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BOHUMIL NOVOTNÝ:

Daň

z obratu a

daň pf~pychová.

L Daň z obratu.
.
2. Subjekt dane. - 3. Daňový základ. Sazba ..- 4. Vznik daňové povinnosti. - Nárok státu na daň . Presunutí dane. - 5. Paušalování dane.
I I. Daň prepychová.
l. Predmet dane. - 2. . Subjekt dane. - 3. Daňová ' sazba.
I I I. 'Společná usta~ovení.
1. Daňová kontrola. - Vybírání dane. - 2. Vrácení dane. 3. Prestupky daňové. - Součinnost .
Ú vod. Daň z obratu byla zavedena v nové dobe nejprve
v Nemecku a postupne pak témer ve všech státech strední a jižní
Evropy. U nás byla tato daň zavedena zákonem č. 658/1919 Sb.
s platností od 1. ledna 1920 pod názvem "daň z prevodu statku
a z pracovních výkonu a daň prepychová"; zákon ten byl již čtyfi
kráte novelován (č . 321/1921 Sb., č. 268/1923 Sb., č. 246/1926 Sb.
a č . 181/1929 Sb.). Daní z obratu mají býti sanovány válkou rozvrácené finance státu a finance samosprávných svazku ; výnos
dane činí ročne okrouhle 2 % miliardy Kč, a jest tudíž daň ta
nejvýnosnejší státní daní. Platnost zákona o danli z obratu končí
dnem 31. pro'sfnce 1930! není však pochyby, že platnost jeho
bude nadále prodloužena, ježto bez výnosu této dane jest rovnováha financí státních a samosprávných svazku tou dobou ješte
neproveditelná. Svou povahou jest daň z obratu generelní daní
s·potrební.
l. Daň z obr atu.
Úvod. -

1. Predmet dane. -

'1. Predmet dane.
Dani z obratu jspu podrobeny:
1. úplatné tuzemské dodávky a výkony, provádené v jakékoliv samostatné činnosti;
2. dovoz v pfípadech stanovených vládním 'nafizenim nebo
vyhláškou ministra financí.
,
'
Dodávkou s.,e rozUmí zpravidlaúplatný prevod vla'stnického
práva k , movitým vecem hmotným nebo úplatný prevod jiného
práva uvedéného v'§, které byly uskutečneny prnvním jednáním
mezi živými. Dani podléhají nejen skutečné dodávky, nýbrž také
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nekteré fingované dodávky; tak na pr. finguje zákon dve dodávky
pfi obchodu komisionárském nebo finguje dodávku u t. zv. vlastní
spotreby", t . j: vezmou-li se bez 'ú platy predmety z vlastního
podniku pro domácnost neb jiné nevýdelečné upotrebení nebo pro
zamestnanee podnikatelovy (§ l, odst. 5.) . Ustanovením o zdanení
vlastní spotreby" má býti hlavne zaehyeena daň z vlastní spotreby
zemedeIeu, kterí by jinak byli daňove 've značné výhode proti
jiným vrstvám obyvatelstva, které musí platiti pfi nákupu potravin
daň z obratu. Daňová povinnost jest nezávislá na tom, aby pri
dodávee byla prevedena fysická držba' (§ l, odst. 2.).
K tomu, aby nekterá dodávka , nebo výkon podléhaly dani
z obratu, jest nutno :
'
1. aby šlo o tuzemskou dodávku nebo o tuzemský výkon.
Tuzemskem podle zá~ona o dani z obratu se rozumí československé
státní území a československá eelní skladište, i když skladišt e
ta leží na eizím státním územÍ.
Za tuzemské dodávky se podle čl. l vl. nar. Č. 247/1926 Sh.
pokládají:
'
,
a) dodávky, uzavrené v tuzemsku o predmete ch, které se
nalézají v tuzem'sku, a provádpné (splňované) v tuzemsku;
b) dodávky, uzavrené v tuzemsku o predmetech, které se
nalézají v cizin~" doveze-li predmety ty dodavatel nebo nabyvatel
nebo z jejich príkazu osoba tretí do, tuzemska; "
,
c) dodávky, uzavrené v tuzemsku . jménema 'na účet eizince
osobami. uvedenými v § 5, Č. 2 o predmetech, které se nalézají
v 'eizine, a provádené (splň?vané) do tuzemska.;
.
d) dodávky, uzavrené v ' eizine o predmetech, které se nalé~aj í
v tuzemsku, a provádené (splňované) v tuzemsku;
e) dodávky, zprostredkované nebo provádené (splňované)
tuzemskou provozovnou (po1>očkou, kaneelárí nebo "skladem)
cizinee nebo osobami, uvedenými v § 5~ 'č. 2., o predmetech, které
s·e nalézají v tuzeinskua provádené (spIiíované) v tuzemsku, : :
f) dO,d ávky, zprostfedkované tuze~skou provQiovnou., (po":
bočkou, kancelári nebo skladem) cizlnee o pred[néteeh, které: se
II:~lézají v cizine, a provádené (splňované) do tuzemska. ,
-,' ,
" ,.
.
. '
Za tuzemské výkony se pokládají vš~chny vý~ony, provád~t,lé
v tuzemsku ,nehledíc na , to~ jsou--li ,provádeny pro tuzemee či Pt:q
cizinee. ,
" i. . '.,- . ,
''i.'
]I

