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144.

Zákon ze dne 28. dubna 1922

o všeobecné dani výdělkové pro období 
1922/23.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

článek I.
Zákon ze dne 10. prosince 1918, cis. 65 Sb. 

z. a n., platí obdobně i pro období 1922/23 se 
změnami níže uvedenými.

článek II.
1. V §§ 1, 3 a 6 nahradí se období „1918/19“ 

obdobím „1922/1923“, v §u 5 léta „1918 a 
1919“ lety „1922 a 1923“ a v §u 6 rok „1917“ 
rokem „1921“.

2. Ustanovení §u 2, odst. 1., mění se takto: 
„Na období 1922/23 zařadí se do berních spo
lečností (§ 12, odst. 1„ 2„ 6. a 7. zákona ze 
dne 25. října 1896, čís. 220 ř. z.) poplatníci, 
kteří dne 1. ledna 1922 provozovali výdělkový 
podnik anebo vykonávali zaměstnání směřu
jící k zisku, podle celoroční výše všeobecné 
daně výdělkové, předepsané jim za rok 1921; 
při tom jest přihlížeti ke všem přírůstkům a 
úbytkům (§§ 64 a 67 cit. zákona), které do 
30. dubna 1922 budou provedeny."

3. Ustanovení §u 7 zní:
„O jednotné zdanění nesamostatných zá

vodů vedlejších se závodem hlavním (§ 37, 
odst. 2. a 4. zákona o osobních daních) může 
poplatník žádati nejpozději do1 konce dubna 
1922.“

4. Ustanovení §u 8 zní:
„Každý poplatník jest povinen podati 

u berní správy, v jejímž obvodě má daň býti 
předepsána (§38 zák. o osobních daních),

prohlášení o okolnostech rozhodných pro vy
měření daně (§39 zákona o osobních daních), 
jakož i o výsledku provozování podniku (za
městnání), a to nejdéle do konce dubna 1922.“

5. Ustanovení §u 9 zní:
„Pokud tento zákon nestanoví ničeho ji

ného, platí pro uložení všeobecné daně vý
dělkové na období 1922/23 pravidla zákona 
o přímých daních osobních ze dne 25. října 
1896, čís. 220 ř. z. (ve znění zákona ze dne 
23. ledna 1914, čís. 13 ř. z., císařského naří
zení ze dne 16. března 1917, čís. 124 ř. z., a 
článku II. zákona ze dne 17. března 1921, 
čís. 123 Sb. z. a n.), jakož i ostatních pro tuto 
daň platných zákonů a nařízení."

článek III.
1. Poplatníci, kteří ve svém odvolání 

(§§ 59 až 63 zák. o osobních daních) prokáží, 
že předepsaná berní sazba bez válečné při
rážky převyšuje dole označená procenta celo
ročního nebo na celý rok přepočteného vý
nosu poplatného podniku nebo zaměstnání, 
docíleného v době pro předpis daně rozhodné, 
mají nárok na snížení předepsané daně na 
sazbu, která označenou hranici nepřesahuje; 
jakožto taková platí při výnosu:

přes 20.000 Kč
„ 40.000 „
„ 60.000 „
„ 100.000 „
„ 200.000 „
„ 500.000

přes 1,000.000 Kč
Snížení daně z tohoto

do 20.000 Kč = 1/2%
40.000 „ = 1%
60.000 „ = 11/2% 

100.000 „ = 2%
200.000 „ =21/2%
500.000 „ =3%

1,000.000 .. =31/2% 
4%.

důvodu smí však býti
jen tak dalece povoleno, aby sazba daně ne
klesla pod 3 Kč ve IV. třídě, pod 64 Kč ve 
III. třídě, pod 320 Kč ve II. třídě a pod 
2200 Kč v I. třídě.
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2. Výnosem (dle odst. 1.) rozumí se čistý 
výnos, zjištěný dle pravidel platných pro daň 
z příjmu (§ 165 zákona o osobních daních). 
K tomuto čistému výnosu jest však připočísti, 
byly-li napřed odečteny, tyto položky:

a) všeobecnou daň výdělkovou s přiráž
kami a

b) placené nebo čítané úroky a jiné úplaty 
za používání cizích kapitálů, které jsou v pod
niku (zaměstnání) uloženy.

Započítání úroků a jiných úplat do výnosu 
dle předcházejícího ustanovení nezakládá 
osvobození od daně rentové dle § 124 zák. 
o osobních daních.

