
SAZBA DANĚ Z MASA.

(K z kónu č. 2G2 Sb. z. a n.)

í. Dan d! o v á li y,
J.Dnň v. masa činí 20 h z 1 kg.
2. Zapravuje-li se daň ze živých zvířat, sráží 

se ti koní a u mulů polovina, u hové/.ího, sko* 
pového a kozího doiij tka jedna třetina, u telat 
a hříbat (do 85 kg živé váhy) a oslů jedna 
pětina a u vepřového dobytka jedna desetina.

8. Zapravuje-li se daň ze zabitých telat a hříbat 
do 70 kg mrtvé váhy a ze zabitého skopo ého 
a kozího dobytka, vesměs v kůži, sráží se 
jedna desetina.

4. Z masa připraveného a z masných výrobků 
čim daň o polovinu více, t. j. 30 ii z 1 kg,

li. Duu z kusu
činí:
i z d ibytka hovězího (býci, voli, krávy, buvoli, 

mladý dobytek)
do l8t) kg živé váhy ....... 25 K
» » Ti 50 K

přes 400 „ n 100 K
2. z koni a mulů do 400 kg živé váhy , 25 K

p es 4.0 „ „ K . . 50 K
3. z telat a hříbat:

d > 85 kg živé váhy ) 10 v
uch 70 n mrtvá „ j . . . . . iz jv 
d.de oslů ............ 12 K

4. z dobytka sk pového a kozílio a sice:
a) ovcí, beranů Sicopeů, i;o: a k-izlu . . 6 K
b) jel ň i. d » 10 kg ži.é váhy neb 8 kg

mrtvo •váhy ........... 2 K
c) kůzlat do M> kg žhé váhy

neb 8 kg mrtvi váhy .... l K
5. z dobytka vepřového:
a) do lo kj.> ž. v. neb 8 kg m. v. . . 2 K
fc) * 10 „ n v » 13 jf » „ .« 3 K

e) „ S0 „ » n n ř 0 „ „ „ . . 12 K

d) n Iíjí) w » » it 130 n » » » • 21 lí
e) přes 150 „ » « n ^ n fj 0 ' ' 30 K

Čís. 2113.

Itíařízeni v.á,dy re u >iiky česárcslovenskó 
ze ne _6. dubna 1329,

pniž se provádí zákon ze dne 14. dubna 1920, 
č. 261 Sb. z. a o., o dani z masa.

K §u 2 zák.

§ h
Průkaz o zdanění má platnost pouze pro 

toho, kdo daň zaoravi! nebo komu bylo zdaněné 
maso- spolu s průkazem předáno; průkaz musí

se shodovali « masem, jehož zdanění má pro
kázat!.

stvrzenka platební platí mimo vlastní živno
stenský podnik jako průkaz o zdanění jen pro 
zabitý dobytek v celých kusech (§ 5 zák.), pro 
jiné maso jen tenkráte, když byla zviášfi pro toto 
maso a to oddělené pro maso syrové a připravené 
vydána. Ve vlastním živnostenském podniku jest 
platební stvrzenka, která zní na celé kusy, prů
kazem o zdaněni též pro části zabitých zvířat a 
maso připravené, z nich pocházející.'

Průvodní stvrzenky Ire vystavili buď na zá
kladě platební stvrzenky nebo na základě jiné 
průvodní stvrzenky.

Každý převod stvrzenky platební nebo prů
vodní na jinou osobu nebo jiný živnostenský podnik 
(í 15 zak.) musí býti vyznačen na rubu stvrzenky 
nebo na zvláštní příl izo k této stvrzence při
pojené s udáním jména a bydliště toho, na koho 
se stvrzenka převádí, dálo druhu a množství pře
daného masa, dne, kdy maso bylo předáno, jakož 
i s podpisem toho, kdo maso převzal.

§ 2.

Vydávali průvodní stvrzenky jest oprávněn:
1. mimo obvod míst uzavřených
a) podnikatel masné živnosti (§ 15 zák.), 

kterému bylo finančním úřadem přizná io právo 
k vydávání průvodních stvrzenek, a to pro maso, 
které sám zdanit při porážce, a pro maso z ciziny 
dovezené;

b) obecní úřad nebo správa veřejných jatek 
onoho místa, kdo porážka byla vykonána, pro 
maso pocházející z těchto porážek, a pro ma>o 
z ciziny dovezené, jehož zdanění bylo prokázáno;

2. v obvodu míst uzavřených úřady potravní 
dnně na čáře pro maso, z něhož byla potravní 
daň na čáře zapravena, vyváží-li se z uzavřeného 
místa;

3. ve všech jiných případech dozorčí úřad 
(§ 17).

