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Za podnikatele, kteří nemohou vyplniti přij hlasovací list sami, vyplní, hlásí-li se o to, přiNařízení vlády republiky Československé ! hlasovací list obecní úřad.
Při plnění povinností dle tohoto paragrafu
ze dne 17. prosince 1919,
mohou obce v případě potřeby dožádati berní
jímž se provádí zákon ze dne 11. prosince 1919, správu, by liknavým podnikatelům uložila pořádč. 658 Sb. z. a n., o všeobecné dani z převodu . kovou pokutu dle § 43 zákona.
státků a pracovních výkonův a o dani přepychové. |
Liknaví podnikatelé mohou býti ke splnění
| této povinnosti přidrženi pořádkovými pokutami
' až do výše 10.000 K.
- I.
Cis. 659.

Povinné hlášení podnikatelů.

§ 3.

§ 1.

Dodatečné přihlášení. Hlášení
nových podniků. .
Podnikatelé, kteří se nemohli přihlásit} při
soupisu v obci (§ 1), přihlásí se bezodkladně
přímo u příslušné berní správy o přihlašovací list.
Přímo u příslušné berní správy přihlásí se též
do 14 dnů podniky nové a kočovné podniky při
stěhovalé. Přihlášení se děje na úředním tisko
pise, který na žádost dodá bezplatně berní správa.

Součinnost obcí.
(§ 46).

Veškeré obce jsou podle § 46 zákona povinny
spolupůsobiti při zjišťování podnikatelů, povin
ných k ohlášce dle §§ 14 a 32 zákona.
Berní správa dioda přímo neb prostřednictvím
okresních politických správ obci potřebný počet
přihlašovacích listů.
Obce jsou povinny dodati je do týdne po
obdržení k vyplnění všem v jich obvodu se nalézajícím podnikatelům, t. j. všem osobám, provozujícím samostatně výdělečnou činnost v jakém
koli povolání, tedy všem rolníkům, živnostníkům,
obchodníkům, řemeslníkům, továrním a doprav
ním podnikům, dále lékárnám, advokátům, notá
řům, civilním inženýrům, stavitelům, lékařům, babičkám, zubním technikům, hotelům, pensím, podnikům zábavním všeho druhu, vyučovacím a jiným
podnikům, které provozují po živnositensku služby
a výkony všeho druhu.
Během dalších 14 dnů jsou obce povinny sebrati všechny přihlášky od všech poplatníků, prozkoumati je co do úplnosti a správnosti a odvésti
je přímo příslušné berní správě.
Obcím s více než 20.000 obyvateli může býti
tato lhůta k žádosti berní správou prodloužena.
Na Slovensku určí generální finanční ředi
telství, kterými úřady mají býti přihlašovací listy
podnikatelům dodány a u kterých úřadů mají býti
přihlášky učiněny.
§ 2.
Povinnost p o d n i k a t e 1 ůi.
Podnikatelé jsou povinni podle §§l 14 a 32 zá
kona správně a úplně přihlašovací list obcí do
ručený vypilmiti do 3 dnů po podání; nebyl-li jim
dodán přihlašovací list do konce ledna 1920, jsou
povinni sami se přihlásiti o list přihlašovací u obce,
v níž se podnik nalézá, pokud se týče kde podni
katel bydlí, neb se zdržuje.
Podnikatelé, kteří nemohou sami vyplniti při
hlašovací list, mohou přihlášku učiniti u obce
ústně.
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II.
Povinné zápisy k všeobecné dani z převodu
statků a z pracovních výkonů.
§ 4.

