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Částka 1. Vydána dne 7. ledna 1929.

Obsah: (1. a 2.) 1. Vyhláška o paušalování daně z obratu u kůže. — 2. Vyhláška o paušalování
daně z obratu u cukru.

1.

Vyhláška ministra financí v dohodě 
s ministrem průmyslu, obchodu a živností 

ze dne 19. prosince 1928 
o paušalování daně z obratu u kůže.

Podle §u 19, odst. 8., zákona ze dne 21. pro
since 1923, č. 268 Sb. z. a n., ve znění zákona 
ze dne 1tí. prosince 1926, č. 246 Sb. z. a n., 
o dani z obratu a dani přepychové, ustanovuji 
v dohodě s ministrem průmyslu, obchodu a 
živností:

(1) Místo daně z obratu podle zák. č. 268/ 
1923 Sb. z. a n. ve znění zák. č. 246/1926 Sb. 
z. a n. stanoví se u kůže všech druhů paušál.

(2) Kůží podle této vyhlášky se rozumí kůže 
vyčiněná, jakož i její odřezky a odpadky. 
Zušlechtěním kůže se rozumí další úprava 
vyčiněné kůže, jako dočinění, poltění, barvení 
a pod.; zpracování kůže na kožené zboží nepo
kládá se za zušlechtění podle této vyhlášky.

(a) Paušál činí:
1. u hladké kůže lakované (mimo tvrdou 

sedlářskou lakovanou kůži), patřící do čís. 336 
celního sazebníku, dále u zlacené, stříbřené 
nebo bronzované kůže ševro, patřící clo čís. 
337 celního sazebníku, a u kůže chromém 
činěné, nebarvené, šedozelené (mimo poltinu), 
patřící do čís. 329 celního sazebníku, 10%

2. u všech ostatních druhů kůže, patřících 
do čís. 328—337 celního sazebníku (t. j. na př. 
u kůže vydělané na způsob poclešvic, kůže 
umělé, kůže svrškové, kůže rukavičkářské, 
lakované 'kůže lícované nebo vzorkované, la
kované hladké tvrdé sedlářské kůže), 3%

úplaty nebo ceny tam, kde není úplaty, k níž 
při dovozu se připočítá ještě clo, výlohy do
pravní ke hranici a dávky, vybírané z dová
ženého zboží; u kůží, vyvezených ve zušlech

ťovacím řízení do ciziny a pak zpět doveze
ných, se paušál vyměřuje z nákupní ceny 
(zpravidla podle účtu), k níž se připočítá 
ještě clo, výlohy za zušlechtění, výlohy do
pravní do místa zušlechtění a zpět ke hranici 
a dávky, vybírané z dováženého zboží.

(4) Paušál u kůže, vyrobené v tuzemsku, 
jest povinen platiti zpravidla její výrobce, 
t. j. kdo ji sám zhotoví nebo si ji dá ve mzdě 
zhotoviti u jiného podnikatele, a to obvyklým 
způsobem v zákonných čtvrtletních lhůtách 
příslušnému bernímu úřadu (či. 33 vládního 
nařízení ze dne 4. července 1924, č. 156 Sb. 
z. a n., ve znění vládního nařízení ze dne 22. 
prosince 1926, č. 247 Sb. z. a n.); kdo kůži 
sám zušlechťuje nebo si ji dá ve mzdě zušlech- 
titi u jiného podnikatele,, jest zpravidla rovněž 
povinen jakožto výrobce platiti paušál ze 
zušlechtěné kůže. Výjimečně jest povinen pla
titi paušál místo výrobce podnikatel, který 
zhotovil nebo zušlechtil kůži ve mzdě, a to 
tehdy, když výrobce nezaplatil paušál a on 
sám nesplnil povinnost, stanovenou v odst. 14 
této vyhlášky; zmíněný podnikatel jest v tomto 
případě povinen zaplatiti paušál z obecné ceny 
(§ 9 zák.) kůže, zhotovené nebo zušlechtěné 
ve mzdě.

(5) Spolusouvisící tuzemské závody téhož 
podniku a spolusouvisící tuzemské závody a 
podniky téhož majetníka (§ 1, odst. 4., a § 4, 
č. 10, zák.), které si kůži samy zhotovily nebo 
zušlechtily nebo si ji daly ve mzdě zhotoviti 
nebo zušlechtiti u jiného podnikatele a pak ji 
samy zpracovaly na kožené zboží (na př. na 
obuv, kožené galanterní zboží, řemeny, ruka
vičky, technické předměty, postroje a pod.), 
jsou jakožto výrobci povinny po dobu plat
nosti této vyhlášky z obecné ceny (§ 9 zák.) 
zpracované kůže rovněž odvésti daň, a to 
z kůží, uvedených v odst. 3., č. 1, 10%ní 
paušál a z kůží ostatních l%ní daň z obratu; 
z odprodaných odřezků a odpadků kůže musí
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zmíněné závody a podniky odvésti v každém 
případě 10%ní, po případě 3%ní paušál, ne
hledíc na to^ že odřezky a odpadky už byly 
jako celá kůže zdaněny.

(G) Paušál při dovozu kůže z ciziny jest po
vinen platili, kdo kůži dováží, nebo ji k vy
člení prohlásí, nebo příjemce kůže, a to ob
vyklým způsobem celnímu úřadu hned při 
celním projednání.

(7) Paušál vyměřují úřady, uvedené v čl. 31 
vl-ýaař. č. 156/1924 Sb. z. a n. ve znění vl. 
nař. č. 247/19? ' 7b. z. a n.; tamtéž uvedeným 
úřadům přísluší rozhodovali o daňové povin
nosti a s úchylkou, stanovenou v § 110, odst. 
4,, celního zákona ze dne 14. července 1927, 
č. 114 Sb. z. a n., o stížnostech.

(8) Paušál se vymáhá způsobem, stanove
ným v §u 23, odst. 1., zák. č. 268/1923 Sb. 
z. a n. ve znění zák. č. 246/1926 Sb. z. a n.

(B) Paušálem jest kryta daň z obratu 
z veškerých dodávek shora uvedené kůže, pro
vedených po 31. prosinci 1928, dále pak daň 
z obratu z výkonů, které záležejí ve zhotovení 
nebo zušlechtění kůže ve mzdě a které byly 
provedeny po 31. prosinci 1928; paušálem, 
uvedeným v odst. 3., ě. 1, této vyhlášky, jest 
mimo to kryta daň přej _ z obuvi a
zených sportovních míčů (též plášťů), vyro
bených v tuzemsku.

(10) Paušál r,p>v7tahuje na
dovoz přepychových i nepřepyehových 

předmětů z kůže [na př. obuvi, kožených 
sportovních míčů (též plášťů)];

2. tuzemské dodá, ^ jiných přepychových 
předmětu z kůže než obuvi a kožených spor
tovních míčů (též plášťů);

3. tuzemské dodávky obuvi (přepychové 
i nepřepychové), kožených sportovních míčů 
(též plášťů), svršků a jiných nepřepyehových 
předmětů z kůže (na př. řemenů, holení, vý
robku z poltiny, galanterního koženého zboží, 
výrobků z rukavičkářské kůže a pod.), nehle
díc na to, jde-li o předměty tuzemského či 
cizozemského původu.

Dovoz přepychových předmětů, uvedených 
pod c. 1., a tuzemské dodávky, prováděné vý
robci přepychových předmětů, uvedených pod 
č. 2.j podléhají tudíž 12%ní přepychové dani, 
kdežto tuzemské dodávky dovezených přepy
chových -^nepřepyehových předmětů, uvede
ných pod č. 1., dále pak jiné tuzemské dodávky 
předmětů, uvedených pod č. 2., než dodávky 
výrobců, a konečně tuzemské dodávky před
mětů, uvedených pod č. 3., podléhají pravi
delné dani z obratu. Ustanovení vládního na

řízení ze dne 28. dubna 1927, č. 42 Sb. z. a n., 
kterým se podrobuje dani z obratu dovoz ně
kterých předmětů, nejsou touto vyhláškou 
dotčena.

UUKdo kůži, kterou sám přímo dovezl z ci
ziny a z které při dovozu zaplatil paušál 
u kůže, sám ještě zušlechťuje nebo si ji dá ve 
mzdě zušlechtiti u jiného podnikatele, může sí 
od paušálu, který jest povinen piatiti .ze zu- 
šlechtěné kůže, odečísti paušál, zaolacený při 
dovozu téže, avšak neupravené kůže, a to 
tehdy, vede-li řádné obchodní knihy a pro- 
káže-3i v daňovém přiznání celní stvrzenkou a 
oi iginálem účtu, že neupravenou kůži dovezl 
přímo z ciziny ji že z ní zaplatil paušál 
pn dovozu; rovněž kdo kůži, kt nakoupil 
v tuzemsku, sám ještě zušlechťu,,e nebo si ji dá 
ve mzdě zušlechtiti u jiného podnikatele, může 
si od paušálů, který jest povinen piatiti ze zu- 
šlechtěné kůže, odečísti paušál, zaplacený při 
tuzemském nákupu téže avšak neupravené 
kůže, a to tehdy, vede-li řádné obchodní knihy 
a nakoupil-li neupravenou kůži v tuzemsku 
přímo od výrobce ajirokáže-li v daňovém při
znání nákupními účty a dvěma jejich opisy, 
dále pak prohlášeními dodavatelů — výrobců, 
že ze zmíněné neupravené kůže státu odvedli 
paušál. Obě zmíněné výhody se nevztahují na 
spolusouvisící tuzemské závody téhož podniku 
a spolusouvisící tuzemské závody a podniky 
téhož majetníka, které přímo z ciziny doveze
nou nebo v tuzemsku přímo od výrobce nakou
penou neupravenou kůži si samy ještě zušlech- 
tily nebo si ji daly ve mzdě zušlechtiti u jiného 
podnikatele a pak ji samy zpracovaly na ko
žené zboží (na př. na obuv).

o Výrobci koženého zboží a obchodníci 
kůží, kteří vedou řádné obchodní knihy a kteří 
vyvezli kůži do ciziny, aby tam byla zušlech- 
těna (na př. barvena), a kteří tutéž kůži po 
zušlechtění dovezli zpět do tuzemska a zapla
tili z ní při dovozu paušál, mohou od čtvrtlet
ních splátek na daň z obratu za čtvrtletí, . 
y němž zušlechtěnou kůži dovezli, si odečísti pau
šál, který ze zmíněné neupravené kůže zaplatil 
buď jejich tuzemský dodavatel — výrobce 
nebo, který sami zaplatili při dovozu; výhoda 
tato se povoluje pod podmínkou, že zmíněné 
osoby v daňovém přiznání celními stvrzenkami 
prokáží, že kůži tu samy ve zušlechťovacím ří
zení po nabytí účinnosti této vyhlášky vyvezly 
do ciziny a pak ji zpět dovezly, a že dále způ
sobem, stanoveným v čl. 35 vl. nař. č! 156/1924 
Sb. z. a n. ve znění vl. nař. č. 247/1926 Sb. z. 
a n., prokáží, že z neupravené kůže, jež byla 
odeslána do ciziny k zušlechtění, byl jejich tu
zemským dodavatelem — výrobcem nebo při 
dovozu už zaplacen paušál. Nejsou-li zmínění



3Sbírka zákonů a nařízení, č.

výrobci neb obchodníci povinni platiti v kalen
dářním roce čtvrtletní splátky na daň z obratu 
nebo, převyšuje-li paušál, jejž si mohou od 
čtvrtletních splátek odečísti, daň z obratu, 
kterou mají za týž kalendářní rok platiti, vrátí 
s' jim na žádost, podanou u příslušného finanč
ního úřadu I. stolice, paušál (po případě část 
paušálu, převyšující daň z obratu), který z ne
upravené kůže zaplatil buď jejich tuzemský 
dodavatel — výrobce nebo, který sami zapla
tili při dovozu, jestliže osoby ty splní shora 
uvedené podmínky; žádost za vrácení musí 
býti za jednotlivý kalendářní rok podána u pří
slušného úřadu v měsíci lednu následujícího 
kalendářního roku.

(13) Výrobci zboží z poltiny, kteří vedou 
řádné obchodní knihy, mohou od čtvrtletních 
solátek na daň z obratu za čtvrtletí, v němž 
poltinu zpracovali na kožené zboží, sf odečísti 
-/3 paušálu, zaplaceného při dovozu nebo při 
tuzemském nákupu neupravené poltiny, zpra
cované jimi v nezměněném stavu na kožené 
zboží, jestliže u neupravené poltiny dovezené 
v daňovém přiznání celními stvrzenkami a ori
ginály účtů prokáží, že neupravenou poltinu 
sami přímo dovezli z ciziny a zaplatili z ní při 
dovozu 3%ní paušál a jestliže u neupravené 
poltiny, nakoupené v tuzemsku u výrobce, ná- 
kupňími účty a dvěmá jejich opisy, dále pak 
prohlášeními svých dodavatelů •— výrobců 
v daňovém přiznání prokáží, že tito dodava
telé státu z ní odvedli 3°/0ní paušál; v obou 
případech musí zmínění výrobci dále proká- 
zati, že poltinu tu skutečně sami zpracovali 
na kožené zboží a že množství jimi vyrobe
ného koženého zboží odpovídá množství ne
upravené poltiny, které dovezli z ciziny nebo 
nakoupili v tuzemsku. Za týchž podmínek si 
mohou od čtvrtletních splátek na daň z obratu 
odečísti celý 3°/0ní paušál, zaplacený při do
vozu nebo při tuzemském nákupu neupravené 
poltiny, ti shora zmínění výrobci zboží z pol
tiny, kteří neupravenou poltinu si ještě sami 
zušlechíili nebo si ji dali ve mzdě zušlechtiti 
u jiného podnikatele a pak teprve ji sami zpra
covali na kožené zboží; tito výrobci jsou však 
podle odst. 5. této vyhlášky povinni zaplatiti 
l%ní daň z obratu z obecné ceny zušlechtěné 
poltiny, kterou sami zpracovali na kožené 
zboží.

O4) Podnikatel, který ve mzdě zhotovuje 
nebo zušlechťuje kůži, jest povinen o těchto 
výkonech vésti dvojmo průpisem zvláštní zá
znam, do něhož musí zapisovati každodenně 
Pod zvláštní položkou den, kdy kůži přijal 
k zhotovení nebo k zušlechtění, množství a 
druh přijaté kůže, jméno a adresu osoby, 
která mu kůži dala zhotovit! nebo zušlechtiti

ve mzdě a konečně jméno a adresu osoby, 
které zhotovené nebo zušlechtěné kůže ode
vzdal nebo zaslal a datum, kdy se tak stalo. 
Originály jednotlivých položek zmíněného zá
znamu musí podnikatel k vůli kontrole pau
šálu u výrobců po 5 let uschovávat! a průpisy 
jednotlivých položek záznamu připoj i ti k té
muž cíli k svému daňovému přiznání.

(>5) z kůže, vyvezené do ciziny, nejsou její 
výrobci povinni platiti paušál, prokáží-li vý
voz způsobem, stanoveným v čí. 2. nebo 11. vl. 
nař. č. 156/1924 Sb. z. a n. ve znění vl. nař. č. 
247/1926 Sb. z. a n.

(16) Po dobu platnosti této vyhlášky nemají 
tuzemští výrobci přepychové obuvi nárok na 
vrácení přepychové daně podle §u 38, odst. 1., 
zák. č. 268/1923 Sb. z. a n. ve znění zák. č. 
246/1926 Sb. z. a n. U kůže, nakoupené v tu
zemsku a vyvezené v nezměněném stavu do 
ciziny, mají po dobu platnosti této vyhlášky 
nárok na vrácení paušálu pouze ti tuzemští ob
chodníci kůží, kteří vedou řádné obchodní 
knihy, a to jen v těch případech, kdy nakou
pili kůži přímo u výrobce a kdy způsobem, sta
noveným v čl. 35 vl. nař. č. 156/1924 Str. z. 
a n. ve znění vl. nař. č. 247/1926 Sb. z. a n. 
prokázali, že z kůže té byl zmíněným výrob
cem státu odveden paušál. U kůže, dovezené 
z ciziny a pak zase vyvezené v nezměněném 
stavu do ciziny, mají tuzemští podnikatelé ná
rok na vrácení paušálu, zaplaceného při cel
ním projednám, jen za podmínek, za nichž se 
jim vrací clo.

(17) Jinak platí o paušálu veškerá ustano
vení zák. č. 268/1923 Sb. z. a n. ve znění zák. 
č. 246/1926 Sb. z. a n. a vl. nař. č. 156/1924 
Sb. z. a n. ve znění vl. nař. č. 247/1926 Sb. 
z. a n.

(18) Úplaty, došlé za dodávky kůže nebo za 
výkony, provedené před 1. lednem 1929, zdaní 
se způsobem, stanoveným v nařízení ministra 
financí ze dne 25. září 1922, č. 97576, vyhlá
šeném v úředním listě republiky českosloven
ské ze dne 1. října 1922, č. 221.

(w) Ministr financí si vyhrazuje paušál 
tento kdykoliv zrušiti. Zásoby kůže, které 
v době zrušení paušálu budou u podnikatelů na 
skladě, budou při dodávkách podléhat! pravi
delné dani z obratu, a to i tehdy, když bylo 
toto zboží u výrobce nebo při dovozu už zda
něno paušálem.

(2°) Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem 
1. ledna 1929; dnem 31. prosince 1928 pozbývá 
platnosti nařízení ministra financí ze dne 25. 
září 1922, č. 97576, vyhlášené v Úředním listě 
republiky československé ze dne 1. října 1922,

r:
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č. 221, a prodloužené vyhláškou ministra fi
nancí ze dne 5. ledna 1924, č. 13 Sb. z. a n.

Dr. Vlasák v. r.

2.
Vyhláška ministra financí v dohodě 

s ministram průmyslu, obchodu a živností 
ze dne 19 prosince 1928 

o paušalování daně z obratu u cukru.

Podle § 19, odst. 8., zákona ze dne 21. pro
since 1923, č. 263 Sb. z. a n.,.ve znění zákona 
ze dne 16. prosince 1926, č. 246 Sb. z. a n., 
o dani z obratu a dani přepychové, ustano
vuji v dohodě s ministrem průmyslu, obchodu 
a živností:

(!) Místo daně z obratu podle zák č. 268/ 
1923 Sb. z. a n. ve znění zák. č. 246/1926 Sb. 
z. a n. stanoví se u řepového cukru a jiného 
cukru stejného druhu (třtinového cukru) 
v každém stavu čistoty (§ 1, č 1., zákona ze 
dne 26. června 1926, č. 98 Sb. z. a n., o dani 
z cukru), paušál.

(2) Paušál činí 15 Kč za 100 k»~ t-islé vá.hv 
cukru a platí se ve všech případech, kdy se 
platí spotřební daň z cukru, a vymáhá se podle 
ustanovení, platných pro tuto daň. Ustanove
ními, platnými pro spotřební daň z cukru, řídí 
se též, které úřady jsou příslušný rozhodovali 
o daňové povinnosti a o stížnostech.