§ 3.

krávo vydávil ti stvrzenky podle §tt 2, č, 1, 
lit. a), přizná finanční úřad í. stolice k písemné 
žádosií osobám, které provozují jako podstatnou 
část své živnosti obchod syrovým masem ve velkém. 
Právo to uděluje se do odvolání a můžs býti 
osobám, které se dopustily těžkého důchodicovéno 
přestupku, odepřeno neb odňato; povolení toto 
může býti podmíněno tím, že dotyčná osoba po
vede oh- eduí zabitého dobytka a masa ohlašovací 
a revisuí arch dle § 21 tolioto nařízení.

Právo toto zanikne samo sebou, bylo-li v do
tyčném místé povoleno vydávali průvodní stvr
zenky podle § 2, č. 1, lit. b).

Obcím, které převzaly vybírání daně z masa 
po rozumu §u 30 zák., může finanční úřad I. stolice
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uložiti povinnost k vydávání průvodních stvrzenek; 
ostatním obcím a správám veřejných jatek přizná 
toto právo finanční úřad I, stolice k jich žádosti.

§ 4.
Průvodní stvrzenky vydávají se dvojmo pro- 

Vzorec pisem z úředního rejstříku dle vzorce č. 1. První 
^K stejnopis (juxta) stvrzenky zůstane v rejstříku, 

druhý stejnopis (stvrzenka) vydá se odběrateli 
masa. Juxty rejstříků dlužno uschovávati a od- 
váděti je — nestalo-li se tak k úřednímu vyzvání 
již dříve — vždy po uplynutí kalendářního roku 
dozorčímu úřadu.

Rejstříky lze obdržeti u berních úřadů a v sídle 
finančních zemských úřadů u jich hospodářských 
správ za náhradu vlastního nákladu. Úřady vy
tčené v §u 2, č. 1., lit. b), a č. 2., jsou oprávněny 
za průvodní stvrzenky požadovati náhradu ná
kladu spojeného s opatřením úředního rejstříku.

K §u 3 zák.

§ 5.
íšpolu se zapravením daně nutno ohlásiti 

jméno a bydliště toho, kdo k zapravení daně jest 
povinen, drub, množství a váhu dobytka nebo 
masa, poplatný úkon (porážku, dovoz z ciziny, 
prodej neb odběr), o který jde, a den a hodinu, 
kdy poplatný úkon se koná (§ 6 zák.),

§ 6.

Zapravení daně a spolu ohlášení (§ 6 zák.) 
děje se zpravidla zvláštními složními lístky poštov
ního šekového úřadu, které jsou určeny pouze 
pro daň z masa a zncějí na konto příslušného 
zemského finančního úřadu. Tyto složní lístky lze 
koupiti u poštovních úřadů.

Vzorec Složuí lístky opatřeny jsou předtiskem dle 
'2' vzorce č. 2. a dlužno je ve všech částech přesně 

vyplniti a u nejbližšího poštovního úřadu s pří
slušnou částkou daně podati. Ona část složního 
listím, která jest označena jako „stvrzenka* 
a kterou vrátí poštovní úřad podateli, tvoří doklad 
o zapravené dani (platební stvrzenka).

§ 7.

Při dovozu masa z ciziny (§ 1, č. 2, § 6 zák.) 
dlužno podati ústní nebo písemně ohlášení a daň 
zapraviti u celního úřadu, který zásilku odbavuje; 
celní úřad potvrdí přijatý obnos celní kvitancí, 
na které uvede podstatné údaje poplatníkovy dle 
§ 5 tohoto nařízení a §u 6 zákona.

§ 8.

Výjimečně lze daň z masa zapraviti ještě 
některým z následujících způsobů:
^ 1. Složním lístkem červeným, který jest určen
k zaplavování daní vůbec a který lze koupiti

v prodejnách poštovních cenin. Složní lístek tento 
dlužno říditi na příslušný zemský finanční úřad 
a vyplniti jej stejně jako složní lístek vzorec č. 2.

2. Peněžní poštovní poukázkou. Tuto jest 
říditi na finanční zemský úřad; ústřižek se vy
plní stejně jako složní lístek vzorec č. 2.

3. U příslušného berního úřadu. Chce-li strana 
takto daň zapraviti, jest povinna předem podati 
u dozorčího ^úřadu (§ 17) ve třech stejnopisech 
písemné ohlášení, které obsahuje údaje v §u 5 
tohoto nařízení předepsané. Dozorčí úřad potvrdí 
všechny tři stejnopisy, jeden si ponechá, druhé 
dva vrátí straně; tato je i s potřebnou částkou 
předloží bernímu úřadu, který potvrdí na nich 
zapravenou daň, jeden stejnopis si ponechá a druhý 
vrátí straně jako stvrzenku o zapraveué dani.

