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247.
Vyhláška ministra financí v dohodě
s ministrem obchodu
ze dne 25. listopadu 1925
o paušalování daně z obratu u jatečného
dobytka a masa.
Podle § 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:
í1) Místo daně, která se má platiti podle
zák. č. 2S8/1923 Sb. z. a n. z tuzemských do
dávek jatečného dobytka a masa (§ 5 zákona
ze dne 14. dubna 1920, č. 262 Sb. z. a n.), sta
noví se paušál.
(2) Paušál se vybírá ve všech případech,
kdy se vybírá daň z masa, a platí se právě
tak jako daň z masa buď podle váhy nebo
z kusu, a to v obou případech z té váhy masa,
která podléhá dani z masa.
(3) Paušál činí:
1. u všech druhů masa syrového (mimo
maso koňské) 30 h z 1 kg;
2. u koňského masa syrového 20 h z 1 kg;
3. u masa připravovaného (čítajíc v to
zvířecí jedlé tuky) a masných výrobků (kro
mě salámů a uzenek, dovážených z ciziny)
40 h z 1 kg;
4. u salámů a uzenek, dovážených z ciziny,
70 h z 1 kg.
(4) Ustanovení zákona o dani z masa —
s výjimkami, stanovenými touto vyhláškou,
— rozhodují o tom, kdo má paušál platiti,
kdy, kde a jakým způsobem, a které úřady

jsou příslušný k vyměření a vymáhání pau
šálu. K rozhodování o daňové povinnosti a
stížnostech jsou příslušný finanční úřady,
jimž přísluší rozhodovati o dani z masa, pořad
instanční končí však v II. stolici.
(5) Z drobného dobytka, dováženého dt
míst, prohlášených za uzavřená (s potravní
daní na čáře), nutno současně s daní z masa
zaplatit! při vstupu přes čáru potravní daně
paušál, a to v každém případě, ať jde o do
bytek určený k porážce nebo k chovu. Paušál,
zaplacený při vstupu přes čáru potravní daně
z dobytka, určeného k chovu, lze však ode
číst! od paušálu, placeného při pozdější po
rážce, a to za podmínek, za nichž lze odečíst!
daň z masa.
(6) Paušál se platí zároveň s daní z masa;
na složních lístcích, zavedených pro placení
daně z masa, nebo — zapravuje-li se daň
z masa jinak — na příslušné stvrzence musí
býti paušál zvláště vyznačen.
(7) Ze zásad, uvedených v odst. 2., platí
tyto odchylky:
1. Paušálu nepodléhají porážky, které cho
vatel dobytka, jenž není řezníkem nebo ob
chodníkem dobytkem, nebo které soukromník
vykoná nebo vykonati dá výhradně pro spo
třebu své domácnosti.
2. Řezník nebo obchodník dobytkem, který
od chovatele dobytka nebo od soukromníka
koupí poražené dobytče nebo jen jeho část,
jest povinen zaplatiti paušál z váhy koupe
ného masa, a to do 24 hodin po uzavření
koupě, nejpozději však před nabídnutím
k dalšímu prodeji nebo před dopravením do
svého živnostenského podniku.
3. Poráží-li řezník nebo obchodník doby
tkem dobytče společně s chovatelem dobytků
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nebo soukromníkem, jest povinen zaplatit!
paušál, odpovídající té poměrné části daně
z masa, kterou za společnou porážku sám zapravil (na př. platí-li polovici daně z masa,
zaplatí polovici paušálu).
4. Dovážejí-li se do míst s potravní daní na
čáře přímo z ciziny maso syrové nebo zvířecí
tuky, které po celním odbavení dopravili se
mají do obvodu potravní daně na čáře, vy
bere se z tohoto zboží paušál pouze jednou,
a to při úřadu na čáře. K tomu cíli musí do
vozce u celního úřadu, který má zboží odbaviti, ještě před celním odbavením prohlásiti,
že chce celou zásilku nebo jen její část a jakou
dopravit! do obvodu čáry potravní daně; ze
zásilky, určené do obvodu čáry potravní daně,
musí pak dovozce ještě před celním odbave
ním zaplatiti při úřadu na čáře paušál a vy
kázat! se celnímu úřadu stvrzenkou o jeho
zaplacení. Celní úřad poznamená pak zapla
cení paušálu na celní kvitanci a vybere pau
šál případně jen z té části zásilky, která není
kryta stvrzenkou o zdanění na čáře.
5. Dovážejí-li se do míst s potravní daní na
čáře cizozemské syrové maso nebo cizozemské
zvířecí tuky, z nichž byl již při celním odba
vení mimo místa s potravní daní na čáře za
placen paušál, nevybere se v místech s po
travní daní na čáře znova paušál, prokáže-li
dovozce hned při řízení na čáře, že z dováže
ného zboží byl již zaplacen paušál při celním
odbavení. Průkaz ten musí podati při dovozu
celé zásilky stvrzenkou celního úřadu a při
dovozu jen části zásilky potvrzením celního
úřadu, že dovážené zboží pochází ze zásilky,
z níž u celního úřadu byl již paušál zaplacen;
potvrzení toto musí přesně oznaěiti zásilku,
které se týká, a musí býti správně vyhoto
veno. Připojení pouhého razítka celního
úřadu pod doložku na nákladním listu nepo
stačuj e.
6. Paušálu nepodléhá maso do 5 kg váhy,
dovážené soukromníky do míst s potravní
daní na^ čáře, o němž lze předpokládati, že
není určeno k dalšímu zcizení.
(8) Paušálem jest kryta po 31. prosinci
1925 daň z obratu:
1- z dodávek jatečného dobytka a masa
(masa syrového i připravovaného, čítajíc
v to zvířecí jedlé tuky, a masných výrobků)
a z dodávek surové kůže (též solené) a střev
z dobytka, poraženého v tuzemsku;
2. z výkonů jednatelů při zprostředkování
dodávek jatečného dobytka a masa.

(9) Paušál se nevztahuje:
1. na dodávky jatečného dobytka z chova
telů dobytka nebo soukromníků na další osoby
a z těchto osob na chovatele dobytka nebo
soukromníky, na dodávky chovného nebo taž
ného dobytka, na dodávky masa a masných
výrobků v místnostech hostinských všeho
druhu (a to ani tehdy, je-li hostinský řezník
nebo obchodník dobytkem), na dodávky střev
a surové kůže z jatečného dobytka poraže
ného v cizině, na dodávky surové kůže <z jatecneho dobytka poraženého v tuzemsku)
z družstva nebo obchodníka na další osoby,
na dodávky másla, rybího tuku a umělých
tuků (a to ani tehdy, když lůj nebo jiný zví
řecí tuk jest jejich podstatnou součástí), na
dodávky zvířecích tuků, které jsou nezpůsobilé k lidskému požívání a proto nepodléhají
dani z masa, na dodávky surové kůže ze zvě
řiny a na dodávky odpadků (na př. kostí,
rohů);
2. na výkony při úpravě surové kůže
(solné);
3. na daň z obratu, vybíranou z dovozu
živého dobytka;
4. na daň přepychovou z masných výrobků,
uvedených v pol. 23 seznamu přepychových
předmětů, připojeného k vl. nařízení ze dne
29. srpna 1924, č. 185 Sb. z. a n.
(10) Jatečným dobytkem podle této vy
hlášky se rozumí velký i drobný živý doby
tek, určený k porážce.
O1) Paušál, zaplacený při porážce, vrátí se
v těch případech a za týchž podmínek, kdy
se vrací daň z masa. Vrátí-li se daň z masa
proto, že maso jest nezpůsobilé k lidskému
požívání a nebyl-li zničen celý poražený kus
(na př. kůže), srazí se z paušálu, který se má
vrátiti, částka odpovídající l0/0ní dani z obratu
z tržní ceny odprodané nebo nezničené sou
částky poraženého kusu.
(12)
vývozu zboží, z něhož byl zaplacen
shora stanovený paušál, nemají tuzemští pod
nikatelé po dobu platnosti této vyhlášky ná
rok na máčení daně podle § 22, odst. L, zák.
č. 268/1923 Sb. z. a n.
O23) Po dobu platnosti této- vyhlášky ne
jsou řezníci a obchodníci dobytkem povinni
vésti daňový záznam ke kontrole paušalované
daně z obratu a prokazovati vývoz prohláše
ním podle čl. 2 a čl. 11 vl. nařízení ze dne
4. července 1924, č. 156 Sb. z. a n.
íaá) Jinak platí o paušálu veškerá ustáno-
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vení zák. č. 268/1923 Sb. z. a n. a vl. nař. č.
158/1924 Sb. z. a n.
(15) Ministr financí si vyhrazuje paušál
tento kdykoliv zrušiti; zásoby zboží, na něž
se vztahuje paušál a které v době zrušení
paušálu budou u podnikatele na skladě, bu
dou při dodávkách podléhati pravidelné dani
z obratu, a to i tehdy, když už z nich byl za
placen paušál při porážce, při dovozu nebo při
vstupu přes čáru potravní daně.
(ie) Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem
1. ledna 1926; dnem 31. prosince 1925 po
zbývá platnosti nařízení ministerstva financí
ze dne 22. června 1923, č. 77141, vyhlášené
v úředním listě republiky československé ze
dne 28. června 1923, č. 144, a prodloužené vy
hláškou ministra financí ze dne 5. ledna
1924, č. 13 Sb. z. a n.
Bečka v. r.

248.
Vyhláška ministra, financí v dohodě
s ministrem obchodu
ze dne 4. prosince 1925
o paušalování daně z obratu u piva.
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:
C1)^ Místo daně, která se má platiti podle
zák. č. 268/1923 Sb. z. a n. z tuzemských do
dávek piva, stanoví se paušál.
(2) Paušál činí:
a) ^ u piva, vyrobeného v Plzni, 5% pro
dejní ceny a hodnoty vlastní spotřeby;
b) u piva, vyrobeného jinde v tuzemsku,
4-5% prodejní ceny a hodnoty vlastní spo
třeby ;
c) u piva, dováženého z ciziny, 4-5% ná
kupní ceny, k níž se připočítá ještě clo, vý
lohy dopravní do místa celního odbavení a
dávky vybírané z dováženého zboží.
(3) Do daňového základu pro vyměření
paušálu^ nepatří 4-5%ní nebo 5%ní paušál,
nájemné (placené pivovaru z vlastních nebo
najatých hostinců) a skutečná úplata za led.
Dovozné patří do daňového základu pro vy
měření paušálu jen tehdy, když pivovar je
sani na svůj účet obstarává. Při dodávce piva
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skladům ve vlastní režii a do vlastních nebo
pivovarem najatých hostinců vyměřuje se
paušál z ceny, za kterou pivovar prodává pivo
ostatním (cizím) hostinským v sídle pivovaru.
U vlastní spotřeby piva (§ 1, odst. 5., zák.)
a u piva, jež dodávají pivovary hostinským
z jakéhokoliv důvodu zcela nebo částečně bez
úplaty, vyměřuje se paušál rovněž z ceny, za
jakou prodává pivovar pivo hostinským
v sídle pivovaru.
(4) Paušál u piva, vyrobeného v tuzemsku,
jest povinen platiti jeho výrobce, a to obvyk
lým způsobem v zákonných čtvrtletních Ihůtách příslušnému bernímu úřadu (čl. 33 vl.
nařízení ze dne 4. července 1924, č. 156.Sb. z.
a n.).
(5) Paušál při dovozu piva z ciziny jest po
vinen platiti, kdo zboží to dováží nebo je k vvclení prohlásí, nebo příjemce zboží, a to obvyk
lým způsobem celnímu úřadu hned při celním
odbavení.
(6) Paušál vyměřují úřady, uvedené v čl.
31 vl. nař. č. 158/1924 Sb. z. a n.; tamtéž uve
deným úřadům přísluší rozhodovat! o daňové
povinnosti a o stížnostech.
(7) Paušál se vymáhá způsobem, stanove
ným v § 23, odst. 1., zák. č. 268/1923 Sb.
z. a n.
(s) Z náhradních zásilek za pivo do pivovaru vrácené se neplatí paušál za podmínek,
za nichž se neplatí všeobecná daň nápojová.
(9) Paušálem jest kryta daň z obratu
1. z veškerých dodávek piva,
2. z výkonů při sprostředkování dodávek
piva,
provedených po 31. prosinci 1925.
_ (10) Paušál se nevztahuje na dodávky těcli
pivovarů, které veškeré vyrobené pivo prodají
přímo spotřebitelům (ve vlastních výčepech
ahostincích nebo v lahvích, dodaných spotře
bitelům). Pivovary ty jsou povinny z pro
daného piva a hodnoty vlastní spotřeby pla
titi pravidelnou daň z obratu.
i11) Zásoby piva, nalézající se dnem 1. ledna
1928
skladech piva (mimo sklady, patřící
pivovarům), u hostinských, u obchodníků
nebo u kohokoliv, kdo pivo pro zmíněné osoby
drží, jsou majitelé skladu piva, hostinští a ob
chodníci povinni do 15. ledna 1926 ohlásiti
důchodkovému kontrolnímu úřadu, v jehož
obvodu mají svou provozovnu; 2%ní daň
z této zásoby, a to z obvyklé prodejní ceny,
musí zmíněné osoby odvésti do 31. ledna 1926
příslušnému bernímu úřadu.
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