
Cis. 64.

Zákon ze dne 20. ledna 1920,

jímž stanoví se úchylka od ustanovení § 69 zá
kona ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z., o služebním
l.oniěfu státních úředníkův a státního služebnictva 

(služ. pragmatiky).

§ 1.

Do konce roku 1921 mohou býti ke službě 
při ústředním úřadě nebo při úřadě, který jest 
ústřednímu úřadu bezprostředně přičleněn, povo
láni v případě nutné potřeby i oni úředníci z admi
nistrativní koncept™ služby, kteří mají kratší 
služební dobu než pětiletou, ale po celou dobu 
své služby vykazují kvalifikaci velmi dobrou. 
Povolání úředníka jest však v takovém případě 
vyhraženo ministerské radě.

§ 2.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem prohlá
šení a provedením jeho pověřují se veškerá mi
nisterstva.

dne 10. listopadu 1919 a nabyvší dle čl. 440. 
smlouvy účinnosti dne 10. ledna 1920, jakož í na 
základě § 14 zákona ze dne 13. listopadu 1918, 
č. 37 Sb. z. a n„ ustanovuje se takto:

Pro území, které podle článku 83. mírové 
smlouvy s Německem připadá ,k republice Česko
slovenské, ustanoví vláda zplnomocněného ko
misaře republiky Československé. Ustanovení jeho 
vyhlásí předseda vlády v úředním listě republiky 
Československé.

§ 2.

Zplnomocněný komisař, zmíněný v § 1 
oprávněn jménem vlády republiky Českosloven
ské, po případě i jménem jednotlivých členů vlády 
vše, co za vhodné uzná, nářizovati. rozhodovat! 
a opatřovali, co k udržení pořádku, konsolido
vání poměrů a k zabezpečení řádného státního 
života na území v § 1 zmíněném bude zapotřebí.

§3.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení. Provedení jeho ukládá se vládě.

T. G- Masaryk v. r. 

Tusar v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Dr. Hodža v. r. 
Dr. Franke v. r. 
Dr. Veselý v. r. 
Dr. Winter v. r, 
Dr. Heidler v. r.

Klofáč v. r. 
Staněk v. r. 
Svehfa v. r. 
Hampl v. r. 

Prášek v. r. 
Sonntág v. r.

Habrman v. r.

Houdek v. r.
jako ministr pro zásobování lidu a v zastoupení 
nepřítomného ministra veřejného zdravotnictví 

a tělesné výchovy.

Tusar v. r.
Švehla v. r. 
Habrman v. r. 
Dr. Winter v. r. 
Dr. Beneš v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Hodža v. r.

Sonntág v. r. 
Prášek v. r. 
Dr. Franke v 
Dr. Veselý v. 
Klofáč v. r. 
Hampl v. r. 

Houdek v. r.

r.
r.

Čís. 66.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 20. ledna 1920,

Čís. 65.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 24. ledna 1920,

kterým se zřizuje zplnomocněný komisař pro 
Ratibořsko.

jímž se provádí zákon ze dne 11. prosince 1919, 
č. 658 Sb. z. a n., o všeobecné dani z převodu 
statků a z pracovních výkonů a o dani přepy

chové.

Článek 1.

K §u 1, bod 5. zák.

Vlastní spotřeba.

Na základě mírové smlouvy, uzavřené s Ně
meckem dne 28. června 1919, schválené Národ
ním shromážděním dne 7. listopadu 1919, ratifi
kované presidentem republiky Československé

.Zdaní-li se bezúplatné vzetí předmětů z vlast
ního podniku pro domácnost nebo jiné nevýdě
lečné upotřebení (§ 1, ,odst: 5. zák.), vezme se za 
základ zdanění cena úřední nebo v místě obvyklá.



97

Dle §ú 5 prov. nar. ze dne 17. prosince 1919, 
č. 659 Sb. z. a n„ jsou všiclini podnikatele vyjma j 
rolníky povinni zrinášeti denně do daňového zá
znamu také: cenu toho, co bylo z podniku pro po- j 
tře® podnikatele a jeho domácnost vzato.

Zemědělci nejsou dle §u 4 citovaného prov. 
nař. povinni cenu vlastní spotřeby zaznamenávati . 
vě všeobecném daňovém záznamu.

V tomto případě se stanoví cena vlastní spo
třeby při vyměření daně odhadem nebo dohodou 
na celý rok.

Článek 2.

K §u 4, bodu 4. žák.

Osvobození dodávek kovu a jejích směsí k ražbě 
peněz.

Ustanoveni bodu 4., §u 4 zák. vztahuje se na 
dodávky drahých kovů a směsí pro účely ražby 
peněz. Drahými kovy jsou v tomto smyslu: zlato, 
platina a stříbro.

Podmínkou osvobození jest, že se nabývají 
tyto drahé kovy nebo jejich směsi za účelem 
ražby peněz, af je nabývá stát nebo jiný orgán 
k nákupu kovů k ražbě peněz oprávněný.

Dani .nejsou podrobeny za těchto podmínek 
ani dodávky rudy obsahující drahé kovy, výrobků 
hutních, drahých kovů a směsi v zrnech, prutech, 
listech nebo dodávky výrobků ze zlata, platiny a 
stříbra.

Článek 3.

., ýi 4, bodu 16., a §h 39 zák:

Dovoz.

A. Při předmětech podrobených 
všeobecné dani.

Dle bodu 16.. § 4 zák. je dovoz předmětů pod
robených dani všeobecné z ciziny do tuzemska od 
daně osvobozen.

B. Při předmětech p o d r o b e n ý c h 
přepychové dani.

Dle §u 25, odst, i.-, bodu 4. zákona jest dovoz 
přepychových předmětů uvedených v zákonném 
seznamu podroben dani přepychové. Daň platí 
první tuzemský nabyvatel. Zákon nečiní rozdílu, 
je-li nabyvatel tuzemcem neb cizozemcem zde 
bydlícím nebo zde snad přechodně se zdržujícím. 
Daň se musí také zaplatit! když tuzemec se pře
chodně zdržuje v cizině, předmět přepychový tam 
koupí a někomu do tuzemska zašle nebo sám přes 
hranice dopraví.

Bylo-li dovezených přepychových předmětů 
bezúplatně nabyto, možno žádali o vrácení daně 
u příslušné berní správy, při čemž nutno předlo
žití průkaz o způsobit nabytí předmětu a o zapla
cení daně.

Povinnost platili daň nastává přivezením 
předmětů do tuzemska nebo jeho obdržením v tu
zemsku, to jest okamžikem, kdy cizozemské zboží 
úřadem po skončeném celním řízení (proclení, cla 
prosté propuštění) straně uvolněno.

1. Děje-li se celní odbavení za přítomno
sti nabyvatele nebo jeho-zástupce, vybírá se 
daň takto:

' 1. u předmětů, z nichž se daň dle pol. A, 2, 
3, a pol. B. 10 zák. seznamu přepychových před
mětů musí platili výlučně při dovozu (kaviár, 
ústřice, mořští raci, jižní ovoce mimo citrony, 
ozdobná péra z cizo-krajných ptáků), vybere datt 
celní úřad v každém případě při celním odbavení;

2. stejným způsobem se vybere daň ze zboží, 
jež se dle stt 25., odst. 1., bodu 1. zák. zásadně 
zdaňuje při výrobě (koberce, duté sklo atd.);

3. u předmětů, které se zásadně zdaňuji v drob
ném prodeji (§ 25, odst. 1., bod 3. zák.), dlužno 
rozeznávali:

a) je-li nabyvatel sám spotřebitelem, vybere 
se daň stejným způsobem, jak shora pod číslem 1. 
uvedeno;

b) je-li nabyvatel obchodníkem nebo živnost, 
níkem, který předmětu nabývá k podnikatelskému 
upotřebení nebo k dalšímu zcizení a činí-li nárok 
na osvobození od daně přepychově dle §u 28, 
odst. 1., bod 3. zák., musí předložili celnímu úřadu 
úřední vysvědčení uvedené v § 24 tohoto nařízení. 
Poněvadž dovoz není podroben ani dani vše
obecné, neplatí v tomto případě nabyvatel žádné 
daně.