4. Ministerstvo financí může dle potřeby 
zmocniti též jiué státní pokladny, aby přijímaly 
daň z masa.

K §u 4 zák.

§ 9.

Poplatníkovi je zpravidla zůstaveno na vůli, 
ohce-li daň zapraviti dle váhy nebo z kusu.

Dle váhy lze daň zapraviti tenkráte, když 
byla váha zjištěna dozorčím úřadem (§ 17) neb 
úřadem, u něhož se daň zapravuje (úřadem po
travní dané na čáře), neb obecním úřadem, nebo 
správou veřejných jatek, nebo veřejným dopravním 
podnikem. Váha musí býti na ohlášení (na složním 
lístku § 5) potvrzena orgánem úřadu, který váhu 
zjistil.

Úřadem, který může naříditi výlučné za- 
prayování daně z kusu, jest finanční ťiřad I. stol.; 
nařízení toto může býti vydáno na dobu určitou' 
nebo neurčitou a vyhlásí se bud písemným vy
rozuměním jednotlivých živnostníků nebo veřejnou 
vyhláškou způsobem v obci obvyklým.

K §u 6 zák.

§ 10.
Poplatný úkon nutno ohlásiti u dozorčího 

úřadu (§ 17); zvláštní ohlášení odpadá, když 
veškeré v §u 6 zák. předepsané údaje byly učiněny 
při zapravení daně na složním lístku (poštovní 
poukázce).

K §u 7 zák.

§ 11.
Při společné porážce lze daň rozdělili nej

výše na tolik dílů, kolika účastníkům poražené 
dobytče patří.

Při ohlášení (§ 10) na platební stvrzence jest 
uvésti okolnost, že jde o společnou porážku, dále 
jména společníků a podíl, na který dotyčná stvr
zenka zní.

60
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K §u 8, č. 5., zák.

§ 12.
Dozorčí úřad může od znamenání masa 

upustiti, je-li maso označeno razítkem jatečním, a 
kde toho není, razítkem obecním nebo vlastním 
razítkem živnostníkovým.

K §u 10 zák.

§ 13.
Skutečnost, že maso nebo část jeho není 

způsobilá k lidskému požívání, musí býti nejdéle 
do 24 hodin po porážce potvrzena písemně na 
platební stvrzence nebo zvláštní příloze k této 
orgánem, který v obci, kde porážka byla vykonána, 
pověřen jest zdravotní prohlídkou masa, s přesným 
udáním váhy všeho masa, jakož i oné části zví
řete, která byla prohlášena za nezpůsobilou k lid
skému požívání. Mimo to musí býti předložen 
doklad o tom, jak osoba, které bylo odevzdáno 
maso uznané za nezpůsobilé k lidskému požívání, 
s masem tím naložila.

Žádost o vrácení daně musí ten, kdo daň 
z porážky zapravil, podati spolu s platební stvr
zenkou i s dokladem o tom, jakým způsobem bylo 
s masem k lidskému požívání nezpůsobilým na
loženo, do 3 dnů po vykonané porážce dozorčímu 
úřadu; tento úřad žádost prozkoumá a předloží 
ji pak k rozhodnutí finančnímu úřadu I. stolice.

Byla-li daň z porážky zapravena dle váhy, 
nebo byla-li sice zapravena z kusu, obnáší-li však 
nejméně tolik, kolik odpovídá váze po porážce 
zjištěné, vrátí se daň plnou částkou, vypadající 
na maso k lidskému požívání nezpůsobilé. Byla-li 
však daň zapravena z kusu a obnáší-li méně než 
činí daň vypadající dle váhy po porážce zjištěné, 
'zmenšuje se částka, která má býti vrácena za 
maso k lidskému požívání nezpůsobilé, o tento 
rozdíl. '

K §u 12 zák.

§ H.
Porážku lze pokládati za nutnou, když jde 

o porážku zvířete, které by jinak následkem ne
moci neb úrazu zahynulo, aniž by bylo dosti času 
k tomu, by vyhověno bylo předpisům zákona co
do hlášení porážky a zapravení daně.

■ • /

K §u 15 zák.