.
Zápisy zemědělců.
I
Každý kdo provozuje zemědělské hospodář
; ství (rolnictví, lesnictví, chov dobytka) bez ohle
du na rozsah hospodářské půdy jest povinen míťi
zvláštní vázanou a list za listem číslovanou knihu
pro zápisy dle tohoto nařízení. Neznalost písma
neosvobozuje od vedení takové knihy.
,
Do ní musí nejméně jednou v týdnu zapiso
vat!, kolik během týdne za prodané výrobky stržil
a zač.
Přijaté platy nad 100 K se zapíšou vždy
zvlášť a samostatně.
Při výměně věci ža věc nutno zapsati jako
tržbu obvyklou cenu vyměněné věci.
Z týdenních zápisů pořídí se měsíční součty.
§ 5. ’
Zápisy ostatních podnikatelů.
Ostatní podnikatelé jsou povinni do zvláštní
knihy (všeobecný daňový záznam), vázané a list
za listem číslované, zapisovati každodenně úhrn
nou tržbu, nezmenšenou o to, co bylo vzato pro
vlastní spotřebu.
Činí-li jednotlivý přijatý plat více než 100 K,
uvede se při tom zvláště s udáním, zač byl plat
přijat.
Ostatní tržba se uvede souhrnně.
Souhrn denní tržby připočte se k souhrnům
tržby předcházejícího dne tak, aby byl kdykoliv
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úhrn platů podrobených dani od počátku roku
patrný.
Od vedení všeobecného daňového záznamu
jest osvobozen, kdo vede řádné obchodní knihy
podle předpisů obchodního zákona, předpoklá
daje, že knihy ty vyhovují předpisům tohoto na
řízení; na žádost může býti od všeobecného da
ňového záznamu sproštěn podnikatel, který vede
obchodní záznamy podle jiných předpisů, předpo
kládaje, že záznamy ty stačí k vyměření daně,
nebo se dají za účelem tím upraviti.
III.
Zvláštní zápisy podniků podrobených dani
přepychové.
§ 6.
Knih askla dní a kniha daňová.
Podniky, podrobené dani přepychové dle § 25
zákona, jsou povinny vésti o přepychových před
mětech vedle všeobecného daňového záznamu
knihu skladní a knihu caňovou dle připojených
vzorů.
§ 7.
Kniha skladní.
Kniha skladní' musí býti vázaná a list za
listem číslovaná.
Do knihy skladní zanáší se přírůstek (nákup
a výroba) a úbytek (prodej a spotřeba) zboží.
Počátkem roku 1920 musí každý podnikatel
poříditi do 14 dnů inventuru přepychových před
mětů, jež se mají u něho zdáni ti.
Lhůta tato může býti na odůvodněnou žádost
prodloužena.
Výsledek inventury se zapíše do skladní
knihy jako počáteční stav zboží.
Přepychové zboží budiž při tom rozeskupeno
nejméně tak podrobně, jak rozeznává zákonný
seznam přepychových předmětů.
K tomuto počátečnímu stavu se připíše každý
přírůstek (koupě, výroba) nového zboží dle druhu.
Ve skladní knize se vede odděleně a samo
statně úbytek (prodej, spotřeba) zboží tak, aby
porovnáním bylo kdykoliv možno zjistiti stav
zboží na skladě.
U podniků později vzniklých řídí se počá
teční stav zboží dnem, kdy. podnik vznikl.
Pro inventuru a zápis počátečního stavu
platí stejná lhůta, jako pro podniky staré.
Zápisy do knihy skladní dějí se každodenně
a jednotlivě.
§ 8.
Kniha daňová.
Do knihy daňové se zapisuje každodenně:
1. prodej a vzetí každého jednotlivého před
mětu přepychového z podniku;

2. stržená cena, případně krámská cena před
mětů vzatých pro domácnost, a úplata za přepy
chové výkony (§• 27, odst. 2);
3. sazba daně normální případně snížená
vzhledem k možnému osvobození (§ 28, odst. 3.);
4. kolik činí daň;
5. případná poznámka o zrušení dodávky,
o tom, že tržba je splátkou, konečně o tom, proč
byla sazba přepychové daně snížena, a při přepy
chových výkonech poznámka, pro koho bylo pra
cováno.
Kniha daňová se uzavírá čtvrtletně.
§ 9.
Úlevy při vedení knih.
Berní správa může na zvláštní žádost osvoboditi stranu od vedení skladní kmihy za těchto
podmínek:
a) je-li podnikatel osobou důvěry hodnou,
b) vede-li řádné obchodní knihy ve smyslu §§ 4
a 5 tohoto nařízení,
c) je-li podnik menšího rozsahu a obstaráván po
stránce obchodní jen podnikatelem nebo jeho
rodinou,
d) omezuje-lii se podnik jen na přepychové před
měty (spec. podniky) nebo výkony, nebo při
smíšených podnicích, vedou-li se přepychové
předměty ve zvláštních odděleních a jsou-li
vedeny v samostatných knihách.
Od vedení knihy daňové mohou podnikatelé
při drobném prodeji na žádost býti berní správou
osvobozeni jen tehdy, prodávají-li jen výhradně
přepychové předměty a vedou-li obchodní knihy
tak, že je možno z jednotlivých zapsaných do
dávek přepychové předměty a platy za ně konané
bez obtíží zjistiti.
§ 10.
Zvláštní úlevy pro prodej výrobků cukrář
ských a prostředků toaletních. (Pol. A, č. 1, D III
zák. seznamu přepychových předmětů.)
Podniky prodávající výrobky cukrářské (Pol.
A, č. 1 zák. sezn.) jsou od vedení knihy skladní
ohledně těchto předmětů osvobozeny; podniky
prodávající toaletní prostředky (D. III zák. sezn.),
mohou býti ohledně těchto předmětů na žádost
osvobozeny od vedení této knihy.
V Knize daňové musí podnikatelé obojího
druhu zapisovati denně jen úhrnnou tržbu za tyto
přepychové předměty; jednotlivě nutno zapisovati
pouze úplaty přesahující 20 K§ 11.
Zvláštní ustanovení pro hotely.
Hotelové živnosti a pense a podobné podniky
jsou povinny vésti na místě knihy skladní a da
ňové knihu hotelovou, dle připojeného vzoru.
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§12.
Povinnost vedení všeobecného
daňového záznamu.
Podniky, které jsou podrobeny dani přepy
chové, musí vésti vedle zvláštních zápisů pro tuto
daň podle §§ 7, 8 a 11 tohoto nařízení též vše
obecný daňový záznam dle § 5 nařízení, do něhož
se zapisuje veškerá tržba včetně tržby za přepy
chové předměty. Pouze podniky, které výlučně
prodávají přepychové předměty u nich zdaněné,
jsou od vedení všeobecného daňového záznamu
osvobozeny.
§ 13.
Přechodná ustanovení.
Přepychové zboží, které před 1. lednem 1920
bylo již zaplaceno, které se však nalézá tohoto
dne ještě u podnikatele, jest daně prosto; podni
katel jest však povinen zboží toto zvláště vyznačiti ve knize skladní a odečísti od stavu zásob
ze dne 1. ledna 1920.
Platy za zboží, které před 1. lednem 1920 bylo
dodáno, ale nezaplaceno, se do knihy daňové za-