Nečiní-li však nároku na osvobození podle 
§u 28, odst. 1., bodu 3. zák., vybere se daň stejně, 
jak shora uvedeno pod číslem 1.

II. Ncní-li nabyvatel nebo jeho zástupce pri 
celním odtavení zásilky přítomen, na př. při zá
silkách poštou a železnicí, má se za to, že souhlasí 
s bezprostředním vybíráním daně celním úřadem 
při celním odbavení.'

V těchto případech vyměří a vybere se daň 
od adresáta současně s celním poplatkem, vybí- 
rá-li se jaký. Činí-li však nabyvatel, jsa obchod
níkem neb živnostníkem, nárok na osvobození od 
daně přepychové dle §u 28, bodu 3. zák., musí za
žádat! u čelního úřadu, který daň přijal, za vrácení 
daně.

Četní úřad vrátí celou vybranou daň, jestliže 
žadatel se vykáže úředním vysvědčením uvede-
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ným v čl. 24. tohoto nařízení a celním dokladem- 
o zaplacení daně.

Platí-!i se dan při celním odbavení, musí pla
títe! prokázat! kupní cenu iíčty nebo jinou ko
respondencí. Neprokáže-!! se kupní cena, vyměří 
se daň dle ceny úřední nebo v místě obvyklé, 
která se v případě potřeby zjistí odhadem.

Ježto dle Ju 9, odst. 1. zákona úplatou jest 
vše. co^ nabyvatel musí výnaložiti k nabytí doda
ného předmětu, musí podnikatel přiznati k vymě
ření daně přepychové celnímu úřadu, nmoho-li 
činí vedlejší výlohy, které musí hradit! mimo 
kupní cenu. (Clo, daň spotřební atd.) Nemůže-li 
nabyvatel udati přesnou sumu těchto vedlejších 
výlohí skinovi se tato suma odhadem nebo do
hodou.

Ptisobilo-li by zdanění při vyčlení obtíže cel- ' 
nímu úřadu, zvláště nelze-li zjistití cenu bez 
znalců a tito těžko se dajý sehnati. nastane řízení 
Předepsané v ;§u ,39 žák.

"V tomto případě vyrozumí celní úřad o do- 
vozu berní spřávti, k vyměření daně dle by. 
dhště (sídla) příjemcova příslušnou a poznamená 
v celním dokladu, že předmět dovezený, pokud 
se týče část zásilky a jaká (pokud možno udání 
poctu kusů a přesného označení zboží dle seznamu 
piepychových věci) náleží k věcem podrobeným 
dani přepychové, a která berní správa byla vy
rozuměna za účelem \ yměření daně.

Ncbyla-li zaplacena daň při celním odbavení, 
jest strana povinna do 14 dnů berní správě ozná
mili, kdj a jaký předmět byl dovezen a mnoho-lí 
činila úplata- s vedlejšími výlohami.

Nevybere-H se daň hned při celním odbavení 
a ma-li celní úřad z jakéhokoliv důvodu pochyb- 
nost o doby most i přepychové daně, má žádati,

?trami sIoži,a zariJku za zaplacení přepy- 
chové dané v halových penézích, o čemž vyroz- 
umí současně berní správu, která po vyměření a 
zaplacení daně nařídí vrácení záruky. Bez složení 
teto záruky nesmí býti v tomto případě zásilka do 
\oIneho oběhu uvolněna.

Byla-li daň přepychová z předmětů, uvede
ných v oddělení B. I.. č. 1 a 2, tohoto článku 
zaplacena při dovozu, není strana povinna zapsafi 
předmět ani’do knihy skladní ani do knihy daňové.

článek 4.

Vývoz.

K §u 4, bodu 16. zák.

1. běžné číslo,

2. předmět vyvezený,

3. den vývozu,

4. jméno (firmu, bydliště, sídlo) cizozemského 
příjemce zboží,

5. výši smluvené úplaty,
6. den, kdy byla zásilka odeslána,

7. obnos platby,

8. den platby.

K §u 25, odst. 1, bod 2„ a š;u 40 žák.

2.- Při d a n i p ř e p y chov é.
' 7

Dle- §u 25, odst. 1., bod 2. zák., jest podroben 
dani přepychové vývoz předmětů uvedených 
v seznamu přepychových věcí v odstavci D VI a 
VII, číslo 1.

Vývoz starožitností, jest podroben dani po
tud, pokud starožitnosti ty mají význam pro dě
jiny všeobecné nebo kulturní, pro národopis, pro 
zkoumání pravěku, rostlinstva a živočišstva.

Předměty uvedené v odstavci Vit. číslo 1, 
(obrazy atd.) jsou podrobeny dani bez ohledu na 
stáří malby. Osvobození uvedené v § 28, odst. 1., 
bod 2. zák, platí pouze pro drobný prodej a ne 
pro vývoz.

Vývoz starožitností a obrazů atd. jest dani 
podroben/bez ohledu na to, býly-!i předměty ty 
prodány čili nic. Stačí tedy pouhé odeslání clo ci
ziny na výstavu, aí strana má úmysl zcizit! prfed- 
inety čili nic. vezme-li někdo předměty ty s schou 
při stěhování do ciziny nebo vyvezou-li' se i a- 
sledkem daru nebo dědictví.

^Posílají-li sc obrazy na výstavu do ciziny, 
muže finanční ministerstvo ná zvláštní žádost 
upustiti od předepsání daně, aby se uspořilo řízení 
ve smyslu $u 38, odstav ce 3. zák., poskytnc-li vý. 
vozce hodný důvěry záruku, že obrazy do 6 mě
síců vrátí, nebo daň dodatečně zaplatí.

Daň platí dle §ti 29, bod 2.. a §u 40 zák. vý- 
vozcJ. Je-li vývozce podnikatelem, platí daň jako 
obyčejně tak. že zanese kupní nebo obecnou cenit 
jlo knihy daňové; není-li podnikatelem, muší ozná- 
miti berní správě svého bydliště, co chce vyvěsti. 
Berní správa po vyšetření Ceny vyměří daň.

D Pří dani všeobecné.

Vývoz je daně prost (§ 4, čís. 16 zák.).
„ ‘ pinkou osvobození jest, že podnikáte 
vede za účelem průkazu o určení předmětů vyve 
zených zvláštní záznam s těmito rubrikami*

Po zaplacení daně vyhotoví pak berní správa 
pot vrzem o zdanění za účelem vývozu a označí 
v^něm předmět přesně. Bez tohoto dokladu celní 
urad nepodnikatelům vývoz nepovolí. Podnikatel 
se vykáže úředním vysvědčením uvedeným ve 
článku 24. tohoto nařízení.
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Č t á n e k 5.

Průvoz.

Dle §u 4, bod 16. zák. jest prín oz osvobozen 
Jak od daně všeobecné, tak od daně přepychové, 
předpokládaje, že nenastane v tuzemska nějaký 
poplatný převod.

Článek 6.

K stí 7, bod 2. zák.

Osvobození výlučně dobročinných a všeobecně 
prospěšných podniků.

Podniky, které činí nárok na osvobození dle 
§u 7, bodu 2. zák., musí o osvobození zvláště za- 
žádab u berní správy a žádost patřičně doložiti 
(stanovami, nadačními listy, účetní zprávou atd.).

O žádosti rozhoduje ministerstvo financí.

Dokud o žádosti není pravoplatně rozhodnuto, 
jsou tyto podniky povinny vésti zákonem přede
psané záznamy a platiti daň.

Osvobození toto nevztahuje se však na pře
pychové dodávky neb výkony. i

Podniky výlučně dobročinnými dlužno roz- 
imiěti podniky, jichž snaha směřuje výhradně ke 
zrhnněiií nouze a chudoby nebo ke konání lásky 
k bližnímu bez nároku na plnou náhradu.

Podniky obecně prospěšnými jsou takové pod- 
. niky, jež zvláštní měrou podporují obecné blaho 
po vědecké, výchovné neb jiné stránce.

Článek 7.

K §u 9. odstavec 4. zák.

, i
Přepočítání cizích měn.

Je-li zdanitelná úplata nebo hodnota udána 
v cizí měně, nutno ji přepočítati dle kursu, který 
byl úředně stanoven na pražské burse v den při
jetí úplaty.

Bylo-li mla-titeli daně dovoleno, aby podle 
klanovém Su 17, odstavce 5. zák. na místě platů 
přijatých přiznával a zdaňoval ceny účtované, jest 
rozhodným pro přepočítání den výkonu neb do
davky.

Neb^ lo-li v uvedený den úředního záznamu, 
Jest tozhodnýrn předposlední úřední záznam, ne- 
af-li starší 3 měsíců.

Není-li měi:a na pražské burse vůbec zna
menána aneb nedá-li se přepočítací kurs shora 
zmíněným způsobem zjistiti, dlužno vyžádati si

[ o její hodnotě dobrozdání pražské bursovní ko
mory.

Článek S.
\

K §u 9, odstavci 5. zák.

Způsob zjištění daňového základu, uení-íi úplata 
smluvena.

Nehy!a-li při dodávkách a výkonech smluvena 
úplata (na př. dává-Ii se věc nějaká na místě platu), 
tvoři dle fu 9 posledního odstavce zákona, zda
ňovací základ cena úřední nebo v místě obvyklá.

Úřední cenou dlužno rozurněti netoliko ceny, 
upravené úředními výnosy, nýbrž i ceny na praž
ské nebo jiné tpZemské burse znamenané. Cena 
obvyklá zjistí se v případě nutnosti dotazem 
u obecního úřadu (§ 46, odstavec 1. zák.), ti ob
chodní a živnostenské komory, dohodou neb od
hadem.

článek 9:

K .vu 13 a 31 zák. .

Dodávky nepodnikatelů.

1. Při dani všeobecné.

Osoby, které nejsou podnikateli (§ 6 zák,), 
jsou povinny při dodávce, přesahnie-íi úplata 
500 K (§ 4, bod 14. zák.), pod následky vyznače
nými v § 42, odst. 3. zák., do 14 dnů ode dne uza
vření obchodu vydali nabyvateli listinné po
tvrzení o dodávce, obsahující údaje v odstavci l. 
§u 13 zák. uvedené, kteréžto potvrzeni je podro
beno kolku dle stupnice III podle sazební položky 
95/65 zák. ze dne 13. prosince 1862, č. S9 ř. z.

Ncpřesahuje-li poplatek z listiny 50 K, zapraví 
se v kolejch, jež se na listině nalepí a podle usta
novení poplatkového zákona znehodnotí (přepsá
ním kolku prvním řádkem listiny).

Vyšší poplatek nutno zapraviťt přímo u ber
ního úřadu bydliště nebo pobytu dodavatelova do 
8 dnů po dni. kdy bylo osvědčení shora uvedené 
sepsáno.

Za tím účelem musí pláli tel daně předložití 
berní správě prvopis a bernímu úřadu opis osvěd
čení a jednu složenku, v nichž jest vyznačen před
mět dodávky, zdanitelný obnos, vypadající daň, 
podpis a adresa píatštelova.

Opis osvědčení s potvrzením platby vrátí se 
platiteli.

Zašle-li dodavatel nabyvateli listinné osvěd
čení nekolkované, musí příjemce, nepřesabiije-li 
poplatek 50 K, aby se vyhnul trestním následkům, 
listinu do měsíce po uzavřeni obchodu okolkovati 
a kolek dáli znehodnotí ti u berního úřadu.
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Činí-li poplatek více než 50 K, musí ho v této 
době přímo u berního úřadu zaplatit! dle předcho
zího ustanovení.

Nezaslal-li dodavatel nabyvateli listinné po
tvrzení včas., musí o tom nabyvatel, chce-li se vy- 
hnouti trestním následkům, do měsíce po uzavření 
obchodu učinili kolku prosté oznámení u berního 
úřadu svého bydliště nebo pobytu.

Oznámení to musí obsahovat! údaje v od
stavci 1, §u 13 zákona uvedené. Poplatek může 
býti u úřadu současně složen nebo jemu zaslán.

Sepíše-li se nová listina o převodu, je tato 
podrobena podle §u 40 poplatkového zák. poplatku 
jako druhý exemplář listiny. Tento exemplář může 
býti podle ustanovení poplatkového zák. kolku 
prost (na pří podle §u 9 zákona ze dne 24. února 
1864, č. 20 ř. z., z důvodu obchodní korespon- 
denre). Osvobození dle poplatkového zákona se 
na listinné potvrzení ve smyslu §u 13 zák. ne
vztahují (§ 47 zák.).

2. Při dani přepychové.

Dafrz potvrzení při dodávkách předmětů pře- 
pychových nepodnikatelem se odvádí obdobně 
jako v případě odstavce 1. ovšem s tím rozdílem, 
že se poplatek vždy platí přímo a ne v kolcjch.

Zlomky úplaty nebo ceny nedosahující 1 K £e 
nezdaňuji (§ 30 zák.).

Děje-li se převod přepychových předmětů 
s nepodnikatele na podnikatele za účelem podni
katelského upotřebení neb k dalšímu zcizení, je 
převod podroben toliko dani všeobecné, předpo
kládaje, že nabyvatel plní podmínky uvedené 
v §u .28, odst. 1., bod 3. zákona a článku 24 to
hoto nařízení.

Poplatek platí se v tomto případě podle usta
novení bodu 1. tohoto článku.'Do-listiny o kupu 
zapíši se za účelem kontroly v tomto případě jmé
na obou smluvních stran, obvyklé označení do
dávky, její cena, datum vyhotovení, číslo úřed
ního vysvědčení nabyvatelova (viz čl. 24. tohoto 
nařízení) a jméno okresní politické správy (magi
strátu), jež vysvědčení vydala.

Článek 10.

K §u 14 zák.

Ohlášky,

Rozšíří-l,i se podniky dodatečně na nové pře
pychové předměty nebo na nové závody téhož 
majitele nebo zruší-li se. nutno tyto změny do 
14 dnů po vzniku, případně zániku daňové povin
nosti ohlásiti příslušné berní správě.

Článek 11,

K §u 16 a 34 zák.

Dohled na podniky.

Berní správa a jí zmocněné orgány finanční 
mají právo za účelem daňové kontroly kdykoliv 
nahlédnouti do předepsaných daňových záznamů, 
obchodních knih a korespondence (§ 16, odst.
2. zák.).

Kontrola tato se nníže díti netoliko proto, aby 
se přezkou málo daňové přiznání nebo aby se 
předepsala dodatečná daň, nýbrž také během da
ňového období, aby se zjistilo, vede-li poplatník 
vůbec předepsané daňové záznamy, vede-li je 
správně, a při obchodnících přepychovými věcmi, 
shoduje-li se kniha daňová s knihou skladní.

Berní správa rozhoduje dle svého uvážení, 
chce-li nahlédnouti do daňových záznamů, ob
chodních knih a korespondence v provozovně 
podnikatelově nebo chce-li si pomůcky ty dáti 
předložití. Úřad může uložiti předložení pouze 
podnikateli samému a nesmí žádati, aby předlo
ženy byty takové knihy, kterých poplatník při ve
dení obchodu postrádat! nemůže.

Ku předložení daňových záznamů, knih a ko
respondence v obchodních místnostech podnikate
lových je povinen nejen podnikatel, nýbrž i jeho 
zřízenci ('§ 46. odstavec 2. zák.). -

Zřízenci berní správy jsou bez výslovného 
svolení podnikatelova oprávněni za účelem do
zoru vstoupiti do provozovny neb obchodních 
místností pouze v obvyklých hodinách, kdy závod- 
je otevřen, pokud se týče v době, kdy-jsou zří
zenci podnikatelovi y závodě zaměstnáni. Dozor 
daňový jest prováděli s největší šetrností.

Zřízenci úřední musí se na požádání vykázat! 
písemným zmocněním berní správy buď všeobec
ným nebo zvláštním. Podnikatel a jeho zřízenci 
jsou rovinni. úředním zřízencům dozor konajícím 
vyjiti vstříc a vykúzati jim potřebné místo ku 
práci.

Článek 12,

K ’§u 17 a 35 zák.

Přiznání daňové.

Přiznání daňové se podává při všeobecné dani 
po uplynutí roku {§§ 15, 17 zák.) a výjimečně za 
kratší dobu, zruší-li se podnik během daňového 
období ■(§ 17, odst. 2.- zák.). Přiznání to má se 
státi do konce ledna příštího roku.

