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šení a jeho platnost končí dnem 31. prosince
1923.

T. G. Masaryk v. r.

černý v. r.
Dr. Hotowetz v. r.,
za ministra Hanačíka.

294.

Zákon ze dne 12. srpna 1921, 

jímž se mění některá ustanovení o přímých 
daních platných na Slovensku a v Podkarpat
ské Rusi a stanoví se válečná přirážka k dani 
dóchodkové (z pří jmu j za léta 1921 až 1923.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

Článek I.

Platnost zákonných článků X : 1909, 
XXVI :1916, dále LIII:1912 a IX:1918, těch
to dvou posledních potud, pokud se týkají 
daně dóchodkové (z příjmu), rozšiřuje se 
pro berní léta 1921 až 1923 na příjmy přes 
6000 Kč až do 10.000 Kč včetně, a mění se 
pro uvedená léta tyto zákonné články bez 
újmy ustanovení zákona ze dne 26. března 
1920, č. 198 Sb. z. a n., takto:

§ 1.

§ 9 zák. čl. XXVI:1916 se vynechá.
V § 10, odst. 2., a v § 11, č. 1., téhož zák. 

čl. nahradí se částky 10.000 K částkami 
6000 Kč.

Ustanovení § 14 téhož zákonného článku 
pozbývají platnosti potud, pokud se jimi při
znává osvobození od daně dóchodkové (z příj
mu) zaměstnancům v soukromých službách 
a zřízencům zemské dělnické nemocenské 
a úrazové pojišťovny.

§ 2.

Zákonný článek X :1909 o dani dóchodkové 
(z příjmu), mění se takto:

Místo třetího odstavce, lit. b) a čtvrtého 
odstavce § 3 nastoupí tato ustanovení:

b) roVněž nepřipočítá se pracovní příjem 
manželky nebo jiných příslušníků domác
nosti, který nebyl získán v hospodářství po
platníkově, pokud celkový příjem domácnosti 
nepřevyšuje 15.000 Kč.

V obou těchto případech zdaní se přísluš
ný příjem zvláště.

Pokud celkový příjem přednosty domác
nosti (čítajíc v to i připočitatelný příjem 
jednotlivých příslušníků) nepřevyšuje 15.000 
Kč, rozdělí se příjem z hospodářského nebo 
výdělkového podniku, který je výsledkem 
pravidelné a trvalé spolupráce přednosty do
mácnosti a druhého manžela nebo dětí, tím 
způsobem, že na přednostu domácnosti při
padnou z tohoto příjmu dvě třetiny a na 
ostatní spolupracující členy domácnosti jedna 
třetina. Dvě třetiny příjmu z tohoto podniku 
připadající na přednostu domácnosti zdaní 
se u tohoto spolu s jinakým u něho zdanitel
ným (připočitatelným) příjmem, kdežto tře
tina příjmu z podniku připadající na spolu
pracující členy domácnosti zůstane nezda
něna. K spolupracujícím členům domácnosti, 
na něž připadá jedna třetina příjmu z pod
niku, nebudiž přihlíženo při poskytování 
snížení daně dle § 25.

Poslední odstavec § 3 zůstává nezměněn.

V § 4, čís. 7., nahradí se částka 800 K část
kou 6000 Kč.

V § 12, čís. 8., nahrazují se částky 200 K a 
400 K částkami 1200 Kč a 2400 Kč.

V § 12, čís. 8., poslední věta prvního od
stavce bude zníti:

Srážka životních pojišťovacích prémií dle 
hořejší výměry přísluší též všem ostatním 
poplatníkům.

K § 12 připojí se jako č. 11. odstavec to
hoto znění:

Příspěvky k pokladnám nemocenským, úra
zovým, starobním, invalidním, vdovským, 
sirotčím a pensijním nebo takovým ústavům, 
pokud je poplatník prokazatelně platil za sebe 
sama nebo za příslušníky své rodiny v me
zích v odstavci prvním čís. 8. tohoto para
grafu vytčených, nebo za své úřednictvo, zří- 
zenectvo, dělnictvo a služebnictvo. Dále 
u příjemců služebních platů ony částky, jichž 
jest třeba k opatření a zachování vlastního 
pracovního nářadí a šatu, dále zvláštní vý
lohy spojené se zaměstnáním v obzvláště ne
bezpečných, nepřetržitých nebo nočních zá
vodech, jízdné z místa a do místa pracovního 
a konečně částky pravidelně zapravované do 
odborných spolků nebo pomocných pokladen 
za příčinou zajištění podpor pro případ ne
moci, mateřství, nezaměstnanosti nebo ne
schopnosti k výdělku a pro jiné případy nou
ze; tyto výlohy, pokud prokazatelně nečiní
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více, srazí se při služebním příjmu až do
24.000 Kč částkou nejméně 15% z tohoto 
příjmu.