§ 15.
Ohlášení musí obsahovali:
1. jméno podnikatele a jeho zástupce a 

udání, kde se podnik nachází (obec, ulici a číslo 
domu);

_ 2. předmět podnikání (provoz veřejných jatek, 
porážení dobytka a spojený obchod masem, sa
mostatná živnost obchodní masem, živnost uze
nářská, vedlejší obchod masem a uzenářským 
zbožím při živnosti jiné a jaké, a pod.);

3. označení místností, v nichž se podnik 
provozuje, s rozlišením místností jatečních, vý
robních, prodejních a skladních;

4. den opovědí a podpis podnikatele.
Ohlášení se podává písemně nebo ve výji

mečných případech ústně u dozorčího úřadu (§ 17) 
a to u dosavadních podniků, vyjímajíc podniky 
označené v § 16, do 8. května 1920, u pozdějších 
podniků, jakož i při změnách ve shora uvedených 
údajích dříve, než podnik počne se provozovali 
nebo než provedou se změny.

Ohlášení opožděné musí býti dostatečně odů
vodněno.

§ 16.
Kdo již 1. května 1920 mimo místa uzavřená 

(s potravní daní na čáře) provozuje masnou živ
nost (§ 15 zák.) a zapravuje daň dle sazby stát
ním neb obecním orgánům, není povinen tuto 
živnost dle §u 15 tohoto nařízení ohlásit!.

K §u 16 zák.

§ 17.
Důchodkový dozor vykonávají finanční úřady 

dle svojí působnosti a příslušnosti. Bezprostřed
ním dozorčím úřadem jest zpravidla důchodkový 
kontrolní úřad; jeho příslušnost řídí se dle místa, 
kde porážka neb jiný poplatný úkon byl vykonán 
nebo kde maso jest uloženo.

Y místech, kde se vybírá daň z masa 
v obecní režii (§§ 28 a násl.), náleží vykonávání 
důchodkového dozoru v první řadě obecním or
gánům k tomu určeným.

Pokud se zákonem nebo tímto nařízením 
ukládá povinnost ku konání zápisů, musí tyto zá
pisy býti uschovávány po dobu tří let.

K §u 20 zák.

§ 18.
Zostřený důchodkový dozor nařídí finanční 

úřad I. stol. na dobu určitou, nejméně jedno
měsíční, nebo do odvolání. Y tomto případě, jakož 
i má-li býti původně určená lhůta zkrácena, nařídí 
jmenovaný úřad též zrušení zostřeného důchod
kového dozoru.

§ 19-

Podnikatel masné živnosti, na něhož byl 
uvalen zostřený důchodkový dozor, jest povinen 
nejpozději toho dne, kdy zostřený důchodkový 
dozor počíná, oblásiti dozorčímu úřadu (§ 17) 
stav dobytka v podniku chovaného, dle druhu 
a počtu, dále místnosti, v nichž dobytek chová, 
a konečně zásobu masa dle množství a druhu.

§ 20.
Podnikatel masné živnosti, na něhož byl 

uvalen zostřený důchodkový dozor, je dák po
vinen dozorčímu úřadu (§ 17) učiniti ohlášení:
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1. kdykoli chce dobytek y sazbě uvedený 
poraziti nebo z místností, kde jej chová, odvésti; 
vyvádění dobytka za účelem hospodářským nepod
léhá této ohlašovací povinnosti;

2. kdykoli chce odjinud maso nebo živý 
dobytek v sazbě vyjmenovaný odebrati nebo 
takový dobytek a maso, i když jinému patří, 
do své živnosti dopraviti.

Ohlášení úkonů pod č. 1. zmíněných nutno 
podati nejpozději 12 hodin před výkonem; finanční 
úřad 1. stol. může lhůtu tuto přiměřeně zkrátiti, 
pokud jest i při kratší lhůtě vykonání důchod- 
kového dozoru zajiitěno, a obmeziti dopravování 
masa do živnosti na určitou dobu denní.

Ohlášení úkonů zmíněných pod č. 2. nutno 
podati nejpozději bezprostředné po úkonu.

Y obou případech musí ohlášení obsahovatí 
přesné udání úkonu, o nějž jde, a doby, kdy 
úkon bude nebo byl předsevzat.

§ 21.
Ohlášení zapisují se do ohlašovacích a re- 

Vzorec višních archů dle vzorce č. 3., z nichž jeden stejno- 
3- pis (unikát) uložen jest u dozorčího úřadu a 

jeden (duplikát) u strany. Strana jest povinna 
svůj stejnopis pokaždé s ohlášením předložití do
zorčímu úřadu, který ohlášené údaje do obou 
stejnopisů zapíše. Finanční úřad I. stol. může 
k žádosti strany svoliti k tomu, aby strana 
ohlášení zapisovala do svého stejnopisu sama a 
sice ve lhůtách v §u 20 předepsaných; vedle toho 
jest strana povinna posílali písemné ohlášení 
dozorčímu úřadu a sice u ohlášení dle §u 20, 
č. 1., tak zavčas, aby v uvedené Ižhodinné lhůtě 
došlo k dozorčímu úřadu, a u ohlášení dle §u 20, 
č. 2., ihned po úkonu, který ohlášení podléhá; 
zasílá-li se ohlášení poštou, děje se tak na ne
bezpečí strany.

Veškeré revise, které se konají u živnostníka 
podrobeného zostřenému důchod novému dozoru, 
zapíše dozorčí orgán s udáním doby a výsledku 
do obou stejnopisů ohlašovacího a revisního archu; 
nem-li unikat po ruce, sepíše dozorčí orgán se 
stranou o výsledku revise protokol, jenž se pak 
přiloží k unikátu, do něhož ostatně dlužno přede
psané údaje dodatečně zapsati.

K §u 22 zák.

§ 22.
, Železniční úřady a správy plavebních pod

niků jsou povinny vykázati ve lhůtách 14denních 
dozorčímu úřadu (§ 17), příslušnému dle místa 
podání nebo vydání, zásilky živého dobytka, 
vyjmenovaného v sazbě, které byly v tuzemsku 
vydány dle adresy veřejným jatkám nebo podni
katelům živnostenských podniků (§ 15 zák.), 
dále veškeré maso, které v tuzemsku bud! k do
pravě přijaly nebo příjemci vydaly.

Výkaz musí obsahovali jméno a bydliště po
datele a příjemce zásilky, pak den, kdy zásilka 
byla podána nebo vydám, dále druh dobytka 
nebo masa (s vyznačením, jde-li o zabitý dobytek 
nebo syrové nebo připravené maso a jakého druhu), 
hrubou váhu v kg a u masa též způsob balení.

Poštovní úřady jsou povinny vykazovali na 
stejný způsob veškeré zásilky zabitého dobytka 
a masa, které přijaly k d pravě.

Železniční a poštovní úřady, které leží uvnitř 
obvodu potravní daně na čáře, jsou zproštěny 
této povinnosti výkazní.

K §u 28 zák.

§ 23.
Daň z masa povinen jest zapraviti:
1. kdo dobytek drobný nebo maso přes čáru 

potravní daně dopravuje;
2. kdo v uzavřeném obvodě koná nebo ko

nali dává porážky dobytka (drobného i velkého).
Daň se zapravuje způsobem, jaký jest přede

psán pro potravní daň na čáře.

§ 24.
Daň zapravenou dle §u 28. č. 1., zák. při 

vstupu přes čáru potravní dané lze odečísti při 
dani z porážky tenkráte, když hned při vstupu 
přes čáru bylo hlášeno a úřadem potravní daně 
na platební stvrzence potvrze 10, zda do )\ te.< určen 
jest k porážce, s udáním jatek, na kterých má 
bytí poražen, anebo zd i je určen k chovu, a 
v kterém hospodářství.

Hlášení k porážce pozbude platnosti, ne- 
byla-li porážka vykonána do jednoho měsíce; 
lhůta tato může býti úřadem potravní daně, pro 
udané jatky příslušným, vždy o další més c pro
dloužena ; prodloužení lnuty poznamená úřad na 
platební stvrzence.

Hlášení k chovu má platnost pouze pro 
onoho držitele dobytčete, který při „Jášení byl 
uveden, nebo na kterého bylo později dobytče 
převedeno; převod musí býti na stvrzence vy
značen dle způsobu, v §u 1 tohoto nařízení přede
psaného.

Za účelem srážky daně při hlášení porážky 
musí býti úřadu odevzdána původní platební stvr
zenka, vyhovující všem náležitostem vpředu uve
deným.

K §u 29 zák.

§ 25.
Ohlášení a zdanění zásob musí býti usku

tečněno nejdéle do 5. května 1920 dle stavu, 
jaký byl koncem dubna 1920.

^ Daň se zapravuje způsobem stanoveným 
v §§ 5, 6 a 8; ohlášení řídí se dle § 10, a musí 
obsahovati jméno, povolání a bydliště poplatní-

G9*
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kovo, druh a množství masa a vypadající daň ; 
zvláštní ohlášení může odpadnouti, bylo-li spo
jeno se zapravením daně.

V uzavřených městech Praze, Brně a Bra
tislavě a v obvodu Pražského vyběrčího okresu 
potravní daně z masa koná se ohlášení a zapra- 
vení daně u úřadů potravní daně dle ustanovení 
místních finančních úřadů.

