на еднодневния доходъ по закона за
общественото подпомагане чл. 34, годината се снвта отъ
360 дни.

Понеже въ чл. 1 на Закона е постановено, че из-
вънредната вноска no този аанонъ (Д. В. бр. 73) е рав-
на на епнодневния доходъ на лицата, следва, и при нами-
рането годишния доходъ за изчисление извънредната внос-
ка 1940 година, да приемемъ годината сжщо съ 360 дни.

Следователно, за да се намври извънредната вноска
за 1940 година на търговци, индустриалци и пр., ще се
вземе опредвпеиия отъ професионалната организация за
1939 год. еднодневенъ дохоцъ (а no чп. 7 за 1940 и 1941
год.) и като се умножи на 360, ще се намври годишниятъ
доходъ на лицето, отъ размt.рътъ на този годишенъ до-
дохъ, ще се види колко дневенъ доходъ по твбпицвта въ
чл. 1 следва да .се внесе за двнъкъ.

f\ко доnуснемъ, че еднодневниятъ доходъ на нвкое
лице е билъ до 33 лв., годишниятъ доходъ на това лице
възлиза на сума nодъ 12,000 лева и, следователно, то е
е освободено отъ извънредния цанънъ (чл. 2), защото 33
лв. >< 360 дни = 11,880 лева годишно.

f\ко еднодневниятъ доходъ е 50 лв., то годишниятъ
доходъ на лицето е nодъ 24,000 лв. и надъ 12,000 лева.
Въ този случай ще се спадатъ необлагаеми 12,000 лева, и
остатъка се двли на 360, за да се нвнври еднодневнияrь
доходъ на лицето, на който доходъ ще се равнява и из-
вънредната вноска за 1940 година.
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Въ този случай, извънредната вноска ще бжд? по-
малка отъ еднодневния доходъ на сжщото лице.

Примвръ: Лицето е платило за 1939 година ецнодне-
венъ данъкъ доходъ 50 лева.

50 лв. Х 360 дни год. цохоцъ 18,000 ле
необлагаеми 12,000 лв.

оставатъ лв. . 6,000 : 360 дtлено
на 360 дни 17 лева, на колкото ще възлtзе извънредна·
та вноска за 1 день по чп. 1 отъ закона.

f\ко годишниягъ доходъ е до 30,000 лева, ще трвбва
да се внесе извънредна вноска за 2 дни и т. н.

Забележка: Съгласно чл. 10, за да се намtри общи·
ятъ годишенъ доходъ, събиратъ се всички приходи (оевъ
заплати, пенсии, лихви, ренти, дивиденти и цр.)

Изчисляване вноската на
служители и работници.

И при този случай се спапатъ необлагаеми 12,000 лв.
за заплати до 30,000 пв. За да се намври годишната за-
плата, помножава се чистата месечна заплата за м.
май 1940 год. на 12; ако се получи обща годишна запла-
та до 30,000 лева, спацагъ се необлагаеми 12,000 лева и
остатъка се дtли на 360. Получената сума ще бжце равна
на еднодневната извънредна вноска. (Спр. чп, 1 отъ закона
-таблицата).

Работницигв надничари, ппащатъ извънредна внос-
ка само въ размвръ на една надница. Въ случай, че днев-
ната надница на работнинъгъ надничврь, умножена на 300
даде сумата до 12.000 годишенъ доходъ. не се задържа
никаква вноска.

Надничари съ до 40 лева надница, не плащатъ из-
вънреденъ данъкь за 1940 година по този эаконъ.

Кога се внася извънредна-
на вноска и отъ кои лица.

Вноската по закона за посрtщане извънреднитt раз·
ходи и пр. се внася: а) отъ физическит s и юридичеснитв
лица, търговци, занаятчии, индустриалци, лично съ вно-
сенъ листъ въ Б. Н. банка, на четири срока, по една чет-
върть часгь, до края на месецитt: май, юлий, септем-
врий и ноемврий 1940 година.