Při přepychové dani podává se přiznání da
ňové do konce měsíce, který následuje po nply-
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nutí čtvrtletí, tedy do konce dubna, července, října. ! 
a ledna; je-li období daňové celoroční (§ 33 zák.), j 
do konce ledna příštího roku. Byl-li podnik s pře- ! 
pychovými předměty provozován po dobu kratší, 
podá se přiznání do 4 neděl po jeho zrušení. Platy 
později došlé se přihlásí dodatečně ve lhůtě, po
volené berní správou. Totéž platí při podniku 
podrobeném všeobecné dani.

Podniky smíšené, ve kterých se prodávají ve
dle přepychových věcí také jiné věci. musí podati 
jak pro tržbu za přepychové zboží tak pro ostatní 
tržbu zvláštní přiznání daňové (§ 35 zák.).

Nepodá-li poplatník přiznání včas, může mu 
býti uložena dle §u 43 zák. pořádková pokuta až 
do výše 10.000 K. Je-li upomínání marné, může mu 
býti uložena nová pokuta ve stejné výši t. j. až 
do 10.000 K- Berní správa jest také oprávněna dle 
§u 19 zákona zjistiti v tomto případě vyměřovací 
základ odhadem a dle. něho vyměřiti daň.

Prodloužení lhůty ku přiznání daňovému po
voluje berní správa po případě na zvláštní záruku, 
jc-li hodnověrně osvědčeno, že platitel daně lhůtě 
dostáli nemohl.

C1 á n e Iv 13.

K §u 17 zák.

Přiznání daňové k všeobecné dani.

Přiznáni daňové musí při všeobecné dani ob
sahovali:

1. sbuhrn všech úplat, které v daňovém ob
dobí za c jdávky a výkony byly přijaty (účto
vány), .čítaje v to všecky úplaty od daně osvo
bozené a úplaty podrobené dani přepychové,

2. cenu předmětů, které byly v daňovém ob
dobí z vlastního podniku vzaty pro domácnost 
(rodinu a čeleď) a pro jiné nevýdělečné upotřebení 
(§ 1, odst. 5. zák.),

3. úplaty za převody, které byly podle §u 4, 
bodu 16. zák. od všeobecné daně osvobozeny 
(vývoz),

4. úplaty za převody, které byly z jiného dů
vodu od všeobecné daně osvobozeny (§ 4 a 7 
zák.),

5. uniaty podrobené dani přepychové je-li 
podnik podroben jak dani všeobecné, tak dani 
přepychové,

6. vrácené úplaty zdaněné v předešlém ob
dobí,

7. obnos úplat podrobených dani; tento se vy
počte/když se od příjmů (i a 2) odečtou položky 
*v3, 4, 5) a vrácené úplaty (6).

K §u 35 zák.

Přiznání daňové pro podniky podrobené přepy
chové dani.

Přiznání daňové pro podniky podrobené pře
pychové dani musí obsahovali:

1. souhrn všech v daňovém období za dodáv
ky přepychových předmětů (■§ 25 zák.) nebo za 
výkony t§ 27 zák.) přijatých úplat včetně ceny 
vyvezených předmětů a položek z jiného důvodu 
od přepychové daně osvobozených,

2. cenu dodávek předmětů, vzatých z podniků 
do domácnosti majitele pro vlastní spotřebu (§ 25, 
odst. 2. zák.),

3. úplaty za převody, které byly při vývozu 
od daně osvobozeny,

4. úplaty za převody, které byly z jiného dů
vodu od přepychové daně osvobozeny (§ 28, 
odst. 1., bod 1. a 2. zák.),

5. úplaty podrobené toliko všeobecné dani při 
prodejích překupníkům (§ 28, odst. 1., bod 3. zák.),

6. vrácené úplaty zdaněné 10 (12)%ní pře
pychovou daní v předešlém daňovém období,

7. obnos uniat za přepychové předměty po
drobených lOýí ní pokud sc týče 12%ní dani (sou
čet obnosů 1 a 2 po odečtení obnosů 3, 4, 5 a 6),

8. obnos úplat podrobených všeobecné l%ní 
dani (součet obnosů 4 a 5) po odečtení vrácených 
úplat zdaněných v předešlém daňovém období 
všeobecnou l%ní daní.

Článek 15.

K §u 17 Vák.

Zdanění účtovaných cen místo Přijatých platů.

Činí-li podnikatel nárok na dovolení, by mohl 
místo platů přijatých v daňovém období -zdaniti 
účtované ceny za dodávky neb výkony (§ 17, 
odst. 5. zák.), musí o toto povolení zažádali u pří
slušné berní správy.

Povolení se žadateli udělí jen s podmínkou, 
že zdaní mimo účtované ceny také platy, jež do
jdou za dodávky neb výkony provedené v přede
šlých daňových obdobích, v tom období, v němž 
platy došly a dále s podmínkou, že nesmí v daňo
vém přiznání odečísti obnosy, které jsou nedo
bytný následkem nezaplacení pohledávky neb její 
části.

Platy došlé z dřívějších dodávek neb výkonů 
musí podnikatel zvláště vykazovali.

Článek 14.
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Článek 16.

K §u 18. zák.

Vrácení úplaty.

Vrátí-li se úplata následkem zrušení obchodu 
zcela nebo z části v témže daňovém období, jest 
podnikatel povinen vésti o tom záznam, do kte
rého se zapíše pouze číslo zrušené položky vše
obecného záznamu daňového nebo knihy daňové 
a vrácený obnos. Není-li zrušená položka doložena 
obchodní korespondencí stvrzující zrušení do
dávky, je podnikatel povinen vyžádati si od ku
pujícího kolku prosté potvrzení o vrácení úplaty 
neb povolení slevy.

Potvrzení toto musí obsahovat!:

naznačení vráceného předmětu (povolení 
slevy),

den vrácení úplaty (povolené slevy),
vrácenou částku,
vlastnoruční podpis příjemce vrácené úplaty 

a jeho adresu.
Vrátí-li se úplata zástupci, musí v potvrzení 

býti vyznačen zastupitelský poměr.
Součet vrácených úplat se při uzávěrce vše

obecného daňového záznamu neb daňové knihy 
odečte od součtu přijatých úplat a zbytek se za
píše do přiznání daňového. Seznam během daňo
vého období vrácených obnosů se přiloží k da
ňovému záznamu (knize) za účelem kontroly. Při- 
počítává-li se v daňovém záznamu každodenně 
součet denní tržby k předcházejícím tržbám, 
možno při takovéto uzávěrce odečíst! vrácené 
úplaty s poukazem na zrušené položky. Při tomto 
způsobu odpadne vedení zvláštního seznamu zru
šených položek.

Vrátí-li se úplata teprve v příštím daňovém 
období, jest povinen podnikatel o těchto úplatách 
vždy vésti zvláštní seznam ve smyslu 1. odstav
ce. Scučet takových vrácených obnosů se zapíše 
do^příštího přiznání daňového ve zvláštní k tomu 
nrčené položce. Zároveň se připojí seznam vrá
cených obnosů k přiznání daňovému za účelem 
kontroly.

Provádí-li se zdanění dle odst. 5, §u 17 zák. 
na základě účtovaných a ne skutečně placených 
cen, je obdobné užili ustanovení těchto připustilo 

-’ei) tehdy, byly-li dodávky nebo výkony doda
tečně zrušeny teprve v příštím daňovém období; 
stalo-li se zrušeni během daňového období, ne
ber e se ovšem naň při podání daňového přiznání 
zřetele, poněvadž je již v obchodních knihách 
uče tne provedeno. Obnosy, které byly odepsány 
následkem nezaplacení pohledávky neb její části 
nesmí se však při zdanění dle odst. 5., gu 17 zák! 
v přiznání daňovém odečísti.

Článek 17.

K §u 20. odst. 1. zák.

Příslušné úřady.

Příslušnou k přijetí ohlášky a vyměření daně 
jest berní správa, v jejímž obvodu podnikatel 
nebo jeho zástupce tg 14, odst. 2.) má své bydliště 
(sídlo) nebo kde převážně se zdržuje. Má-li zvlášt
ní provozovnu, je příslušnou berní správa, v jejímž 
obvodu se podnik provozuje. Má-li podnikatel ně
kolik provozoven v témže okrese, zdaňuje se 
každá zvláště; má-li několik provozoven v růz
ných okresích, je příslušnou ohledně každé pro
vozovny berní správa, v jejímž obvodu se pro
vozovna nalézá. Podnikatel může však zažádat!, 
by mu bylo povoleno jednotné zdanění ohledně 
všech jeho provozoven. O žádosti rozhoduje, na- 
lézají-li se provozovny- v obvodu jedné berní 
správy, tato berní správa, nalézají-li se v obvodu 
různých berních správ, zemský finanční úřad, a 
nalézají-li s v obvodu různých zemí, ministerstvo 
financí.

Neměl-li poplatník v ppslední době žádného 
bydliště nebo pobytu v tuzemsku, jest příslušnou 
berní správa posledního tuzemského bydliště 
nebo pobytu.

Nastala-li během daňového období změna 
v těchto poměrech, rozhodují pro příslušnost k vy
měření daně poměry panující na konci daňového 
období.

Nedá-li se příslušnost dle těchto pravidel 
určiti, rozhoduje zemský finanční úřad o tom, 
který úřad daň má vyměřili.

Při dovozu přepychových předmětů, platí-li 
se daň hned při dovozu, je příslušným k vyměření 
daně celní úřad, který provádí celní odbavení 
(§ 39 zák., a čl. 3. tohoto nařízení), a. jen podpůrně 
berní správa.

O opravných prostředcích /rozhoduje jako 
druhá stolice s konečnou platností zemský fi
nanční úřad (zemské finanční ředitelství v Praze, 
v Brně, finanční ředitelství v Opavě). Pokud zá
kon mluví o finančním úřadu, rozumí se jím. ne- 
stanoví-li toto nařízení nic jiného, berní správa.

Článek 18.

K §u 20, odst. 3. zák.

Splátky.

Převyšuje-li všeobecná daň z předešlého roku
10.000 K, musí podnikatel platiti v příštím roce 
splátky v úhrnné výši předepsané daně ve čtvrt
letních lhůtách pozpátku (§ 20, odst. 3. zák.).
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Splátky tyto musí se státi do 10. onoho mě
síce, který •následuje po uplynutí čtvrtletí. Jinak 
fest podnikatel povinen platiti zákonné úroky 
z prodlení.

Obnos splátek se zaokrouhlí na koruny dolů. 
Zaplacené splátky uvede podnikatel v příštím při
znání daňovém.

Dan za předešlý rok musí přesahovali 10 000 
korun bez ohledu na to, trvá-li podnik celý rok 
čili nic. Zemře-li podnikatel během daňového ob
dobí a provozují-li dědici závod beze změny, 
končí daňové období teprve koncem kalendářního 
roku a sluší tudíž odváděli splátky tehdy, přesa- 
hovala-li daň za rok 10.000 K.

Při prodeji závodu nepřechází však povinnost 
odvádět! splátky uložené předchůdci na nástupce.

Podnikatelé, jichž tržba podrobená všeobecné 
dani za dobu od 1. ledna do 31. března 1920 bude 
čnidti aspoň 100.000 K, jsou povinni do konce 
měsíce, který následuje po uplynutí každého čtvrt
letí, odvésti 1% daň všeobecnou nečekajíce daňo
vého předpisu. Za tím účelem jsou povinni všichni 
podnikatelé, kteří platí všeobecnou daň, uzavřití 
dne 31. března 1920 všeobecný daňový záznam, 
aby zjistili, činí-li tržba za zdanitelné dodávky a 
výkony aspoň 100.000 K- Při zjištění obnosů se 
odečtou převody, které jsou od daně osvobozeny 
a úplaty v tomto čtvrtletí vrácené.

Bylo-li ve smyslu odst. 5., §u 17 zák. po
voleno odvádění daně na základě účtovaných cen, 
jest podnikatel povinen učiniti uzávěrku knih 
k 31. březnu 1920, aby se zjistilo, činí-li účtované 
obnosy podrobené dani aspoň 100.000 K.

V obou případech vypočte si poplatník 1 % daň 
a zašlé obnos daňový příslušnému bernímu úřadu 
pokud možno poštovním šekovým úřadem s po
ukazem na výpočet daně die přiloženého vzorce 
zaslaný současně berní správě.

Byla-li v prvním čtvrtletí roku 1920 docílena 
dani všeobecné podrobená tržba aspoň
100.000 K, jest podnikatel povinen po celý rok 
1920 sám odváděli daň připadající na tržbu 
V příštích čtvrtletích roku 1920 do konce měsíce, 
který následuje po každém čtvrtletí'a sice i tehdy, 
když tržba v pozdějších čtvrtletích nedosahuje
100.000 K. Dani ovšem podrobena je tržba v kaž
dém pozdějším čtvrtletí skutečně docílená. Výše 
Její se zjistí podobným způsobem jako v prvním 
čtvrtletí.

C ! á n e k 19.

K §u 20 zák.

Zaokrouhlení při všeobecné dani.

Při všeobecné dani vyměřované dle ročních 
nebo čtvrtletních součtů se obnos daňový za
okrouhluje na celé koruny dolů. íanal. § 30 zák.).

K §u 20 zák. posl. odst.

jak se vyměřuje daň Při dražbách.

Převody na základě dražeb jsou podrobeny 
dle §u 1, odst. 2. zák. všeobecné dani a dle §u 25, 
odst. 1., bod 3. zák. dani přepychové. Od daně 
osvobozeny jsou dle §u 4, bod 1. a 2. zák. vnucené 
dražby a dobrovolné dražební prodeje mezi dě
dici k rozdělení dědictví.

Daň povinen jest platiti dle §u 5, bod 3. zák., 
je-li dražba mimosoudní, ten, kdo dražbu provádí, 
při dražbách soudních ten, kdo o dražbu žádá, při 
čemž soud může žádati přiměřenou zálohu za daň.

Za daň ručí dle § 8, odst. 5. zák., jedná-li se 
o dražbu mimosoudní, osoba, v jejímž jméně draž
ba se korá. Ten, kdo mimosoudní dražbu provádí, 
může žádati před dražbou, aby osoba, y jejímž 
jméně se dražba koná, složila přiměřenou zálohu, 
pokud se týče žádati náhradu zaplacené daně.

Ustanoveni odst. 2. a 3. tohoto článku vzta
huje se na základě všeobecného předpisu lu 24 
zák. také na mimosoudní a soudní dražby před
mětu přepychových.

Při dražbě musí osoba ku placení daně povin
ná do 14 dnů po dražbě učiniti daňové přiznání, 
obsahující úhrn všech při dražbě přijatých platů 
dle obdobného ustanovení čl. 13. a 1-1 tohoto na
řízení; byly-li současně v dražbě prodány pře
pychové předměty, musí se pro tyto učiniti 
zvláštní přiznání.

Daň, kterou si poplatník sám vypočte, musí 
bytí současně odvedena pokud možno poštovním 
šekovým úřadem příslušnému bernímu úřadu a 
při tom poukázáno na současné přiznání daňové, 
podané berní správě.

Vyřízení obdrží poplatník jen tehdy, když 
třeba předepsali dodatečnou daň.

Berní úřad podá zprávu o došlém obnosu 
berní správě. Tato prozkoumá na základě daňo
vého přiznání, byla-li daň správně odvedena,' a 
nařídí, je-li třeba, zaplacení dodatku.

Stálým soudním dražebnám, notářům a oso
bám, které se zabývají po živnostensku provádě
ním'dražeb, může býtí k jejich žádosti povoleno, 
aby všeobecnou daň odváděli čtvrtletně nebo 
ročně pozadu nebo při přepychových předmětech 
vždy po uplynutí čtvrtletního daňového období. 
Povolení toto udělí se s podmínkou, že povedou 
jako ostatní podnikatelé řádné daňové záznamy 
a že povolení to může býtí kdykoliv odvoláno. 
Osoby tyto se zapíší do katastru daňového.

16

Článek 20.
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Nabyl-li při dražbě předmět . 
kupník k dalšímu scizení, zavede 
smyslu čl. 24. tohoto nařízení.

Článek 21.

K §u 22 zák.

Vrácení všeobecné daně vývozcům nebo daně 
omylem zaplacené.