JI

l. .
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2. aby dodávka nebo výkon byly provedeny zpravidla za
úplatu;· z této zásady jest stanovena úchylka v § 1, ódst. 4 a 5,
podle nichž jednak t. zv. ;,vlastní spotreba" jednak ~odávky nebo
výkony mezi závody a podniky téhož majetníka a mezi závody
téhož podniku zásadne podléhají dani nehledíc. · na úplatnost.
3. aby dodávku nebo výkon provádel nekdo samostatne
t. j. na vlastní vrub. Dodávky nebo výkony, ·které provádí osoba
jsoucí ve služebním pomeru (na pr~ úredl1:ík nebo zrízenec v obchode), nepodléhají u této osoby dani z obratu, nýbrž daň z dodávek
n~bo výkonu, provedených takovou osobou, musí zaplatiti její
zamestnavatel, neboť osoba ta jednala jeho jménem a na jeho účet.
4. aby dodávka týkala se movitých vecí hmotných neho
práv, která jsou predmetem právního obchodu, ale nezapisuj í
se do verejných knih ovecech nemovitých, nebo aby se týkala
souboru zmínených vecí a práv (krome nemovitostí). K dodávkám
zákon výslovne čítá také pronájmy movitých vecí hmotných.
K movitým vecem čítá zákon též vodu, plyn a elektrický proud.
Dani podléhá též, zavazuje-li· se kdo ia úplatu neco dovolovati
nebo trpeti, neco nekonati nebo nečeho se zríci. Prodej, pacht nebo
pronájem realit nepodléhá vubec dani z obratu.
Dovoz podléhá dani z obratu jen u toho zbOŽÍ, na které byla
vládním narízenÍlIi uvalena daň z obratu. Dosud byla daň z obratu
uvalena 'na zboží, uvedené v seznamu, pripojeném k vl. nar. Č.
122/1925 Sb. a pozmeneném vl. nar. Č. 122/1927 Sb., dále pak na
zboží uvedené ve vl. nar. Č. 42/1927 Sb. Dovozpodléhámimo to dani
v tech prípadech, kdy se dováží zboží, II nehož jest daň z obratu
paušalována. V tech prípadech, kdy dovoz podléhá dani, nezáleží
na tom, dováží-li nekdo cizí či 'svou vlastn{ vec.
.
Vývoz nepodléhá zásadne dani z obratu, prokáže-li vývoice
zpusobem, stan'o veným v čl. 2 nebo čl. 11 vl. nar. Č. 156.j1924 Sb.,
že zboží bylo vyvezeno do ciziny.
Pfi obchodech komisionárských se podle výslovného ustanovení
zákona predpokládají dve dodávky, jedna mezi kOTIlitentem· a ko..;misionárem a drUhá. mezi komisionárema bso bou tretí; .každá tato
dodávka se zdaňuje úplne samostatne. ]e-lipochybnosť o tom:;
jde-li o pOiner kOiriisionárský či jednatelský, 'predpokládá se, že
jde o pomer- komisionáršký,: neprókáže-li .poplatník opaku (§ t
odst. 3.).
1*
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Dodávky a výkony mezi závody téhož podniku a dodávky
a výkony mezi závody a podniky téhož majetníka podléhají zásadne dani: Z této zásady stanoví § 4, č . 10 úchylku v tom smeru,
že od dane jsou osvobozeny dodávky a výkonymezispolusouvisícími tuzemskými závody téhož podniku a mezi spolusouvisícími
tuzemskými závody a podniky téhož majetníka; osvobození
toto však neplatí v ' tech pfípadech, kdy jde o dodávku zboží.
u nehož jest daň paušalována, leč že by vyhláška stanovila jinak.
Podle čl. 3 vl. nar. č. 247/1926 Sb. se pokládají za spolusouvisící
tuzemské závody téhož podniku a za spolusouvisící tuzemské
závody ci. podniky téhož majetníka jen takové závody nebo podniky,
z nichž ,jeden dodává druhému surovinu nebo polotovar k dalšímu
zpracování nebo dodává uhlí nebo elektrický proud k potrebe
provozu ; závody nebo podniky, z nichž jeden dodává druhému
jiné pomocné látky než uhlí nebo elektrický proud nebo provádí
proň výkony, pokládají se za spolusouvisící jen tehdy, když závod
nebo podnik, provádející dodávky nebo výkony, slouží výlučne
účehlm závodu nebo podniku druhého. Výraz "výlučne" jest však
ministerstvem financí v praxi liberálne vykládán, takže povahu