б) Отъ заплатитt на служителитt и работницитв, еж-
що на четири срока по 1/i часть при изплащане заплатитt
за м. май, юпий, септемврий и ноемврий 1940 година.

Платецътъ-насиеръ е звдълълженъ да удържи ивнесе най-късно .-о десето число на следния месецъ,
извънредниятъ данъкъ за 1940 година върху заппатитв на
служителитt.

Служители и работници, постжпили на работа между
1 юний и 1 юлий 1940 год., дължатъ вноска по чл. 1 въпъленъ размвръ. Удържането И ще стане по 1/з частьотъ заплатата за м. юпий, септемврий и ноемврий 1940 г

Вноска половинъ раэмвръ
Чл. З. Извънредната вноска за 1940 година по чл. 1,въ половинъ размtръ, се плаща отъ:

а) физическитв и юридическитв лица, които еж поч-
нали да получаватъ приходи следъ 1 юлий 1940 год.

б) Служители и работници, посгжпипи на работа следъ
1 юлий 1940 година.

СЪОБЩЕНИЯ: на 15 юлий
1940 г. и на 15 януарий 1941
г., до М-вото на финанситв.

Господа Секрегарь-квсиеригв на подпвленияте ни еж
длъжни на 15 юлий 1940 год. и на 15 януарий 1941 год.
да увtдомятъ Министерството на финанситt - отдtление
првки данъци, за разм вра на сумитt, задържани и внесе-
ни отъ заплатитt на персонала за извънредна вноска 1940
година, по този звконъ.

Съобщава се на съюэнитв поддtления, че нвкои отъ
сдруженията ни искаха препоржки и желания, да се възло-
жи тtмъ да събиратъ и внасятъ въ приходъ на държавно-
то съкровище извънредната нвколкопневна вноска за 1940
година по този звнонъ. Министерството на финенсигв=-от-
двление првки данъци, обаче, съ писмо № 6785 съобщи,
че трtбва да се съблюдеватъ точно нарежданията, дадени
въ закона за посрtщане извънреднитt разходи по обезпе-
чаване сигурностьта на страната и наредбата, публ. въ Д.в. бр. 73.

Съ сжщото писмо, Министерството на финанситt мо-
ли нашитt подtления да съдействуватъ на членуващитt притtхъ търговци, за опредtляне на иэвънрецнага вноска потози законъ, както и при изготвяне вноснитt листове завнасяне на сжщате вноска въ приходъ на държавното сък-
ровище, лично отъ вввни данъкоплатеuъ.

За насепенитв мвста, кждето Б. Н. банка нвмаклонове и агентури, съдействието ще се изрази въизготвяне на списъцигв съ имената, годишниятъ до-ходъ и ако е възможно и съ изчислената извънредна внос-
ка за 1940 година, които списъци ще се предаватъ за съ-
биране вноската отъ общинскигв органи.

ПmТЕНЪ ДАНЪКЪ
(Д. В. брой 91/1940 година)

Съобщава се на съюзнитt подцвления, че въ Д. В-
бр. 91 отъ 20. IV. 1940 год. е обнародванъ закона за из-мtнение и допълнение на нередбвге-эвнонъ за пжтищата.Чл. 6, буква "б" ал. I се измtня и за въ бжцеще пжт-ниятъ данъкь ще се плаща въ размtръ на 250 лева го·дишно, отъ всвки живущъ въ Царството български иличуждъ поданинъ, отъ мжжки полъ, навършипъ 20 годинии не е навършилъ 55 години, къмъ 1 януарий на облож-ната година.

Пжтниятъ данъкъ се събира отъ общинскитt органи. ?
Платилитt пж гниятъ денънъ за 1940 година по 140лева, peen. по 160 лева, преди влизането въ сила на тозизаконъ, доплащатъ разликата до 250 лв., peen. до 270 лв.Пжтниятъ двнъкъ се плаща най-нжсно до 1 априпъна обложната година.