3. Má-li poplatník vedle provozovny, proti 
její muž zdanění se odvolal, ještě jinou nebo 
několik provozoven, a není-li možno výnos 
prvé provozovny odděleně od výnosu ostat
ních provozoven přesně zjistiti, jest poplat
ník povinen předložili doklady nutné pro od
had výnosu provozovny, o jejíž zdanění se 
jedná.

4. O odvolání, jímž poplatník domáhá se 
snížení berní sazby z důvodu, že uložená 
berní sazba převyšuje pod číslem 1 označená 
procenta docíleného výnosu, rozhodne pří
slušná komise pro daň výdělkovou bez 
ohledu na výši sazby sama, jsou-li jak 
předseda tak i komise toho mínění, že po
žadovaný průkaz byl proveden a že odvolání 
poplatníkovu jest dle ustanovení 1. odstavce 
v plném obsahu vyhověti.

5. Má-li však poplatník vedle provozovny, 
proti jejímuž zdanění se odvolal, ještě jinou 
nebo několik provozoven, a je-li nutno výnos 
prvé provozovny stanovili odhadem (odst. 3.), 
rozhoduje o podaném odvolání i v případě 
předcházejícího odstavce zemská komise pro 
daň výdělkovou, jestliže i jen jediná provo
zovna se nalézá v obvodu jiné komise pro daň 
výdělkovou anebo v cizozemsku, po případě 
ministerstvo financí, jestliže se jedna z pro
vozoven nalézá v obvodu jiné zemské komise 
pro daň výdělkovou.

6. Podá-li proti vyměřené berní sazbě od
volání předseda komise pro daň výdělkovou 
a uzná-li zemská komise pro daň výdělkovou 
zvýšení berní sazby odůvodněným, smí zvý- 
šiti berní sazbu pouze potud, aby nepřesaho
vala hranici, do které se může poplatník do
máhali snížení berní sazby dle odstavce 1. 
Průkaz o docíleném výnosu nebo doklady 
nutné pro odhad výnosu má podati poplatník, 
jejž k tomu jest vyzvali ve vyrozumění o odvo
lání podaném předsedou komise s dodatkem,

že zemská komise pro daň výdělkovou určí 
berní sazbu bez ohledu na docílený výnos, ne- 
bude-li vyzvání do stanovené lhůty vyhověno.

Článek IV.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. led

na 1922; provedením pověřuje se ministr fi-
naučí.

T. G. Masaryk v. r.
Udržal v. r.

.
A. Novák v. r.

145.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 12. května 1922,

jímž se mění vysvětlivky k celnímu sazebníku.

Na základě článku V. zákona ze dne
13. února 1906, čís. 20 ř. z., o celním sazeb
níku, a téhož článku uherského zákonného 
článku Lili z roku 1907 o celním sazebníku 
nařizuje se:

§ 1.

Vysvětlivky vydané k celnímu sazebníku 
doplňují a pozměňují se takto:

1. Vysvětlivky k saz. čís. 1 se zrušují a na
hrazují tímto zněním:

Vysvětlivky, i1) Do č. la patří s u r o v é, 
nep ražené, kakaové boby a slupky, též 

'jejich zlomky, dále nep ražené kakaové 
klíčky a stonky, pak nep ráže né plody 
kakaovníku, též ve slané vodě naložené (v su
dech a pod.).

(2) Do č. 1 b patří kakaové boby a slupky 
pražené, nikoliv však mleté, též kakaové boby při 
pražení rozpadlé, jež nebyly mlety.

(3) Praženými boby kakaovými roz
umějí se boby barvy temně hnědé, které lze snadno 
v prstech rozdrtiti, při čemž se slupka lehce odlupuje, 
s význačnou vůní aromatickou a mastnou chutí ka- 
kaovou; trpkost, charakterisující štírové boby, je 
u pražených bobů zcela nepatrná.

(4) Kakaové boby a slupky pražené 
a mleté, viz kakaová hmota, čís. 127; k a k a o v ý 
prášek, čís. 126.

2. Vysvětlivky k saz. čís. 21 doplňuji se 
touto 3. vysvětlivkou:

3. Melasový kontingent rozděluje a podmínky od
běru stanoví v jednotlivých případech ministerstvo 
financí.

3. Druhý odstavec 5. vysvětlivky k saz. 
čís. 56 doplňuje a mění se takto:


