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30.

Vyhláška ministra financí v dohodě 
s ministrem obchodu 
ze dne 14. února 1925 

o paušalování daně z obratu a daně přepy
chové u zápalek.

Podle §u 19, odst. 8., zákona ze dne 21. pro
since 1923, č. 268 Sb. z. a n., o dani z obratu 
a dani přepychové, ustanovuji v dohodě s mi
nistrem obchodu:

Místo daně, která se má platiti podle zákona 
ze dne 21. prosince 1923, č. 268- Sb. z. a n., 
o dani z obratu a dani přepychové, a podle běž. 
pol. 203 seznamu přepychových předmětů, 
připojeného k vl. nař. ze dne 29. srpna 1924, 
č. 185 Sb. z. a n., z tuzemských dodávek a vý
konů nebo z dovozu.zápalek všech druhů (§ 1 
cis. nařízení ze .dne 29. srpna 1916, č. 278 ř. 
z.), stanoví se daňový paušál.

Paušál se platí právě tak jako daň ze zapa- 
lovadel z balení a činí 50% daně ze zapalo- 
vadel podle §u 1 cis. nař. č. 278/1916 ř. z.

Paušál se vybírá ve všech případech, kdy se 
vybírá daň ze zapalovadel, a platí se zároveň 
s touto daní; příslušná ustanovení zákona 
o dani ze zapalovadel rozhodují tudíž o tom, 
kdo má paušál platiti, kdy, kde a jakým způ
sobem a které úřady jsou příslušný k případ
nému vyměření paušálu a k jeho vymáhání. 
Paušál při dovozu se platí obvyklým způsobem 
celnímu úřadu hned při celním odbavení a vy
máhá se jako clo. K rozhodování o daňové po
vinnosti a o stížnostech jsou příslušný fi
nanční úřady, jimž přísluší rozhodovaťi o da
ních spotřebních.

Z nepřepychových zápalek, dodaných továr
nami na zápalky po 31. prosinci 1924 do doby, 
kdy vyhláška tato nabude účinnosti, velkoob
chodníkům zápalkami, zaplatí továrny na zá
palky dodatečně do 1. března 1925 shora sta
novený paušál; velkoobchodníci zápalkami 
jsou však povinni ze zápalek, které jim byly 
v zmíněné době dodány a které mají v době, 
kdy tato vyhláška nabude účinnosti, ještě na 
skladě, nahraditi továrnám, případně jejich 
prodejnám rozdíl mezi zaplacenou 2%ní daní 
z obratu a paušálem, který jsou továrny po
vinny státu odvésti, tudíž z každého balíku 
(100 normálních krabiček) částku 66 h 
(100 h—34 h).

Ze zápalek, dodaných továrnami na zápalky 
po 31. prosinci 1924 velkoobchodníkům zápal
kami a jimi do doby, kdy vyhláška tato na
bude účinnosti, dodaných dalším obchodní
kům, jsou zmínění velkoobchodníci povinni 
nahraditi továrnám, případně jejich prodej
nám 2%ní daň z obratu, vybranou od svých 
odběratelů, ježto továrny ze zápalek těch musí 
státu odvésti paušál; 2%ní daň z obratu ne
musí zmínění velkoobchodníci v tomto případě 
státu už odvésti.

Z přepychových zápalek, dodaných továr
nami na zápalky po 18. září 1924 do doby, kdy 
vyhláška tato nabude účinnosti, zaplatí to
várny na zápalky dodatečně do 1. března 
1925 shora stanovený paušál.

Paušálem jest kryta u nepřepychových zá
palek, vyrobených v tuzemsku, daň z obratu 
z veškerých dodávek (výkonů), provedených 
po 31. prosinci 1924, a u přepychových zá
palek, vyrobených v tuzemsku, daň přepy
chová a daň z obratu z veškerých dodávek 
(výkonů), provedených po 18. září 1924. Pau
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šálem, zaplaceným při dovozu, jest kryta daň 
přepychová-z dovozu a daň z obratu z tuzem
ských dodávek (výkonů) dovezeného zboží. 
Na daň z obratu ze zapalovačů, uvcdbných 
v §u 8 cis. nař. č. 278/ 1916 ř. z., se tento pau
šál nevztahuje.