БОМБИ СЪ Зf\КЪСНЕНИЕ
(Фейлетонъ)

Тя не е за разправяне, ама различни специално забър-нали обещахме, ако се слу- кани кафета.
чи нвщо забележително въ Разговори на стопанскизадното отдtление на Мит- теми отъ известно време неновото кафене да го съоб- се слаrатъ на дневенъ редъ.щимъ, изкушава ни една Като че последнитt военнислучка, която не ще можемъ събития цвпохв една по-го-
да запазим ь въ тайна, ма- лtма системносгь и специе-керъ да не е отъ стопански пизация на темитt. Най-мел-харвктерь. но по два пжти дневно ос-Георги, Митковия квфец- новно се разглеждатъ воен-жия, бв наредиnъ въ оджа- нитt бюлетини на яветв во-ке тенекиянитв пжеэвенца: юващи страни.едно срвцно, едно английско Е-е.е анатърънъ бакълъмъ,и едно, доколкото разбрах- почна еэшекерлиягв, Слушах-ме, азшекерлия. те ли снощния бюлетинъ заОколо единствената масич- настжплението на германци-на стоятъ горнитt трима кли. тt? Не се шегуватъ синков-енти чиито вкусови изисква- цитt, поде единия отъ събе-ния, Георги отъ дълги годи- седницигв предъ когото Ге-ни ежедневно задоволява съ орги бв обърналъ вече клуп-

чето на едно срвдно кафе.
Третиягъ с ъ бе с е пникъ,

който минаваше за по голвмъ
капецитетъ по военнитв въп-
роси, и комуто германцигв
нвкакъ не допадаха много на
чувствата, прие неохотно по-
хвалата за германскитt ус-
пtхи

Не бързайте! Не се знае
какво ще излtзе. Ще ви-
димъ края.

f\бе то края е важенъ, ама
и началото си има стойность.
Чу ли за бомбитt съ закъс-
нение, които пущали гер-
манцитt отъ самолетитt. Ек-
сплодирали следъ единъ-два
часа, споредъ това, какъ еж
ги нагласили. Изобретатели
иматъ хората! Това не е ше-
га! Готвили се за война въ
всички области, когато съ-
юзницитt еж губили време-

то си да събиратъ репара
ции. Усъвършенствували не
само оржжието си. но кали-
ли духътъ и безстрашието
на войската си.

Вижъ парашутиститt имъкак в о вършатъ. Скачаrъ
момчетата начело съ генера·литt си отъ шесть-седемь
хиляди метра въ чужда те·
ритория, безъ да знаятъ как·
во ги чака доле на земята, и
които останатъ живи вър·
шатъ чудеса.

Тю-голtмо чудо. Еднан·
во страшно е да летишъ съ
аеропланъ подъ огъня на
противосамолетни о р ж д и я,
както и да се 11ущашъ съ
парашути.

Лесно се приказва че нее
голtмо чудо, отъ Митковото
кафене. Я да те опъна аэъ
т?бе на шесть хиляди метра
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Въ случай, че пжгниятъ двнъкъ не се плати или не

ее отработи до 1 декемврий на обпожната година, плаща
(;е само въ пари въ размвръ на 300 лева.

Пжтенъ данънъ отъ слу-
жители и работници.

nжтниятъ цанънъ отъ всички работници (безъ работ-
ничкитв) и отъ всички служители, получаващи заплати отъ
държавни. отъ автономни, общински, обществени и частни
11редприятия, на възрастъ отъ 20 до 55 години, безъ раз-
лика на попъ и поданство. се удържа въ раэмвръ на б 0;0
·върху едномесечната заплата до 5,000 лв. включително
и 7 °lo върху заплати надъ 5,000 лева, съ минимумъ да·
нъкъ 250 лева годишно.

Отъ заплати до 1500 лева месечно, се удържа мини-
мумъ цанъкъ 140 лева.

Двнъкътъ се удържа отъ заплатитt за м. нвргъ.
Ония наши подавления, които еж удържали пжтенъ

.данъкъ отъ мартенскитt заплати на персонала си, ще упър-
жагъ разпикааа въ повече, ако има такава, въ раэмврътъ,
укаэанъ по-горе, отъ заплатата на първия месецъ следъ
влизането въ сила на настоящия эаконъ.