pistijí; na požádání kontrolních orgánů jest podni
katel povinen prokázali účty a knihami dobu do
dávky.
Přepychové zboží, jež se dle zákona zdaňuje
při výrobě neb při dovozu, jež se však nalézá dne
1. ledna 1920 v tuzemsku u podnikatelů, kteří
nejsou výrobci, zdaňuje se v drobném prodeji, t. j.
u toho, který zboží toto zde má na skladě.
§ 14.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. ledna
1920 a provedením jeho se pověřuje ministr
financí.
Tusar v. r.
Švehla v. r.
Sonntág v. r.
Dr. Veselý v. r.
Habrman v. r.
Prášek v. r.

Staněk v. r.
‘Dr. Heidler v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Hodža v. r.
Houdek v. r.
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Přihlašovací list
k dani z převodu statků a pracovních výkonů a k dani
přepychové.

Jméno
(firma) podnikatele

Bydliště
(sídlo podniku),
ulice a číslo domu

Druh podniku
Počet členů
(udání předmětů, Veškeré ostatní
domácnosti
s nimiž se obcho
tuzemské
duje a výkonů, podniky téhož včetně čeledě
(u zemědělských
které podnik
majitele
podniků)
provádí)

Poučení
pro podnikatele podrobené dani přepychové.
Jsou-li předmětem podniku přepychové předměty
v ohlasce uvésti v tom pořadí a tím označením, jak uvedeny zmíněné v § 25 zákona, nutno je
chovych předmětů.
^ jsou v zákonném seznamu přepý2. Při přepychových předmětech, které se zdaňují při výrobě musí vvrnhcp „Hati
Tmí Jč0V°Z0VnU’ kde z,danění s,e děÍe; nýbrž i k účelům kontrolním veškerá skladiště a prodeinv
miste provozovny neb na jiných místech se nacházející.
^
'
+3. Rozšíří-li se podniky dodatečně na nové přepychové předměty neb na nové závndv

SW&MS Mkrzmény

d014 d”s

TZ%
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Kniha skladní
(jméno, příjmení, firma, odbočka)

v
(bydliště, ulice, číslo popisné, sídlo podniku)

o stavu zásob dani přepychové podrobených předmětů v době
od 1. ledna 1920 do

X^OTtoení.
1. Kniha skladní budiž vázána a list za listem číslována.
2. Různé předměty budtež označeny dle skupin a druhů zákonného seznamu.
3. Zápisy do knih budtež každodenně provedeny.
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Obvyklé
označení

o

Obvyklé

Obvyklé
označení

Obvyklé
označení

Obvyklé
označení

Obvyklé
označení

Obvyklé
označení

Množství

Vzoi* /Y (příx^ťisteli).

1025

Obvyklé
označení

OjQ
I

Obvyklé

Obvyklé

označení

označení OG označení

>NV) Obvyklé

Obvyklé

Obvyklé

Obvyklé

označení

označení

označení

Množství

Vzor B (úbytek).
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Kniha daňová
(jméno, příjmení, firma, odbočka)

Co

v ........................................... .................................................................
(bydliště, ulice, číslo domu, sídlo)

o přijatých úplatách za dodávky neb výrobu přepychových předmět
za dobu od 1. ledna 1920 do

I^ouóení.
1. Kniha daňová budiž vázána a list za listem číslována.
2. Různé předměty buďtež označeny dle skupin a druhu zákonného seznamu a uvnitř skupin
obvyklým obchodním označením za sebou ve zvláštních odstavcích.
3. Knihu daňovou nutno po uplynutí daňového období (ročně, čtvrtletně) uzavřití a obnos daně
přenésti do daňového přiznání.
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Oplata, příp.
krámská cena Sazba daně Obnos
předmětů
vzatých pro
domácnost
nebo úplata za vse- prepy- vse- |
přepychové obecné chové obecné
Množství
výkony
kusů
K
h
K
i!

Číslo řadové

Předměty

CL
'CNtf
C
Q
CD

Obvyklé
pojme
nování

Poznámky.
daně

Zde se označí:
a) případné zrušení do
dávky

prepychové

c) důvod snížení pře
pychové daně (§ 28,
odst. 3.)
d) při přepychových
výkonech pro koho
bylo pracováno

K

!

h

b) splátky

Byt

Příjem
za byt
(incasso)

K | h

K | h

Daň

Sazba

Jméno
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Počet osob

Den
zápisu

Číslo pokoje
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K

Poznámka

! h

t

/

Ze státní tiskárny v Praze.