Podnikatel, který předmět podrobený vše
obecné dani v tuzemsku nabyl a do ciziny vyvezl, 
aniž by jej zpracoval, obdrží na žádost obnos da
ňový, který připadá dle l%ní sazby z ceny pla
cené podnikatelem (vývozcem) dodavateli.

Žádost nutno podati u berní správy žadate
lovy. Žadatel musí prokázali, že předmětu toho 
nabyl úplatným převodem, zač, a že převod ten 
byl podroben všeobecné dani. Průkaz ten podá 
obchodními knihami, korespondencí a potvrzením 
dodavatele; jinak se jeho žádost jako neodůvod
něná zamítne.

Obdobný průkaz nutno podati, jde-li o vrácení 
daně omylem zaplacené.

Článek 22.

K §u 26 zák.

Seznam přepychových předmětů.

Podmínky, za kterých předměty uvedené 
v seznamu připojeném k zákonu sluší pokládati za 
přepychové, budou stanoveny zvláštním naří
zením.

Č1 á n e k 23.

K §u 27 zák.

Zdanitelné výkony.

Přepychové dani jsou podrobeny úplaty za 
takové zpracování dodávek a hmot, jehož vý
sledkem jsou předměty podrobené přepychové 
dani. Lhostejno jest při tom, dodal-li látku čl hmo
tu podnikatel nebo objednavatel. Předpokládá se 
ovšem, že se nejedná o pouhé správky nebo 
opravy hotového a v užívání se nalézajícího díla.

Dani přepychové podrobena jest ovšem pouze 
úplata, kterou podnikatel za zpracování jemu do
daných hmot obdržel.

Článek 24. J ■

K §n 28, odst. 1., bod 3. zák.

Průkazy pro obchodníky a živnostníky k osvobo
zení od daně přepychové.

Činí-li ten, kdo nabývá předmětů k dalšímu 
podnikatelskému zcizení neb zpracování, nárok 
na osvobozeni od daně přepychové dle § 28, 
bod 3. zák., musí tuto okolnost dodavatelovi 
prokázali jednak úředním vysvědčením, jednak 
osvědčením dle přiložených vzorců sepsaným.

Úřední vysvědčení, jež vydá okresní poli
tická správa (magistrát) tomu, kdo jest oprávněn 
dle platných předpisů provozovati výdělečnou 
činnost, musí obsahovati: řadové, číslo úředního 
seznamu, jméno (firmu) zboží nabývajícího, jeho 
povolání (živnost), bydliště (sídlo firmy), s ozna
čením ulice a čísla domu, obvyklé označení ob
chodních předmětů, jež podnikatel po živnosten- 
sku prodává nebo zpracovává, nebo živnosti, 
kterou provozuje (§ 27 zák.) a dobu, na kterou 
má platnost osvědčení.

Vysvědčení se vydává na jeden kalendářní 
rok; po jeho uplynutí může platnost úředního vy
svědčení býti vždy prodloužena na další kalen
dářní rok.'

Okresní politická správa (magistrát) vede 
o vydaných úředních vysvědčeních seznam, 
v němž jsou obsaženy údaje shora uvedené.

Není závady, aby úřad vydal podnikateli další 
vysvědčení, na nichž se poznamená, kolikáté 
vyhotovení to jest.

Mimo to vydá nabyvatel dodavateli osvěd
čení, jež musí obsahovati jméno okresní politické 
správy (magistrátu), jež vydala úřední vysvěd
čení shora uvedené, datum a číslo tohoto vy
svědčení, obvyklé označení obchodní dodávky, 
cenu její, jméno dodavatele (firmu), datum vy
hotovení, podpis a adresu nabyvatele. Obě 
osvědčeni jsou dle saz. pol. 20/102 d) popi. zák. pod
mínečně kolku prosty.

Při odebrání zboží vykáže se odběratel úřed
ním vysvědčením a odevzdá dodavateli osvěd
čení o dodávce.

Dodavatel jednak poznamená řadové číslo 
vysvědčení a jméno nabyvatelovo v daňové 
knize (v poznámkovém sloupci), jednak vyznačí 
na daňovém osvědčení položku daňového zá
znamu a uschová osvědčení jako doklad této po
ložky daňového záznamu.

Jen za těchto podmínek jest dodavatel 
oprávněn při dodávce uvésitl v daňové knize místo 
sazby daně přepychové sazbu daně všeobecné 
a dle této sazby vypočísti daň.
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Zná-li dodavatel nabyvatele jako obchodníka 
neb živnostníka, nemusí v každém jednotlivém 
případě požadovat! od něho, by mu ukázal úřední 
vysvědčení, Jedná však v tom případě na vlastní 
zodpovědnost, vyskytnou-li se nesprávnosti.

Článek 25.

K §u 28, odst. 1., bod 2. zák.

Osvobození uměleckých děl.

Osvobození drobného prodeje děl plastiky, 
malířství a grafiky ve smyslu § 28, odst. 1., bod 2. 
zák., týká se pouze přepychové daně.

Prodeje těchto děl jsou jako příležitostné 
dodávky nepodnikatelů podrobeny poplatku dle 
stupnice III. ve smyslu § 13 zák., přesahuje-li 
úplata 500 K (§ 4, bod 14 zák.).

Poněvadž práce umělecké, ku př. malba 
obrazů na stěnách, pokud se neprovádějí po 
Živnostensko, jsou výkonem příležitostným a 
z výkonů těchto nepodnikatelé dle §u 5, č. 4 zák. 
daně neplatí, nejsou výkony tyto podrobeny ani 
všeobecné dani.

Článek 26.

K §u 34 zák.

Zápisy do knihy daňové při přepychových 
obchodech splátkových.

Při splátkách zapíše se do daňové knihy pro 
přepychové předměty první splátka; další splátky 
v témže daňovém období zaplacené lže zapsali 
s poukazem na řadové číslo první splátky, při 
čemž nutno vyznačit! den placení, obnos splátky 
a obnos daně.

Splátky' učiněné po uplynutí daňového ob
dobí musí se zapsati pod novým řadovým číslem, 
Při čemž má se uvésfi v poznámce řadové číslo 
původního zápisu, zbytek dlužné částky, a o koli
kátou splátku se jedná.

Článek 27.

K §u 38 zák.
¥

Vrácení daně přepychové.

Nabyvatel předmětu, z něhož byla přepy
chová daň již zaplacena, kterého však bylo 
nabyto
a) jako nástroje a pomůcky k užívání podniku 

nebo povolání vůbec, něbylo-li použito vý
hody &u 28, odst. 1., bodu 3. zák..

b) ve veřejném zájmu,: pro vědecké, vyučovací
a lékařské potřeby,

může žádati za vrácení rozdílu mezi daní pře
pychovou a daní všeobecnou.

Veřejný zájem je tu, když se nabývá před
mětů přepychových pro veřejnou službu nebo 
k veřejné potřebě (na př. koupě jízdních postrojů 
pro vojsko nebo koupě uměleckých předmětů pro 
veřejné sbírky, pro bohoslužebné účely atd.).

NabyUi žadatel předmětu přímo od výrobce, 
u něhož předmět byl zdaněn (§ 25, odst. 1., bod 1. 
zák.) nebo nabyl-li předmětu dovozem a zaplatil-li 
při dovozu sám přepychovou daň, Vrátí se mu 
rozdíl daňový z celé zdaněné úplaty; žadatel 
musí však předložití účet dodavatelův a opis 
příslušné položky jeho knihy daňové, nebo při 
dovozu úřední' stvrzenku o zaplacení přepychové 
daně.

Nenabyl-li žadatel předmětu přímo od vý
robce neb dovozem, vrátí se mu rozdíl mezi 
daní přepychovou a daní všeobecnou z 50% 
kupní ceny, za kterou věc nabyl.

Žadatel musí v tomto případě předložití účet 
o dodávce a výpis příslušné daňové knihy 
dodavatelovy.

Ve všech těchto případech musí žadatel 
mimo to hodnověrně prokázati, že předmětů sku
tečně nabyl k účelům shora uvedeným (vysvěd
čením politické správy, grémia, učebných ústavů, 
školy atd.).

K vyřízení žádosti za vracení rozdílu daně 
jest příslušnou berní správa bydliště nebo po
bytu nabyvatelova, která hodnověrnost předlože
ných průkazů o účelu dodávky přezkoumá dle 
volného uvážení.

Č1 á n e k 28.

K §u 38 zák.

Osvobození od daně přepychové dle § 38, 
odstavec 1., bod 2. zák.

Prokáže-li kdo před nabytím přepychových 
předmětů, které se zásadně zdaňují v drobném 
prodeji, že předmětů nabývá ve veřejném zájmu 
pro vědecké, vyučovací a lékařské potřeby (§ 38, 
odst. 1., bod 2. zák.), může zažádat! u příslušné 
berní správy, by mu povoleno bylo pdvésti 
pouze daň všeobecnou místo daně přepychové.

Nabyvatel musí hodnověrně prokázati, že 
předmětů' nabyl k účelům shora uvedeným.

Dodavatel je povinen vyznáčiti v knize 
daňové sazbu 1% a v poznámce uvésti pro kon
trolu daňovou plnou, adresu nabyvatelovu, číslo 
výměru povolovacího a jméno úřadu.

10*
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Článek 29.

K §u 42 zák.

Trestní řízení.
Pokud porušení povinnosti, stanovené § 41 i 

zák. jest činem, který dle zákona trestního se j 
stihá, jest příslušný k řízení řádný soud.

V ostatních případech (§ 42, odst. 1. a 2. zák.) 
jsou příslušný k provedení trestního řízení dů- 
chodkové soudy dle trestního důchodkového 
zákona.

Trestní řízení ve smyslu 3. odst. §u 42 zák. 
vedou úřady' pro vyměřování poplatků, pokud se 
týče poplatková oddělení okresních íinančních 
ředitelstev.

I majitele se prozatím nezdaňují; zdanění nastane 
až po vydání příslušného nařízení (2. věta 
§ 48 zák.).

Článek 32.

Součinnost finanční stráže a jiných finančních 
orgánů.

Berní správa jest oprávněna práce s uklá
dáním daně a s prováděním daňové kontroly pře- 
nésti na finanční stráž neb na jiné finanční úřady 
(na př. sbírání daňových přiznání a jich pobízení, 
prohlídku skladišť přepychového zboží).

Článek 30. Článek 33.

K 44 zák.

Prominutí trestů.
Oznámení o přestupku ve smyslu §u 44 zák. 

činí se při dodatečném zdanění příležitostných 
dodávek u úřadu pro vyměřování poplatků (popi. 
oddělení okresního fin. ředitelství), jinak u berní 
správy. Strana oznámí současně, u které po
kladny zkrácenou daň složila (u příslušného ber
ního úřadu nebo u pokladny, která přijímá platy 
pro úřady pro vyměřování poplatků).

Ustanovení §u 44 zák. se nevztahuje na tresty 
uvedené v 2. odst. § 42 zák.

Článek 31.

K §u 48 zák.

Zdanění dodávek mezi různými závody téhož 
podniku a mezi souvislými podniky a závody 

téhož majitele.

Generální finanční ředitelství v Bratislavě se 
zmocňuje, aby toto prováděcí nařízení přizpůso
bilo slovenským, poměrům.

Článek 34.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem
1. ledna 1920. '

Provedením jeho pověřuje se ministr financi, 
vnitra a spravedlnosti.

Tusar v. r.
Švehla v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Habrtnan v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Dr. Heidler v. r. 
Houdek v. r.

Sonntág v. r.
Dr. Veselý v. r. 
Klofáč v. r. 
Prášek v. r.
Dr. Winter v. r. 
Hampl v. r.
Dr Franke v. r.

Dodávky mezi různými závody téhož pod
niku a mezi souvislými podniky a závody téhož
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Vzorec 1.

k prov. nařízení : e dne 20. 

ledna 1920, 6. 66 Sb. z. a n.

Číslo. seznamu. -Kok 19..................... -

Úřední vysvědčeni

Potvrzuje se, že.

podrobených předmětů totiž.

....................... .......... (jméno, firma) v................................................

provozuje oprávněně po živnostensku prodej přepychové dani

(obvyklé obchodní označení předmětů) a sice beze změny po předchozím zpracování

Vysvědčení toto má platnost do 31. prosince i9........

y.....................................dne..................................... 19

Razítko

okr. pol. správy.

(podpis úředníkův.)

Vzorec 2.
k prov. nařízení ze dne 20. 

ledna 1920, 6. 60 Sb z. a n.

Osvědčení.
Potvrzují, že jsem (jsme) odebral(i) ua základě úředního vysvědčení okresní politické

správy (magistrátu) v..... ..................... ...................... ,.... ........ .............'

ze dne....... ...... ........... ;........... ............... ....19.......... , č.................. .... -

(obvyklé yoznačení předmětu přepychové dodávky a množství) v ceně 

od pana (firmy)........................................................................................

K............ b

V. dne. .19.........

(Podpis nabyvatelův.)

(Adresa nabyvatelova.)
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k prov. nařízení ze dne 20. 
ledna 1920, ,č. 66 Sb. z. a n.

Vzorec 3.

Ukládací okres ..............

Berní okres ..................

Cis. kat....................

Udání berní správy, n níž byla posled

ně vyměřena daň a číslo platebního 

rozkazu.

Přiznání.

............... .........................................(jméno, příjmení, firma)..................................................................... .

v.................................. (bydliště, sídlo, místo provozovny)................................................. .

k vyměření všeobecné daně z převodu statků a z práčovu cb výkonů podle zákona 

ze dne 11 prosince 1919, č. 058 Sb. z. a n., z tiplat přijatých (účtovaných cen) za zdanitelná 

dodávky u.’. výkony v roce 19........

v době od...-............................................................. do........... .......... .................................... .......-

při dražbě konané dne.............................................................................................................  -

Poučení.

1. Přiznání dlužno podati ti berní správy do konce ledna následujícího roku; zruší-li 
se však podnik během daňového období, do 4 neděl po jeho zrušení; platy později došlé se 
přihlásí dodatečně ve lhůtě herní správou stanovené. Proda-li se závod a. nepoda-li prodávající 
přiznání včas, musí je podati kupující po uplynutí daňového období také pro dobu až do ode

vzdání podniku.
činí-li zdanitelný obrat za první čtvrtletí roku 1920 aspoň 100.000 K, jest podnikatel 

povinen podali přiznání k všeobecné dani do konce měsíce, který následuje po uplynutí každého 
čtvrtletí; v dalších letech jest povinen tak učiniti, přesahuje-li všeobecná daň za předešlý 

rok 10.000 K.
2. Podniky smíšené, ve kterých se prodávají vedle přepychových věcí také jiné věci, 

musí podati jak pro přepychové zboží, tak pro ostatní tržbu zboží zvláštní přiznaní daňové.

3. Přiznání toto platí také pro dražby.
4. Účtované ceny na místě přijatých platů se přiznávají toliko tehdy, vymohla-li si 

strana k tomu povolení dle § 17 zák.

ohunoto + <2> +
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A. Přihnání.
I. Druh živnosti něho zaměstnání (dražba)..................

II. Kde se nalézají provozovny: a) v témž okresu ukládacím (okres, ulice, číslo domu) 

(lide dražba byla provedena)......... ................... ...... ......................u .......... ...... .... ............

b) v ostatních místech

III- a) Byl podnik provozován po celý rok?..:..................................................

b) Byl provozován toliko část roku od............ .................................do.............................................

Příjem.
Suma úplat v daňovém období přijatých (účtovaných cen)................ Kó............. .............

Cena předmětů v daňovém období z vlastního podniku pro domácnost (rodinu
a čekd) a pro jiné nevýdělečné upotřebení vzatých ........................ .... . „.

1- '

Úhrnem . . . Kč...  ........
KX~r.:tUVX-/+*.V ’>--- --------- -------- -
u-tucautsc. a: -V» .>• utopí

Srážky.
Z toho připadá:

a) na převody, které jsou od všeobecné daně osvobozeny podle § 4,
bodu 16, zák. (vývoz)........................................................................................

b) na převody, které jsou osvobozeny od daně z jiného důvodu (§§ 4 a 7 zák.) * ................
c) na tržbu za přepychové předměty ................................ ...

úhrnem . . . Kč... i.....................

zbývá . . . Kč..... ..................
£*0 odpočtení vrácených úplat zdaněných v předešlém období........................ ....

zbývá zdanitelný obnos . . . Kč..........................
.ha daň bylo již předem placeno:

za 1 čtvrtletí dne....... . ' Kč

„ 2 

* 3

D ^

Další event. poznámky.

celkem . , . Kč.

Údaje tyto jsem učinil dle svého nejiepšího věiemí a svědomí 

V- .................................... dne............ 19

(\ Vistnomčuí p.dpia podnikatelův.)
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B. Výměra daně.
(Vyplní úřad.)

(Co se nehodí, budiž škrtnuto.)

I. a) Údaje přiznání hyly zkoušeny a správnými shledány; obnos dani

podrobený stanoven částkou.................... .... . . . ................................ Kč

b) Údaje přiznání byly zkoušeny a po úředním šetření červeným inkoustem 

změny vyznačeny, tak že obnos dani podrobený stanoven částkou . .. „ .

c) Podnikatel nepodal daňové přiznání a odepřel podati vysvětlení

o údajích v daňovém přiznání — nevysvětlil dodatečně pochybnosti, 

tak že obnos dani podrobený odhadnut částkou .....................................„

II. Ze stanovené — odhadnuté — částky dani podrobené činí 1% vše-
I ■

obecnou daň .................................................... ....................... •..................... .... ..

Berní správa.........

V................... ............................dné .19

(Jméno úředníkovo.)

(Charakter.)
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“Vzorec č. 4.
k prov. nařízení ze dne 20. 

ledna 1920, č. 66 Sb. z. a n.

Ukládací okres ...............— Udání berní správy, u níž byla po-

Berní okres ....................... ......... -.................................... sledně vyměřena daň a číslo platebního

Číslo kat. -............................................................. - rozkazu —........-....... ..........................—

■i Přiznání.

...... ................................................. (jméno, příjmení, firma)............ ............................................

..................................................  (bydliště, sídlo, místo provozovny)................... -..............................

k vyměření dnně přepychové podle zákona ze dne 11. prosince 1919, Č. 658 Sb. z. a n., z úplat

přijatých (účtovaných cen) za zdanitelné dodávky neb. výkony v................................ ................. ..

čtvrtletí (roce) 19.........

(při dražbě konané dne............................................................................................................... ............... )•

Poučení.

1. Přiznání dlužno podati u berní správy do konce měsíce, který následuje po uplynutí 
daňového období, tedy do konce dubna, července, října a lědna; je-li období daňové celoroční 
(§ 33 zák.), do konce ledna příštího roku; zruší-li se podnik během daňového období, do 4 neděl 
po jeho zrušení; platy později (po zrušení) došlé se přihlásí dodatečně ve Ihútě povolené berní 
správou. Proda li se závod a nepodá-li prodávající přiznání včas, musí je podati kupující po 
uplynutí daňového období také za dobu do odevzdání podniku.

2. Přiznány bucTtež také úplaty za přepychové předměty, podrobené dani l°/0 podle § 28, 
odstavce 1, bodu 3. zák., za dodávky překupníkům a živnostníkům k dalšímu zcizení neb k pod
nikatelskému upotřebení.

3. Přiznání toto platí také pro dražby přepychových předmětů.

♦
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A. Přiznáni
I. Druh živnosti nebo zaměstnání (dražby).........................................................................

11, Kde se nalézají provozovny:
a) v témž okresu ukládHCÍm (okres, ulice, číslo domu), (kde dražba byla provedena).

b) v ostatních místech........................................... .............. :......... ........................ ............................
III. a) Byl podnik provozován po celý rok?...... .............. ................................ ............................

b) Podnik byl provozován toliko část roku od................. ...................do.............—................. .

Příjem.
Souhrn všech v daňovém období přijatých úplat (účtovaných cen) za dodávky přepychových před

mětů a výkony včetně ceny vyvezených předmětů (§ 25, bod 2. zák.) a položek z jiného důvodu 
od přepychové daně osvobozených ....................................................................Kč..........i..._... .. ...

Cena dodávek podniku do domácnosti majitele pro vlastní spotřebu (§ 25, 
bod 2. zák.) 6 . e . .................................... ....

úhrnem . . . Kč...... :........ ...........

Srážky.
a) úplaty za převody, které byly při vývozu od daně

osvobozeny................................................................... ...  Kč.......................... .
b) úplaty za převody, které byly z jiného důvodu od pře

pychové daně osvobozeny (§ 28, odst. 1., bod 1. a 2. zák.) . „ ................ ...........
c) úplaty podrobené všeobecné (l%ní) dani při prodejích

překupníkům (§ 28, odst. 3,, bod 3. zák.) . . , . . . „............. ...............

úhrnem . . . Kč...............

zbývá . . .Kč...............
Po odečtení vrácených úplat zdaněných 10°/u (12°/0)ní přepychovou dání v pře

dešlém daňovém období ........................ ............... ...............
Zbývá 10% (12%)ní dani podrobená čás.tka ........................................................Kč.................
Suma úplat podrobených všeobecné dani l%ní při prodejích překupníkům a živ

nostníkům k dalšímu zcizení neb podnikatelskému upotřebení (§ 28,
odst. 1., bod 3. zák.)....................................................................... ........................... ..............

Po odečtení vracených úplat za přepychové předměty, zdaněných v předešlém
daňovém období všeobecnou l%ní daní ........................ ................................... „...................

Zbývá l%ní dani podrobená částka . . . Kč...............
Poznámky.

Údaje tyto jsem učinil dle svého nejlepšího vědomí a svědomí,

V.......................................................dne........................ i.............................. 19

vlastnoru&ní podpis podnika4elův.



Výměra daně.
(Vyplní úřad.)

(Co se nehodí, budiž škrtnuto.)

I. a) Údaje přiznání byly zkoušeny a správnými shledány; obnos 10% (lO^oloí

dani podrobených úplat stanoven částkou .........................................Kč

obnos l%n^ c^an' podrobených úplat stanoven částkou................ ....

b) Údaje přiznání byly zkoušeny a po úředním šetření červeným inkoustem 

změny vyznačeny, takže obnos 10% (12%)ní dani podrobených úplat

stanoven částkou........................................................................................

1% dani podrobených riplat stanoven částkou.................................... .

c) Podnikatel nepodal daňové přiznání — odepřel podali vysvětlení

o údajích v daňovém přiznání — nevysvětlil dostatečně pochybnosti, 

takže obnos 10%(12o/o)ní dani podrobených úplat odhadnut-částkou 

l°/0ní dani podrobených úplat odhadnut částkou............................ ,,

II. Ze stanovené — odhadnuté — částky dani podrobených úplat a to 10%

(l_%)m daň činí........................................................................... ....

l°/0ní daň č ni ........................................................................................... ....

Berní správa

V dne 19.

(Jméno úředníkovo.)

(Charakter.)
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Vzorec 5.
Ukládacl okres ............... -............................................... k prov. nařízení ze dne 20.

Berní okres ___ .—  ................ .....................................- ledna 1920, č. Od Sb. z. a n.

Čís. katastru... ......................................... ...................... r

Výpočet
čtvrtletní spHtky na daň z převodu statků a pracovních výkonů 

dle § 20, odst. 3. zákona ze dne 13. prosince 1919, 

čis. 658 Sb. z. a n.

V.............čtvrtletí 192........  t. j. v době otl...............................................do.................................

bylo přijato (účtováno) ......................................... .................... ... Kč.......................

Do vlastní domácnosti neb k jinému nevýdělečnému upotřebení vzato věcí

v hodnotě .............................................0 ...... ... ................... ... ■ . _______

úhrnem . „ .Kč......................

Od tolio se odečítají:
a) převody podle § i, bodu 16. zák. od daně osvobozené

(vývoz).........................................................................^ .......... —'............... .

b) převody, osvobozené z jiného důvodu (§§ 4 a 7 zák.) . „................................

c) tržba za přepychové předměty ...... .a • • ................................. .

úhrnem . . . Kč.... 

zbývá k zdanění . . , .

z čehož 1 %ní daň činí................................ ... Kč...............................-

Y...... j.......... .............. ....... ...............dne ............. -.................................-.... 19.

(Podpis podnikatelův.)

Ze státní tiskárny v Preze.