Na místo § 25, odst. 1. a 2., nastoupí tato 
ustanovení:

Poplatníkům, v jejichž zaopatření jsou 
— nepřihlížejíc k druhému manželu — další 
členové rodiny, sníží se daňová sazba:

a) při celkovém poplatném příjmu až do
26.000 Kč o jeden stupeň za druhého, vždy 
o dva stupně za třetího, čtvrtého, pátého a 
vždy o tři stupně za každého dalšího takového 
člena rodiny;

b) při celkovém poplatném příjmu přes
26.000 Kč až do 52.000 Kč vždy o jeden stu
peň za třetího, čtvrtého, pátého a vždy o dva 
stupně za každého dalšího takového člena ro
diny.

V § 27, odst. 1., vynechá se druhá věta.

V § 34, odst. 1., nahradí se částka 800 K 
částkou 6000 Kč.

§ 3.

Na místo § 24 zákonného článku X:1909 
ve znění § 3 zák. čl. IX: 1918 nastoupí tato 
ustanovení:

1. Daň dochodková (z příjmu) činí ročně:

Z příjmu přes až včetně do

Kč Kč Kč
20. >> 6.000 6.600 80
21. >} 6.600 7.200 90
22.

1J 7.200 7.800 110
23.

f 7.800 8.400 130
24.

ff 8.400 9.200 150
25.

ff 9.200 10.000 180
26.

f> 10.000 11.000 210
27.

ff
11.000 12.000 240

28.
ff 12.000 13.000 280

29.
ff 13.000 14.000 320

30.
ff 14.000 15.000 360

31.
ff 15.000 16.000 410

32.
ff 16.000 17.000 460

33.
ff 17.000 18.000 510

34.
ff 18.000 19.000 570

35.
ff 19.000 20.000 630

36.
ff 20.000 22.000 706

37.
ff 22.000 24.000 793

38.
ff 24.000 26.000 886

39,
ff 26.000 28.000 978

40.
ff 28.000 30.000 1.071

Z příjmu přes až včetně do
Kč Kč Kč

41. „ 30.000 32.000 1.169
42. „ 32.000 34.000 1.267
43. „ 34.000 36.000 1.365
44. „ 36.000 38.000 1.463
45. „ 38.000 40.000 1.561
46. „ 40.000 44.000 1.705
47. „ 44.000 48.000 1.905
48. „ 48.000 52.000 2.106
49. „ 52.000 56.000 2.307
50. „ 56.000 60.000 2.513
51. „ 60.000 64.000 2.719
52. „ 64.000 68.000 2.935
53. 68.000 72.000 3.152
54. „ 72.000 76.000 3.378
55. „ 76.000 80.000 3.615
56. „ 80.000 84.000 3.852
57. 84.000 88.000 4.089
58. „ 88.000 92.000 4.336
59. 92.000 96.000 4.584
60. 96.000 100.000 4.841

U příjmu většího než 100.000 Kč až včetně 
do 200.000 Kč stoupají stupně o 4000 Kč a 
daň o 268 Kč; u příjmu většího než 200.000 
Kč až včetně do 210.000 Kč činí daň 12.030 
Kč; u příjmu většího než 210.000 Kč stoupají 
stupně o 10.000 Kč a daň o 670 Kč.

Avšak daň budiž tak vyměřována, aby ze
příjmu stupně vyššího po srážce daně nezbý
valo méně nežli zbude z nej vyššího příjmu 
nejblíže nižšího stupně po odečtení daně naň 
připadající.

Pokud dlužno zdaniti příjem 6000 Kč nebo 
menší, činí daň jedno procento z příjmu.

2. Poplatníkům majícím poplatný příjem 
vyšší než 18.000 Kč, k jejichž domácnosti ne
náleží žádná osoba, jejíž případný příjem 
dlužno dle § 3 zák. čl. X:1909 společně zda
niti, zvyšuje se daň připadající dle hořejších 
ustanovení o 15%, poplatníkům, k jejichž 
domácnosti nenáleží více než jedna taková 
osoba, o 10% částky, kterou dlužno přede
psat! dle hořejších ustanovení.

Při používání tohoto ustanovení dlužno 
započítati:

a) ve společné domácnosti s poplatníkem 
nežijícího druhého manžela, dále ve společné 
domácnosti nežijící rodiče (nevlastní rodiče, 
tchána a tchýni, pěstouny) a děti (nevlastní 
děti, zetě a snachu, schovance), pokud od po
platníka dostávají pravidelné příspěvky ve
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výši přes 5% jeho příjmu. Tomuto poskyto
vání příspěvku staví se na roven věnování 
přiměřeného jmění k zaopatření dotčených 
osob;

b) osoby, jejichž společné zdanění s poplat
níkem d!e výjimečného ustanovení § 3 zák. 
ČI. X:1909 nenastane. V tomto případě ne
zvýší se daň ani při zvláštním zdanění dotče
ných osob;

c) potřebné sourozence a osoby s poplatní
kem až do druhého stupně sešvakřené, které 
jsou jím vydržovány.

Poplatníkům majícím poplatný příjem
24.000 Kč nepřevyšující, kteří vychovali dvě 
nebo více dítek, nepředepíše se přirážka sta
novená v odstavci prvém.

Komise může stanovití přiměřené snížení 
přirážky dle odstavce prvního u poplatníků, 
majících poplatný příjem nejvýše 52.000 Kč, 
kteří jsou pro nějaký neduh odkázáni na 
ošetřování cizími osobami, dále u poplatníků, 
majících poplatný příjem přes 24.000 Kč. až 
včetně do 52.000 Kč, kteří vychovali dvě nebo 
více dítek.

§ 4.

K dani dochodkové (z příjmu) i s přirážkou 
pro méně zatížené domácnosti (předchozí 
§ 3) vybírá se tato válečná přirážka:

Ze zdaněného příjmu

více než Kč až včetně do Kč přirážka

6.000 7.200 20
7.200 8.400 25
8.400 10.000 30

10.000 12.000 35
12.000 14.000 40
14.000 16.000 45
16.000 18.000 50
18.000 20.000 55
20.000 24.000 60
24.000 28.000 65
28.000 32.000 70
32.000 36.000 75
36.000 40.000 80
40.000 48.000 85
48.000 52,000 90
52.000 60.000 95
60.000 72.000 100
72.000 84.000 110
84X00 96.000 120
96.000 108.000 130

108.000 124.000 140

více než Kč až včetně do Kč přirážka
124.000 140.000 150
140.000 160.000 160
160.000 180.000 170
180.000 200.000 180
200.000 250.000 190
250.000 300.000 200
300.000 350.000 210
350.000 400.000 220
400.000 450.000 230
450.000 500.000 240
500.000 550.000 250
550.000 600.000 260
600.000 650.000 270
650.000 700.000 2S0
700.000 800.000 290
800.000 900.000 300
900.000 1,000.000 810

1,000.000 1,100.000 320
1,100.000 1,220.000 330
1,220.000 1,360.000 840
1,360.000 1,520.000 350
1,520.000 1,700.000 860
1,700.000 1,900.000 370
1,900.000 2,120.000 380
2,120.000 2,360.000 390
2,360.000 2,610.000 400
2,610.000 2,870.000 410
2,870.000 3,000.000 420
3,000.000 3,300.000 430
3,300.000 8,600.000 440
8,600.000 4,000.000 450
4,000.000 4,500.000 460
4,500.000 5,000.000 470
6,000.000 5,500.000 480
6,500.000 6,000.000 490
6,000.000 7,000.000 500
7,000.000 8,000.000 610
8,000.000 9,000.000 620
9,000.000 10,000.000 530

10,000.000 11,000.000 540
11,000.000 12,000.000 550
12,000.000 13,000.000 560
13,000.000 14,000.000 665
14,000.000 15,000.000 570
15,000.000 16,000.000 575
16,000.000 17,000.000 580
17,000.000 18,000.000 685.
18,000.000 20,000.000 690

přes 20,000.000 600
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§ 5.

Válečná přirážka podle § 4 tohoto zákona 
není základem přirážek samosprávných 
svazků a příspěvků pro ně a nezapočítává se 
do sumy daně, rozhodné podle platných zá
konů pro oprávnění nebo závazky.

O stížnostech do správného výpočtu váleč
né přirážky rozhoduje s konečnou platností 
finanční úřad I. stolice (finanční ředitel
ství).

Válečná přirážka vybírá se v týchž lhůtách 
jako řádná daň.

Pokud v trestním řízení tvoří podklad pro 
výměru trestu zkrácená nebo zkrácením 
ohrožená daň dochodková (z příjmu) za r. 
1921, vpočítá se do tohoto podkladu válečná 
přirážka, vyplývající podle tohoto zákona, 
jen při přestupcích, jež budou spáchány po 
vyhlášení tohoto zákona.

Ostatně platí o válečné přirážce obdobně 
ustanovení o dani dochodkové (z příjmu).

č 1 á n e k II.
Zaměstnavatelé jsou povinni na vyzvání 

finančního úřadu I. stolice (finančního ředi
telství) daň dochodkovou (z příjmu) přede
psanou pro berní léta 1921 až 1923 z platů 
služebních sraziti zaměstnancům při výplatě 
těchto platů a odvésti bernímu úřadu v část
kách a lhůtách, jež finanční úřad zároveň 
určí se zřetelem na míru jejich zaměstnání 
a výdělku. V jednom roku nesmí býti více 
sraženo, nežli činí předpis za jeden a půl ber
ního roku; srážka není přípustná, nepřesa- 
hují-li příjmy zaměstnanců nezabavitelného 
existenčního minima.

Jestliže by zaměstnavatel nevyhověl výzvě 
finančního úřadu, ručí osobně za částky, které 
opomenul sraziti a bernímu úřadu odvésti.

Na základě tohoto ručení na. zaměstnava
teli požadované částky oznámí tomuto finanč
ní úřad I. stolice platebním vyzváním, proti 
němuž lze podati rekurs k zemskému finanč
nímu úřadu.,

Pravoplatně uložené placení budiž vymá
háno týmiž orgány a týmž způsobem, jako 
se vymáhají daně přímé.

článek III.

§ 2, čís. 14., zák. čl. XXII:1875 mění se 
pro berní léta 1921 až 1923 takto:

Úrokové a životní důchody, které nepřevy
šují 6000 Kč, když úhrnný příjem dotčeně
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strany beze srážky dluhů nepřesahuje zmí
něné částky.

Článek IV.

Daň majetková zavedená zákonným člán
kem XXXII: 1916 a upravená zákonným 
článkem IX:1918, dále daň zárobková IV. 
třídy (zákonný článek XXIX:1875 s pozděj
šími dodatky), jakož i všeobecná státní dó- 
chodková přirážka k této dani (zákonný 
článek XLVII : 1875 a zákonný článek 
XLVI:1883) nevybírají se pro berní léta 
1921 až 1923.

Článek V.

Zákon tento, který platí pouze na Sloven
sku a v Podkarpatské Rusi, nabývá účinnosti 
dnem vyhlášení a provedením jeho pověřuje 
se ministr financí.

T. G. Masaryk v. r.

černý v. r.

Dr. Hotowetz v. r.,
za ministra Hanačíka.

295.

Zákon ze dne 12. srpna 1921 

6 poplatku ze služebních smluv.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
Za udělení (propůjčení, jmenování, zmoc

nění, volení a pod.) úřadů (církevních, obročí, 
funkci) a přijetí do stálých neb opětovných 
služeb platí se roční paušál lA% ze všech po
žitků (peněžitých i nepeněžitých), spojených 
s takovými úřady a službami beze zření na to, 
kdy se udělení to stalo a jaké změny na požit
cích byly provedeny.

Stalo-li se udělení úřadu nebo přijetí do 
služby v cizině, podléhá poplatku, týká-li se 
úřadu nebo služby na území republiky česko
slovenské.

§ 2.

Služby dělníků, čeledi a živnostenských po
mocných pracovníků nepodléhají tomuto pau
šálu. K živnostenským pomocným pracovní
kům se nepočítají osoby, které pro vyšší slu
žebné výkony jsou ustanoveny obyčejně s roč
ním nebo měsíčním služným, jako: úředníci, 
dílovedoucí, mistři, mechanikové, faktoři,