(3) Paušál u shora uvedeného cukru, vyro
beného v tuzemsku, jest povinno platiti výro- 
biště cukru (surováma, smíšená továrna nebo 
rafinerie cukru), pro jehož účet se vyklizuje 
cukr, podrobený spotřební dani, a to zpravidla 
bez úředního vyměření do 5ho dne každého 
měsíce z veškerého cukru, vyklizeného v uply
nulém měsíci. Paušál se odvádí zvláštní plá
těnkou poštovního šekového úřadu na učet 
příslušného zemského finančního úřadu; na 
rubu složenky (v druhém dílu plátěnky) nutno 
uvésti, že platba se týká paušálu daně z obratu 
u cukru a za který měsíc. V těch případech, 
kde se spotřební daň z cukru dodatečně před
pisuje, předepíše úřad, příslušný k dodateč
nému předepsáni spotřební daně z cukru, též 
p. .ušál daně z obratu.

(4) Paušál při dovozu shora zmíněného 
zboží z ciziny jest povinen platiti, kdo zboží to

dováží, nebo je k vyčlení prohlásí, nebo pří
jemce zboží, a to obvyklým způsobem celnímu 
úřadu hned při celním projednání.

(5) Paušálem jest po 30. září 1928 kryta 
daň z obratu z veškerých dodávek shora uve
deného cukru (též kandysu, vyrobeného ve vý- 
robišti cukru) a z obalů cukerních zásilek, 
dále daň z obratu z dodávek melasy, řízků 
(též melasových řízků) a kalů z cukrovaru na 
prvního nabyvatele, z dodávek řepy t. zv. kom- 
pensační mezi cukrovary, ze zpětných dodá
vek prázdných obalů cukerních zásilek cukro
varům a rafineriím a z výkonů, záležejících 
v rafinování surového cukru ve mzdě.

Paušál tento se nevztahuje na řepu, dodá
vanou řepaři cukrovarům, na dodávky řepy 
z cukrovarů sušárnám čekanky nebo jiným 
podnikům než cukrovarům a na dodávky sy- 
rubu a výrobků cukrářských; zmíněné do
dávky podléhají pravidelné dani z obratu, po 
případě zemědělskému paušálu nebo paušálu, 
stanovenému na syrub a na výrobky cukrář
ské.

(°) Po dobu platnosti této vyhlášky nemají 
tuzemští podnikatelé při vývozu shora uvede
ného zboží nárok na vrácení daně podle §u 22, 
odst. 1., zák. č. 268/1923 Sb. z. a n. ve znění- 
zák. č. 246/1926 Sb. z. a n.

(7) Jinak platí o paušálu veškerá ustano
vení zák. č. 268/1923 Sb. z. a n. ve znění zák. 
č. 246/1926 Sb. z a n. a vl. ňař. č. 156/1924 
Sb. z. a n. ve znění vl. nař. č. 247/1926 Sb. z. 
a n.'

(8) Ministr financí si vyhrazuje paušál 
tento kdykoliv zrušiti; zásoby shora uvede
ného zboží, které v době zrušení paušálu bu
dou u podnikatelů na skladě, budou při dodáv
kách podléhati pravidelné dani z obratu, a to 
i tehdy, když bylo toto zboží u výrobce nebo 
při dovozu už zdaněno paušálem.

(°) Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem 
1. října 1928. Dnem 30. září 1928 pozbývají 
platnosti nařízení ministra financí ze dne 
7. října 1921, č. 102.000, a ze dne 19. září 1922, 
č. 104.041, která byla vyhlášena v úředním 
listě republiky Československé ze dne 28. říina 
1921, č. 246, a ze dne 1. října 1922, č. 221, a 
prodloužena vyhláškou ministra financí ze 
dne 5. ledna 1924, č. 13 Sb. z. a n.

Dr. Vlasák v. r.

Státní tiskárna v Praze.