Po dobu platnosti této vyhlášky nejsou to
várny na zápalky povinny vésti záznamy, na
řízené ke kontrole daně z obratu a daně pře
pychové, a prokazovat! vývoz zápalek prohlá
šeními podle čl. 2 a čl. 11 vl. nařízení ze dne
4. července 1924, č. 156 Sb. z. a n.

Jinak platí o paušálu veškerá ustanovení 
zák. č. 268/1923 Sb. z. a n. a vl. nař. č. 
156/1924 Sb. z. a n.

Ministr financí si vyhrazuje paušál tento 
kdykoliv zrušiti.

Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

Bečka v. r.

31.
Vládní nařízeni 

ze dne 7. února 1925 
o dávce z jízdného za osobní dopravu na 

drahách.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 10 zákona ze dne 22. prosince 1924, 
č. 287 Sb. z. a n., kterým se částečně mění 
některé předpisy o odpočivných a zaopatřo
vacích požitcích civilních státních a některých 
jiných veřejných zaměstnanců a pozůstalých 
po těchto zaměstnancích:

§ 1.

í1) Dávka z jízdného platí se ve výši 10% 
z jízdného, jež se vybírá za přepravu osob 
na železnicích všeho druhu v území republiky 
československé.

(-) Za jízdné se považuje každá částka, 
která se pod jakýmkoli názvem vybírá jako 
úplata za přepravu osob na veřejných želez
nicích v republice československé. Plnění 
jiného druhu, jako pokuty, propadlé doručné, 
sčítací lístky,-příplatky na lůžko a jáznamné, 
poplatky za vstup na nádraží, rovněž daň 
z jízdních lístků a pod., nejsou předmětem 
dávky. Poplatky za osvědčení (poukázky na

místo), které opravňují cestující na určité 
místo, jsou vyňaty z poplatnosti jen tehdy, 
byl-li by cestující i bez poukázky na místo 
oprávněn k jízdě vlakem již na základě svého 
jízdního lístku.

§ 2.

Od dávky z jízdného jsou osvobozeny školní 
a dělnické lístky.

§ 3.

(J-) Dávku z jízdného zapravují osoby po
vinné k placení jízdného, železniční správy 
vybírají dávku od těchto osob zároveň s jízd
ným a ručí nedílnou rukou s poplatníky za 
zapravení dávky.

(2) Na jízdních lístcích buď udán pouze 
úhrnný peníz (tedy včetně daně a dávky), 
jenž se má platiti.

§ 4.

(!) železnice vypočtou dávku za každý 
správní měsíc z celkových poplatných příjmů 
tohoto měsíce po srážce náhrad, účtovaných 
za týž měsíc z poplatných příjmů, a odvedou 
ji bez úředního vyměření — při pojíce složní 
list — úřadu oprávněnému k přijímání po
platků (bernímu úřadu, důchodkové po
kladně), který je příslušný podle sídla želez
ničního podniku. Pro podniky, mající sídlo 
v cizině, je příslušný důchodkový úřad 
v Praze, ministerstvo financí však může 
ustanoviti jiný úřad příslušným.

(2) Dávka z jízdného buď vypočtena a 
odvedena:

a) u drah, od daně z jízdních lístků podle 
§ 6 zákona o dopravních daních ze dne 
80. června 1921, č. 242 Sb. z. a n., pro celou 
trať osvobozených, jednou jedenáctinou po
platné měsíční sumy jízdného včetně dávky,

b) u drah, které nejsou od daně z jízdních 
lístků podle cit. § 6 osvobozeny, jednou tři
náctinou poplatné měsíční sumy jízdného 
včetně dávky a daně,

c) u drah, které jsou podle cit. § 6 od daně 
z jízdních lístků osvobozeny pouze pro část 
trati, jednou jedenáctinou poplatné měsíční 
sumy jízdného včetně dávky na této části 
trati a jednou třináctinou poplatné měsíční 
sumy jízdného včetně dávky a daně na druhé, 
části trati.