§ 26.

Při dodatečném zdanění smí se sraziti z daně> 
která ua maso dle nové sazby vypadá, ona částka, 
která jako potravní daň ha čáře v místech za 
uzavřená prohlášených nebo jako potravní daň 
v místech ostatních dle sazeb dosud platných 
byla zapravena.

Sraziti si smí tuto částku v místech uza 
vřených kdokoli, v místech ostatních pouze ten! 
kdo daň dle dosavadních předpisů sám zapravr 
a náléžitě vystavenými stvrzenkami to prokáže ’ 
stvrzenky tyto musí býti při ohlášení zásob vý
slovně uvedeny a finančním úřadům na požádání 
předloženy a na potvrzení odevzdány.

Během měsíce května 1920 sraziti se může 
za stejných podmínek v uzavřených místech při 
dani z porážek ona daňová částka, která byla 
během čtyř měsíců před tím, než zákon nabyl 
účinnosti, zapravena při dopravě dobytka přes 
čáru potravní daně.

K §u 30 zák.

§ 27.
Dnem 30. dubna 1920 pozbývají platnosti1 

zákon z 16. června 1877, č. 60 ř. z., o dani 
z masa, dále položky ě. 10 až 16, 40 a 41 sazby 
potravní daně na čáře v Brně a v Praze, a ko
nečné na bývalém území uherském cis. patent 
z 29. září 1850, ponechaný v platnosti XVII. zák. 
článkem z r. 1868, jakož i pozdější uherské zá
kony a nařízení, týkající se spotřební daně z masa.

§ 28.

Ministerstvo financí může svěřiti obcím k jich 
žádosti vybírání daně z masa v obecní režii za 
následujících podmínek:

1. když porážky pro obvod obce určené 
konají se ve veřejných jatkách a když zabitý 
dobytek a syrové maso dovážené do obce musí 
býti dopraveno dříve do těchto jatek nebo do 
veřejných tržnic na maso;

2. když obec vykonává nad veřejnými jatkami 
a tržnicemi masa tak přesný zdravotní. dozor, že 
má v patrnosti veškeré porážky a veškerý dovoz 
masa;

8. když obec vybírá vlastními zřízenci obecní 
dávky z porážek a z dovozu masa (dávky jateční, 
za prohlídku dobytka a masa, tržní a pod.);

4. když obec stačí těmito zřízenci, za pří
padné podpory ostatních zřízenců obecních, ob
starali i vybírání daně z masa a důchodkový 
dozor nad živnostenskými podniky (§15 zák.), 
takže jí z činnosti této nevzejdou samostatné 
značnější výlohy;

5. když pověření obce vybíráním daně z masa 
znamená podstatnou ú.evu jak pro státní dozorčí 
orgány tak i pro živnostníky, podléhající zákonu 
o dani z masa.

§ 29.

O vybírání daně z masa uzavře se mezi obc1
a finanční správou zmocňovací smlouva dle
vzorce Č. 4. Vzore

č 4.
Smlouvu uzavírá za finanční správu finanční 

úřad I. stolice zjednav si schválení ministerstva 
financí; náhrada obci vyměřena jest, nestanoví-li 
ministerstvo financí přihlížejíc k trvale vysokému 
výnosu daně podíl nižší, podílem ve výši 10% 
z hrubého výnosu dané do 100 000 Kč a ve výši 
50/0 z částky docílené nad tento výnos, počítáno 
dle kalendářního roku.

Smlouva se uzavírá pravidelně na tři roky 
s právem oboustranné každoroční výpovědi. Ooeo 
má právo žádati od poplatníka za vystavení 
platební stvrzenky částku odpovídající vlastnímu 
nákladu, spojenému s opatřením a vystavením 
stvrzenky; zdráhá-li se p iplatník tak učiniti, je 
mu zůstaveno na vůli, aby zapravil daň způsobem, 
v §u 8, č. 3., tohoto nařízení stanoveným.

Vyúčtování mezi obcí a finanční správou 
provádí se měsíčně, a bude ministerstvem financí 
upraveno.

§ 30.

Na obec a její orgány přechází pouze právo 
přijímati ohlášení poplatných úkonů, vybírati daň, 
vykonávati důchodkový dozor a s výhradou 
schválení finančního úřadu povolovati při dů- 
chodkových přestupcích upuštění od právního řízení; 
všechna ostatní práva zůstávají vyhrazena finančním 
úřadům, takže zvláště veškerá ohlášení, která jsou 
předepsána v §u 15 zák.. musi býti činěna 
u státních dozorčích úřadů. Vedle tohoto důchod- 
kového dozoru obecních orgánů přísluší i finančním 
úřadům důchodkový dozor dle §u 17 zák. ne
zkráceně.

§ 31.
V obcích, ve kterých se vybírá dosavadní 

daň z masa v obecní režii, zůstává vybírání daně 
dle nového zákona svěřeno obci i na dále, pro- 
jeví-li zástupci těchto obcí k vyzvání finančního
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úřadu I. stol. během jednoho měsíce po tomto 
vyzvání souhlas s novými podmínkami, a ;sou-li 
zde předpoklady, stanovené v §u 28 tohoto 
nařízení.

Není-li těchto předpokladů, prohlásí finanční 
úřad I, stolice výslovně dosavadní smlouvu za 
neplatnou a převezme vybírání daně do režie 
státní; trvá-li obec na vybírání daně v režii 
obecní, jest se jí obrátiti na ministerstvo financí 
s příslušnou žádostí, jež však nemá odkládacího 
účinku.

Přestane-li obec daň z masa samovolně vy- 
bírati, pozbývá nároku na to, by jí vybírání daně 
bylo pro příště svěřeno.

§ 32.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. května 
1920, a provedením jeho se pověřuje ministr 
financí.

Tusar
Švehla v. r. 
Sonntás v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Veselý v. r. 
Habrman v. r. 
Staněk v. r.

Hampl 1

v. r.
Prášek v. r. 
Klofáě v. r.
Dr. Šrobár v. r. 
Dr. fieidler v. r. 
Dr. Winter v. r. 
Dr. Hodža v. r. 
r.

/

/
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Vzorec č. 1.
(k § 4 prov. nař.).

(1. stránka) 
(juxta)

Průvodní stvrzenka
k § 2 zák. o dani z masa ze dne 14. dubna 1920, č. 262 Sb. z. a n.

Stvrzuje se, že maso (přesné označení druhu a váhy)

předané panu....................................................................... v.

bylo zdaněno platební stvrzenkou č............ . ze dne.................

znějící na částka................. K ........ .h, předmět........

a jméno............................ ................................................ v

kterou vystavil (jméno úřadu)......... ...... ............................ v.

Tato průvodní stvrzenka vystavuje se na základě:

1. Shora uvedené platební stvrzenky.

2. Průvodní stvrzenky ze dne..........

znějící na (předmět).....................................;......a jméno,

................................................. dne.................................... .................19........ .

Podpis a razitko úřa lu nebo je Inotlivoe, který jest 
k vystavení stvrzenky die § 2 prov. nař. opravnin:

.19.

19.........,

(8. stránka) 
(stvrzenka)

Text jako na stránce první!
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Zdaněný dobytek

iovězí dobytek

do
180 kii

do
400 kg

pres 
400 kg

koně a mul i

do
400 kg

pres 
400 kg

živé váhy

telata 
a břibata

do 85 kg 
živé váby, 

70 kg 
mrtvé 

váhy a osli

ovce,
be

rani,
skopoi,
kozli

dobytek skopový 
a kozí

■Je'
hňata 
do 10 
(8) kg

kůz
lata 

do 10 
(8) kg

do iytek vepřový
do

10 kg | 20 kg | 80 kg jlóO kg přes 
150 kg 
neboživé váby

8 kg | 18kg | 70 kg |l80kg haókg

mrtvé váhy
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M a s o

syrové připra
vené

v kg

Byla-li daň již drive 
zapravena, kým a kdy 

byla vystavena platební 
stvrzenka

na jaké 
jméno a 
na jaký 

předmět zní

na jakou 
částku

K

Platební stvrzenka, 
kterou strana si 

vyzvedla

jakým způso
bem byla daň 

zapravena 
a kdy

najakou 
částku

K
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a
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Podpis
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Poznámka
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Vzorec č. 4.
(K § '29 prov. nař.)

Smlouva
o vybíráni daně z masa v obvodu obce __________v obecni režii.

Mezi státní finanční správou se strany jedné a mezi obci.................. ....... . se strany druhé
uzavírá se následující smlouva:

I.
Finanční správa přenechává obci právo a obec přejímá povinnost vybírati daň z masa 

podle zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 262 Sb. z. a n., příslušného prováděcího nařízení a všech 
výnosů, jež v záležitosti vybírání této daně finanční úřady obci doručí.

n.
Obec jest povinna vybírati daň z masa přesně dle sazby tak, aby postižena byla veškerá 

daňová povinnost; při tom však jest zmocněna, aby v mezích zákona a pokud tím důchod státní 
nebude uváděn v nebezpečí, v souhlasu s finanční správou poskytovala stranám žádoucí úlevy.