Отъ заплатитв на постояннигв надничари, работили
най-малко 9 месеца и на възрасть отъ 20 до 55 години,
сжщо се удържа пжтенъ данъкъ, въ размвритв, посочени
по-горе.

ПРОГРЕСИВЕНЪ Ж. П. ДАНЪКЪ
Съобщава се на съюзнитв поддtления, че въ Д. В.

бр, 95 отъ 25 априлъ 1940 г. е обнеродванъ законъ за
изивнение и допълнение на закона за разширение на ж. п.
ttpeжa и на пристанищата.

Въ чл. 6 на този занонъ се нарежда, да се плаща
само за 2 години (1940 и 1941 бюджетни години)
прогресивенъ ж. п. данъкъ въ следуемитt се размtри, въ
эависимость отъ годишния цоходъ на всвко физическо или
юридическо лице, както следва:

30 лв. ж п. денъкъ за годишенъ доходъ до
70 лв.

100 лв,
120 лв.
150 лв.
180 пв,
210 пв.
250 лв.
300 лв.
350 пв,
400 лв.
500 пв.
600 лв.
700 лв.
800 лв.
900 лв. ,,

1000 пв,

" ,,

,. ,,

,, ,,

,, "
,, "
,, ,,

,, "
"

,, "
,,

" ,,

" "
" "
" ,,

"
" "

въ облацитt. д? ти отворя
вратата на самолета и ти за-
nовtдамъ-Скачайl Ще ти се
пукне, както го казватъ, по
нашенски, желвичката, още
преди да си пренрачилъ пра-
га на отворената врата. Не
било чудо!

Ефендилеръ, чокъ юксенъ
nендинисъ, се намвси азше-
керлията. Я да провtримъ на
канъвъ бабаятггъкъ сме год-
ни, ако ни се случи нtщо
ей така близо тукъ о к о л о
нась.
Да допустнемъ, че една бом-

бе огъ тия германскитв, где-
то не се з н а е л о кога ще
rръмнатъ, по нвканва слу-
t?айность се е побила ей ту-
ка на площада. Да речемъ,
на ивсгото не нвкогашния
градски часовнинъ. Стои си тя,
бомбата, на срtдъ площада

•
18000
24000
30000
36000
42000
48000
54000
60000.
72000
84000
96000

108000
120000
140000
160000
180000
200000

лева
"

,, ,,
" ,,

,, ,,
" ,,
,, "
,, ,,

" ,.

,, ,,
,, ,,

" ..
,, "
" "
" "

"
,, ,,

и ни се хили. Хили се, оглеж-
да се на пвво и двсно и тър-
си юнакъ да я отведе съ нв-
кое общинско или държавно
превозно срвдство нвкжце
извънъ чертата на града.

Какъ ви се струва?
Пожарната к о м а н да или

службата по смвтоизхвърля-
нето дали ще се намвсягъ?

f\нгличанитt въ морето ка-
то забележели плаваща ми·
на я обстрелвали съ пушки
и предизвиквали експлозия-
та. Тукъ наблизо около мвс-
тото на стария часовникъ ед-
ва ли би могло да се случи
нвкой съ пушка на ржкв. Са·
мо аптекаря отсреща, ако спу-
чайна, като новъ и мераклия
авджия, държи чифтето си
при него, може да спаси по·
ложението, но кой знай, съч-
митt дали не му еж дребни.

Кои лица подлежатъ на
прогресивенъ ж. п. цанънъ и
о сноват а върху която се
опред-вля.

На прогресивенъ ж. п. данъкъ подлежатъ всички фи-
зически лица, безъ разлика нэ полъ (изключая работнич-
китв), възрасть и поданство, както и всичуи юридически
лица, които получаватъ каквито и да било доходи.

За годишенъ доходъ, възъ основа на който сеопредвпя прогрес. ж. п. данъкъ се смвта онзи на- Iоснование на които лицето е било обложено съ вноска
равна на еднодневния му доходъ, съгласно чл. 34 отъ на·
редбата-законъ за общественото подпомагане, за предше-
ствуващата година.

Прогресивниягъ ж. п. цанъкъ, обаче върху звплатигв,
се изчислява върху дохода за текущата година.

Кои лица се освобожда-
ватъ отъ прогресивенъ ж. п.
данънъ.

Освобождаватъ се отъ заплащане на прогресивенъ
ж. п. цанъкъ само нвкои физически лица, а именно: уча-
щигв, затворницитв, били повече отъ 6 месеца въ затворъ;
военнослужащитt и трудовослужащитt на срочна служба;
личнитв пенсионери инвалиди при фонда обществени оси-
гуровки, съ загубена най-малко 50 °/0 работоспособность и
пострадапитв отъ войнитв: получаващи лична или наспед-
ствена пенсия, ако не еж на служба; неспособнитв за как-
вато и да е физическа или умствена работа и признатитв
отъ общинитt за бедни.

Освобождава се отъ прогресивенъ ж. п. двнъкъ no
горната таблица доходътъ на съдружницитt отъ събира-
телнитt, командитнитt дружества беэъ акции и дружества
о. о., тъй като тоя данъкъ се п л а щ е отъ казанитt цру-
жества.

1100 лв. ж. п. данънъ за годишенъ доходъ до1200 лв.
1300 лв.

" " " "
,, "

1400 лв. .. ..
,, ,,

1500 лв. ..
,, ,, "1750 лв. ,,
" II

2000 пв,
.. II

" " "2250 лв. "
" "

2500 лв. ,, "
II ,, II3000 лв. "
" ,, ,,350? лв. ..
" ,, ,,

4000 пв,
,,

,, ,, ,,
4500 лв. ,,

,, ,, ,,
5000 лв.

..
" " ,, ,,

а надъ 1000000 лева 6000 лева.

,,
,,

"
"
"
"

"
"
"
"
"
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220000 ..
240000 ..
260000 ..
280000 "
300000 ..
350000 ,,
400000 ..
450000 "
500000 "
600000 ·

,,
700000 ..
800000 "
900000 "

1000000 "

" Рекламитt» дадени въ вестникъ „Стопан-ски бюлетинъ" постигатъ цельта си"

Като зададе тая доста труд-
на задача на събеседницигв
си „азшекерлията" довърши:

Х1:1 сега, гьореимъ сизе!
Вие и двамата стоите и си

пиете кафето на тротоара
предъ f\нгеловото кафене.

Действувайте!
Квкъ щвха да се справятъ

нашитв приятели съ задача-
та не можахме да чуемъ,
тъй като въ тоя моментъ
стана нвщо страшно въ Мит-
новото кафене.

Нвканъвъ трвсъкъ разтър-
си въздуха. Всички посети·
тели наскачаха. Десетина сто-
ла се повалиха на земята.
Всички бързаха да се осве-
домятъ какво става на пло
щаца,

Нвшитв събеседници, вклю-
чително и азшекерлията, по-
жъпгвха, като че бомбата

имъ се обърна въ цействи-
тепность и гръмна преди да
разрешатъ задачата.

При доста препятствия отъ
изпадалитt столове, отзова-
ха се и тв на улицата.

Само Георги квфеджията
остана ввренъ на поста си.
И превивайки се отъ снвхъ,
занарежда иэпадалигв по зе-
мята столове, мърморейки:
Въ тоя градъ нвиа ли поли-
ция да земе мtрки де не ппа-
шатъ мющерийгв ни?

Вънъ предъ f\нгеловото
кафене, рабогникъ единъ бв
пустналъ въ работа новата
помпа- германско изобрете-
ние - която съ взривъ нв-
квкъвъ чистеше помийната
яма на хотелъ „f\мерика" ...

печатниuа „Чикаго ·-Хасково
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К о й опредвпя и събира
проrресивенъ ж. п. цанънъ.

Съгласно измtнението на чл. 10 отъ законя за пжги-
щата. предвидената вноска за физическитt лица, упражня-
ващи нвкекво занятие, се опредtля отъ съответнитв про-
фесионални организации, независимо отъ това, дали еж тtх-
ни членове или не.

Когето въ населеното мtсто нвна професионална
организация, вноската се опрепвля отъ специална
комисия, назначена отъ общинския виетъ.

Следъ като професионалнитв организации из-
гогвятъ списъцитв за облоrъ съ прогресивенъ ж. п.
данънъ, изпрещвтъ ги на двнъчнитв началници за съби-
ране на сумитt, по твхъ,

Списъцитt на подлежащитt на проrресивенъ ж. п. да-
нъкъ физически лица се съставягъ отъ професионалнитt
органмзеции или общинскитв комисии най-късно до 1 ф ев-
руарий на обложната година.

Бносквта за юридическитв лица (дружества, съюзи,
банки, предприятия и пр.), се опредвпя, събира и внася
отъ управителнитt имъ съвети, въ Б. народна банка.

Сронътъ за внасяне на
проrресивенъ ж. п. цанънъ.

Всички дружества, съюзи, предприятия (юридически
лица), както и всички физически лица съ свободни про-
фесии, търговци, занаятчии, индустриалци, маемодатели, зе-
медtлци и др., внасятъ прогресивния си ж. п. цанънъ
по края на месецъ юннй на сбложната година

Данъкътъ неплатенъ въ този срокъ се събира съ 1 °/0
месечна лихва.

Наказания: Законътъ за ж. п. мрежа и пристанища-
та, предвижда глоба отъ 50 до 500 лева, за проявена сла-
ба дейность или нередовно съставяне на списъцитв отъ
професионалнитt организации.

Горното да се има предвидъ, за да не подпаднатъ
подъ ударитt на закона, както управителнитt тtла на под-
дtленията ни, така и господа Сенретерь-касиеритв.

Обръщаме вниманието на съюзнитв поддtления, да
съобщатъ нл чпенуващигв въ твхъ лица, да използуватъ
улесненията, които се правятъ съ този законъ за изпла-
щане недоборитt отъ временната ж. п, трудова повинность,
превърната въ пари, за годинитt отъ 1935 до 1939 вклю-
чително.

Лицата; които спазятъ срока до 25 октомврий т. г.,
ще эаплатятъ само по 60 лева годишно.

Сжщитв улеснения се даватъ и за недобобитt отъ
основния ж. п. данънъ за годинитв: 1933 до 1939 вкп., ка-
то се събиратъ по 30 лева годишно, ако бжце изпратенъ
до 25 октомврий т. г.

Следъ тая дата недоборитt ще се събиратъ въ дво-
енъ размtръ.

Проrресивеиъ ж.
нънъ отъ служители,
ници и надничари.

Отъ служителитt, работницитв и надничаритt се у-
държа прогресивенъ ж. п. денъкъ отъ брутнитt имъ за-
плати за месецъ априпъ въ размвръ, посоченъ въ да-
дената по-горе таблица.

Удържанитв суми ще се внасягъ отъ платеца
насиеръ до 15 число на следващия месецъ следъ
удържането, чрезъ най-близкия нпонъ на Б. Н. бан-
ка, въ приходъ на Главната Дирекция на желвзни-
цитв и пристанищата.

Въ вносния листъ се прави разпредtление, както следва:
90°/0 за постройка на нова ж. п, линии и
10°/0 за постройка на нови пристанища.

Отъ заплатитt на посгжпипитв следъ месецъ априлъ
служители, се удържа прогресивенъ ж, п. двнъкъ отъ за-
платата за първия месецъ следъ постжпването на работа,
ако не предсгавятъ удостовtрения, че еж платили този про-
гресивенъ ж. п. ценънъ при учреждението, въ което еж
работили по-рабо.

