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437.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 1. prosince 1921 

k provedení zákona ze dne 12. srpna 1921, 

č. 295 Sb. z. a n., o poplatku ze služebních 

smluv.

' Na základě § 12 zákona ze dne 12. srpna 
1921, č. 295 Sb. z. a n., nařizuje se:

§ 1.
(1) Podle § 1 zákona ze dne 12. srpna 1921, 

c. 295 Sb. z. a n., podléhá i/2%ovému poplat
kovému paušálu udělení jakýchkoliv stálých 
nebo opětovných služeb, spojených zpravidla 
s ročnám nebo měsíčním služným. Vyňaty 
jsou služby dělníků, čeledi a živnostenských 
pomocných pracovníků; k živnostenským po
mocným pracovníkům se nepočítají osoby 
uvedené v druhé větě § 2 zákona.

(2) Pro zásadní poplatkovou povinnost není 
rozhodna ani skutečná ani smluvená doba 
trvání služebního poměru ani výše požitků ani 
okolnost, byla-li o služebním poměru sepsána 
listina čili nic.

§ 2.
(i) Poplatkový paušál se odvádí bez úřed

ního vyměření v půlletních zpětných lhůtách 
vždy do 14 dní po uplynutí příslušného ka
lendářního pololetí. Zaměstnavatelé, a ne- 
mají-li tito bydliště nebo pobytu (sídla) v tu
zemsku, zaměstnaní (§ 4 zákona) odvedou 
tento paušál plátěnkou poštovního úřadu še
kového, na jejímž rubu vyznačí účel platby 
slovy „poplatek ze služebních smluv“, ber
nímu úřadu (v Praze důchodkovému úřadu, 
v Brně hlavnímu celnímu úřadu), v jehož ob
vodu mají své bydliště (sídlo). Tomuto úřa
du zašlou uvedené osoby zároveň návěští (vzo- 

*/. reci.), v kterém uvedou celkové požitky,

z kterých se zapravuje paušál za příslušné 
období. Záleží-li požitky v hodnotách nepeně
žitých (naturálním bytě, deputátu atd.), 
ocení se v penězích nebo se podle okolností 
uvede peněžitá částka, jakou mohou opráv
nění zaměstnanci požadovati místo takovýchto 

naturálních požitků.

(2) Neshoduje-li se zaměstnavatelův ob
chodní rok s rokem kalendářním, odvádí se 
paušál podle obchodních pololetí vždy do 14 
dní po uplynutí pololetí.

(3) Za období od 1. října 1921 do 31. pro
since 1921 se odvede paušál do 31. ledna 1922.

-Nskončí-li__se zaměstnavatelovo obchodní
pololetí koncem prosince 1921, odvede se pau
šál za období od 1. října 1921 do konce oo- 
chodního pololetí, končícího se po 31. prosinci 
1921, do 30 dní po uplynutí tohoto pololetí.

(4) Zaměstnavatelé, kteří budou odvádět! 
paušál podle obchodních pololetí, oznámí svůj 
obchodní rok písemně okresnímu finančnímu 
ředitelství (úřadu pro vyměřování poplatků, 
na Slovensku a v Podkarpatské Buši finanč
nímu ředitelství), v jehož obvodu mají sve 
bydliště (sídlo), nejdéle do konce ledna 1922, 
a zavedou-li obchodní rok odchylný od roku 
kalendářního po 1. lednu 1922, nejdéle do 

30 dní po zavedení.

§ 3.

(i) Zaměstnavatelé, kteří bilancují, jsou 
podle § 4 zákona povinni účtovat! ve svých 
bilancích roční částku všech poplatných po
žitků (§ 1 zákona) odděleně od ostatních ne- 
poplatnýčh požitků a zasílat! výpisy přísluš
ných účetních položek okresnímu finančnímu 
ředitelství (úřadu pro vyměřování poplatků, 
na Slovensku a v Podkarpatské Rusi finanč
nímu ředitelství) příslušnému podle jejich 
bydliště (sídla), a to nejdéle do 6 měsíců po 
uplynutí každého kalendářního, resp. obchod
ního roku.
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(2) Jiní zaměstnavatelé jsou povinni vésti 
trvale seznam všech svých zaměstnanců, vy
kazovat! v něm všechny roční požitky za
městnanců tak, aby bylo zjevno, které jsou 
poplatné a které nepoplatné, dále změny těchto 
požitků a změny služebního poměru zaměst
nanců, uschovávati seznam ten po dobu 10 let 
počítajíc od doby, kdy veškeré povinné zá
pisy v něm byly provedeny, a zruší-li se 
podnik, odvésti do 80 dní seznam úřadu 
v předchozím odstavci uvedenému. Finanční 
úřad má právo kdykoli do seznamu nahléd
nout! a požadovati výpisy z něho.

§ 4.

i1) Tam, kde se podle § 11 zákona včítá do 
poplatkového paušálu částka převyšující ob
nos, jaký by podle paušálu toho připadl na 
dobu trvání služebního poměru za účinnosti 
zákona ze dne 7. ledna 1920, č. 31 Sb. z. a n. 
(t. j. od 1. února 1920 do 30. září 1921), a na 
Slovensku a v Podkarpatské Rusi za účinnosti 
vládního nařízení ze dne 24. června 1920, 
č. 403 Sb. z. a n. (t. j. od 1. července 1920 do 
30. září 1921), neplatí se poplatkový paušál 
tak dlouho, dokud bude včitatelnou částkou 
kryt.

(2) Včitatelny podle § 11 zákona jsou částky 
—tšch gluždoních puplalkú,—které byly proká-

zaně zaplaceny podle stupnice zavedené §em 1, 
písm. b), zákona ze dne 7. ledna 1920, č. 31 
Sb. z. a n. [na Slovensku a v Podkarpatské 
Rusi §em 1, písm. b), vládního nařízení ze dne
24. června 1920, č. 403 Sb. z. a n.].

(3) Nárok na včítání dlužno uplatniti nej
déle do 30. září 1922 u okresního finančního 
ředitelství (úřadu pro vyměřování poplatků, 
na Slovensku a v Podkarpatské Rusi finanč
ního ředitelství) příslušného podle žadatelova 
bydliště (sídla) a prokázati jej předložením 
platebních dokladů, úřad porovná platební do
klady s úředními zápisy a rozhodne o nároku.

(4) Po dobu, po kterou se poplatkový paušál 
neplatí (odst. 1.), zasílá se úřadu uvedenému 
v odstavci prvním § 2 tohoto nařízení do 
14 dní po uplynutí každého pololetí výkaz 
všech požitků poplatných v příslušném polo-

7- letí (vzorec 2.).
§ 5.

Doplatek podle 2. odstavce § 11 zákona, 
který má býti placen ze služebních smluv 
v těch případech, ve kterých služební popla
tek podle zákona ze dne 7. ledna 1920, č. 31 
Sb. z. a n. (na Slovensku a v Podkarpatské 
Rusi podle vládního nařízení ze dne 24. června 
1920, č. 403 Sb. z. a n.), dosud nebyl vyměřen

nebo byl sice vyměřen, ale nebyl zaplacen, 
nutno zapraviti přímo bez úředního vyměření 
i s případnými úroky z prodlení nej déle do 
konce ledna 1922, a to způsobem v § 2 tohoto 
nařízení uvedeným (plátěnkou a návěštím). 
Na rubu návěští nutno v těchto případech ze
vrubně udati způsob výpočtu doplatku (udá
ním doby trvání toho kterého služebního po
měru a výše požitků z něho plynoucích).

§ 6.
Paušál, který jsou povinny platiti komunity 

podle posledního odstavce § 6 zákona, vymě
řuje se při volbě představeného z čistých roč
ních příjmů komunity a odvádí se v čtvrtlet
ních lhůtách, jaké jsou stanoveny pro placení 
poplatkového ekvivalentu. Až do nejbližší 
nové volby představeného po 30. září 1921 
platí komunity paušál v posavadní míře; od 
této volby nastává jim povinnost platiti sazbu 
1/2%ovou.

§ 7.
Stvrzenky na požitky podrobené Vá 0/Oovému 

poplatkovému paušálu podle § 1 zákona, jsou 
prosty poplatku kvitančního. Stupnicový po
platek kvitanční stanovený pro ústavy po
vinné veřejným účtováním podle § 11 uher. 
čl. XXVI z r. 1881 se neplatí (§ 10 zákona).

§ 8.
V tomto nařízení uvedené seznamy, výpisy, 

návěští, oznámení a ohlášení nároku na včí
tání jsou kolku prosty.

§ 9.
Podle § 10 zákona dlužno ostatních ustano

vení poplatkových, pokud tomuto zákonu ne
odporují, užiti obdobně i pro poplatky podle 
tohoto zákona. Zůstávají tedy v platnosti ze
jména zákonná ustanovení o právu finančních 
úřadů nahlížeti do knih a o jejich právu kon
trolním.

§ 10.
Účinnost tohoto nařízení se počíná zároveň 

s účinností zákona ze dne 12. srpna 1921, 
č. 295 Sb. z a n.; jeho provedením se pověřuje 
ministr financí.

Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r.

Dr. Dolanský v. r. 

Staněk v. r.

Dr. Dérer v. r. 

černý v. r.

L. Novák v. r. 

Habrman v. r.

Dr. Mičura v. r.

A. Novák v. r. 

Šrámek v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 

Dr. šrobár v. r. 

Tučný v. r.

Srba v. r.
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Vzorec 1.

k § 2.

*) Bernímu úřadu v...............................

Důchodkovému úřadu v Praze. 

Hlavnímu celnímu úřadu v Brně.

paušál

Dnes zaplatil......... jsem plátěnkou poštovního úřadu šekového 1/2°/o ový

.................. Kč ..........h ze služebních požitků peněžitých....................................

nepeněžitých (naturálního bytu, deputátu atd.)

úhrnem

tl') rovrhě

poplatkový

.Kč .........h

..Kč .........h

Kč ......... h

K5 h

za dobu od do

V. dne

(Jméno plátcovo.)

(Bydliště nebo sídlo plátcovo.) *) **)

*) Nehodící se škrtne.
**) Doplní se na peníz dělitelný 40 Kč, na Slovensku a v Podkarpatské Rusi 20 Kč.
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Vzorec 2.

k § 4.

*) Bernímu úřadu v..—..........................

Důchodkovému úřadu v Praze. 

Hlavnímu celnímu úřadu v Brně.

Za dobu od do činí

služební požitky: peněžité.............................................................................................................. Kč  h

nepeněžité (deputátní byt, deputát atd.)..................................................................................... Kč  - h

úhrnem ....................Kč .. .......h

hoplatkový pauSál, který" bych měl.. .... z "těchto požitků zaplatiti, kryt je dosud včita- 

telnou částkou poplatků, zaplacených podle zvýšené stupnice zavedené §em 1, písm. b), zákona 

ze dne 7. ledna 1920, č. 31 Sb. z. a n. [na Slovensku a v Podkarpatské Rusi §em 1, písm. b) 

vládního nařízení ze dne 24. června 1920, č. 403 Sb. z. a n.].

V.... ) dne.

(Jméno vykazovatelovo.)

(Bydliště noho sídlo vykazovatelovo.)

*) Nehodící se škrtne.

Státní tiskárna v Praze.