III.
Obec jest povinna vybírati dávky, které- jsou zavedeny z předmětů, podrobených danj 

z masa, v souvislosti s vybíráním této daně.

IV.
Z výnosu daně z masa, během kalendářního měsíce docíleného, ponechá si obec po srážce 

částek, vrácených podle §§ 8 a 9 zák., podíl státem jí přiznaný a zbytek odvede do 10. příštího 
měsíce způsobem, jaký jest stanoven pro zapravování daně z masa.

Podd obnáší..................................... ................... .............. ... 1....................... ........... .............. .

Kdyby obec některou splátku nezapravila v ustanovený čas anebo ne úplně, bude povinna 
platiti z nedoplatku 6procentní úrok z prodlení, počítajíc ode dne následujícího po dni splat
nosti až do dne zaplacení splátky; finanční správa bude však mimo to v případě takovém míti 
pra -o, aby nedoplatek soudní cestou ze jmění obce. si vymohla a další vybírání daně ve vlastní 
režii zařídila.

Kdyby z této smlouvy vzešly rozepře právní, které nejsou dle zákona zvláštnímu soudu 
výlučně vyhrazeny, jest finanční správa jako žalobkyně oprávněna zakročiti také u věcně přísluš
ných soudů, nalézajících se v sídle

finanční prokuratury v Praze, 
finanční prokuratury v Brně,
generálního finančního ředitelství, právní odbor v Bratislavě.

V.
Obec ručí veškerým svým jměním za škody, které by státu neplněním smlouvy vznikly.
Obec ručí vůbec za jednání osob, ustanovených k vykonávání práv ze smlouvy plynoucích, 

a zavazuje se, že k tomu určí pouze osoby způsobilé s bezúhonnou minulostí.
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VI.
Obec vstupuje v rámci § 30 zák. a §§ 28—31 prováděcího nařízení k tomuto zákonu 

v práva a povinnosti příslušející jinak finančním úřadům.
Obec a její výkonní orgánové jsou zavázáni na ochranu dané z masa a též ostatních 

státních důchodů, pokud se k tomu nahodí příležitost v souvislosti s vybíráním daně z masa, činiti 
potřebná pozorování, sepisovat! o zkracování důchodku, při tom odkrytém, od případu k případu 
popisy činu neb úřední nálezy a odevzdati je finančnímu úřadu L stolice k dalšímu řízení.

Upravení podílu obce na pokutách vybraných při přestupcích zjištěných obecními orgány 
vyhrazeno jest zvláštnímu ujednání.

vn.
Kozhodování sporů, vyskytujících se mezi obcí a stranami o vybírání daně a o použití 

dotyčných nařízení, přísluší finančním úřadům v cestě instanční.
Finanční správa vyhrazuje si pro své orgány právo kontroly v oboru všech předpisů zá

kona o dani z masa jak vůči obci a jejím orgánům tak i vůči všem stranám tomuto zákonu pod
léhajícím.

Za tím účelem jest obec povinna kdykoli na požádání finančních úřadů dáti nahlédnout' 
do veškerých zápisů o dani této vedených a je po dva roky uschovávati.

Obec a její orgánové jsou zavázáni, finančním úřadům a jejich povolaným orgánům dle 
jich žádosti písemně neb ústně podati zprávu o všech záležitostech týkajících se daně z masa a 
dávek spolu vybíraných.

VIII.
Obec obdrží před započetím smluvního období od finanční správy seznam živností, dani 

z masa podléhajících a u finančních úřadů ohlášených, a bude vyrozuměna o všech po dobu tr
vání této smlouvy u finanční správy ohlášených případech nastoupení nebo převedení živností 
tohoto druhu.

IX.
Smlouva vstupuje v platnost po schválení ministerstvem financí dnem, který stanoven bude 

po vzájemné dohodě, a končí 31. prosincem roku 19____
Nebude-li smlouva finanční správou nejdéle do 1. října a se strany obce do 15. září 

19.....— vypovězena, platí na další rok, t. j. až do 31. prosince 19...... ....
Stejně zůstává smlouva v platnosti v třetím roce, nebyla-li v uvedených lhůtách vypovězena-
Výpověd musí býti podána se strany obce u příslušného finančního úřadu I. stolice; se 

strany finanční správy musí býti výpověd doručena starostovi obce neb jeho zástupci.

X.
Smlouva tato vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

po jednom,

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

Za finanční správu: Za obec:

(Razítko finančního úřadu.) (Razítko obce.)