При повишение или постжпване въ държавното уч-
реждение или предприятие съ по-голtма заплата, прогре-
сивенъ ж. n. двнънъ се удържа и върху разликата.

Служители и надничари, постжпипи на работа презъ
месецъ цекемврий на годината, се освобождаватъ отъ про-
rресивенъ ж. п. цвнъкъ.

п. да-
работ-

•

Набавете си вжгпища
/

отъ вагонитв, съ които раз-
полагатъ Б.Д.Ж., и предвидъ
на ненэвесгносгьтв, по кв-
къвъ начинъ могатъ да се
отразятъ у насъ междуна-
роднитt затруднения, напом-
нянето на мини „Перникъ"
е много основателно и на-
временно и ние молимъ всич-
ки търговци-пласьори и кон-
суматори да си взематъ се-
риозна бележка.

Презъ тази година не ще
се въвеждатъ специално на-
малени лtтни цени на вжг-

Въ сдружението ни е по-
сгжпипо писмо отъ цържвв-
нитt мини „Перникъ", съ ко-
ето последнитt отправятъ ец-
но предупреждение к а кто
къмъ търговцитt-пласьори,
така 11 къмъ търговцитв-кон-
суматори. да си набевятъ сво-
евременно вжгпише за зи-
мата.

Предвидъ на това, че отъ
месецъ авгусгъ започва уси-
ленъ сточенъ трефикъ, кой-

1то продължава до края на
месецъ ноемврий, и завнга-
жирва една голtма часть ли щата.

ХРОНИКА
Настоящиятъ брой на \ рано масло, прежди, бетон-

вестника излиза наскоро • но желtзо, всички видове
спедъ броя ни 20, заради търговско жепвзо, гвоздеи,
опжтванията по фиснал- подкови, клинци, тель, мета·
нит-в закони, които дава- ли и метални произведения.
ме, и които еж срочни, Новиятъ синь камъкъ,
и трвбва на време да бж- който ще пристигне въ гра-
датъ проучени и иэпъл- да, ще се продава на едро
нени. Този материалъ зае около 26 лв. кгр. Налични-
почти цвпия вестнинъ, ятъ синь каиъкъ, останалъ
поради което не б-в въз- отъ лани, се продава, срещу
можно да се застжпягъ подписъ отъ търговцитt на
и другитв огдвли на вест- едро по 13 л'в. кгр. Отпуска
нина. се по 1 кгр. на цекаръ за

Въ града ни се чувствува първо пръскане.
оскждицв на соль, рафини-

Эаповъдь
No 29

Оситt и киркигв да се продаватъ съ гр. Хасково по
следнитt цени:

1, Оси обикновени цtли на едро до 26 лв. кгр., на
дребно до 29 лв. нгр.;

Оси обикновени пврчьпии на едро до 27•10 лв. кгр.,
на дребно до 30 пв, кгр.;

Оси обикновени цвпи до 30 лв. кгр., ганнитурата на
килограмъ съ 1 лв. повече.

2. Оси комбинирани цtли на едро до 28 20 лв. кгр .•
на дребно до 31 ·20 пв. кгрт

Оси комбинирани парчелии на едро до 29·70 лв. кгр.,
на дребно до 33 лв. кгр.;

Оси комбинирани цtли до 30 лв. кгр. гарнитурата на
кипогремъ съ 1 лв. повече.

3. Кирки обикновени тежки до 2 кгр. на едро до 26·20
лв. кгр. на дребно до 29 лв. кгр,

Кирки обикновени тежки надъ 2 кгр. на едро до 25·30
лв. крг., на дребно до 28 лв. кгр.

Кирки подбивки на едро до 28·60 лв. кгр., на дребно
до 31 •70 лв. кгр,

Эаповъдь
No ЭО

Конскитв и мулешки подкови въ гр. Хасково, да се
продаватъ на едро до 11 •70 пв, кгр., на дребно до 13 лева
килограмъ.
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Кредитно Акционерно Д-во

:върши всвнакви банкови операции
IКредитира всички съсловия

Приема влогове при най-износни условия 2-66-З
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