spolusouvisícího závodu nebo podniku neztrácejí ani ty závody nebo
podniky, které sice nepracují pro ,druhý závod nebo podnik výhradne, ale které jsou pro nej činny prevážne. Má-li pivovar svou
sladovnu, která část sladu dodává pivovaru a část prodá jiným pivovarUm, nepodléhá dodávka sladu do vlastního pivovaru dani z obratu, ježto jde o dodávku mezi spolusouvisícími tuzemskými závody
téhož podniku, kdežto dodávka sladu cizím pivovan1m podléhá dani.
. Závodem po rozumu zákona o dani z obratu se rozumí takový
oddíl podniku, který je technicky (uzavfeným pracovním pochodem)
, jednotným celkem, jehož činnost bývá též predmetem samostatných
podnikua,jehož pracovní výsledek jest predmetem trhu (§ 6, odst. 2) ;
z této definice jest patrno, že závodem se rozumí jen takový oddíl
podniku, který se zabývá výrobou zboží. Prevod zboží mezi filiálkami téhož obchodního domu nebo mezi továrnou a jejím skladem
nebo prodejnou nebo filiálkami nelze tudíž pokládati za dodávku,
podléhající dani z obratu.
Které dodávky a výk<;my jsou od dane osvobozeny, stanoví § 4,
č. 1-20. Z techto osvobození jsou nej d..lležitej ší osvobození, uvedená
v č. 14, 17 a 18.
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Osvobozením, uvedeným v § 4, č. 14' jest ministr financí
zejména zmocnen, aby po dohode buď s ministrem obchodu nebo
zemedelství po predchozím vyslechnutí buď obchodních a živnostenských komor a státní živnostenské rady nebo zemedelské rady
poskytl v prípadech hodných zretele zvláštní úlevy a osvobození
pro vývozní n~bo dovozní podniky. Na podklade tohoto zmocnení
byly již udeleny výhody nekterým podnikiim nebo celým pr umyslovým odvetvím (na pr. prumyslu textilnímu).
Podle § 4, č. 17 jsou od dane z obratu osvobozeny dodávky
a výkony pro stát nebo p:qo takové ,s tátní podniky, které nenáležejí
k podnikum sptavovaným podle zásad obchodního hospodarení,
a to pod podmínkou, že je provádejí podnikatelé, jimž byly dodávky
nebo výkony ty zadány prímo nebo prostfednictvím družstev
nebo společenstev; osvobození toto však neplatí pri dodávkách
toho zboží, u nehož jest daň z obratu paušalována, leč že by vyhláška
výslovne stanovila osvobození i pro tyto prípady. Osvobození
toto platí - mimo prípady, kdy jde o dodávku prostfednictvím
družstva nebo společenstva - jen pro jediný obrat a nevztahuje
se tudíž na pr. na dodávky, které dále zadal ten, komu státní
dodávka byla zadána.
Podle § 4, č . 18 jsou od dane z obratu osvobozeny dodávky tem
vývoz cum, kterí mají bydlište nebo sídlo v tuzemsku, neprevádí-li
dodavatel na vývozce fysickou držbu, nýbrž vyvážejí-li se predmety
dodávky na účet vývozcuv 'v nezmeneném stavu do ciziny. Osvobození toto neplatí tudíž pro cizince. Osvobození toto platí dále
jen tehdy, když nakoupené zboží bylo vyvezeno do ciziny v nezmeneném stavu; dá-li zdejší vývozce koupené zboží pred vývozem v tuzemsku ješte zušlechtiti, pak nejde o' vývoz zboží v nezmeneném stavu a firma, která vývozci pro dala zboží jest
povinna z této dodávky platiti daň z obratu. Není treba, aby
zboží bylo z podniku, kde je vývozce nakoupi1, vyvezeno pnmo
do ciziny, nýbrž osvobození toto platí i tehdy, když zboží se
dopraví nejdnve do nekteré tuzemské stanice a odtud teprve po
preložení sé hned vyváží do ciziny.
Podle § 4, č. 18 jsou osvobozeny také všechny výkony, provádené v tuzemsku prokázane pro cizinu. Osvobození toto týká se
hlavne zušlechťovacích výkonu pro cizinu, kteréžto výkony jsou
od dane osvobozeny pod podmínkou, že podnik, který zde provádí
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zušlechtenÍ. prokáže zpusobem, stanoveným v čl. 11 vl. nar. č. 156/
1924 Sb, a vl. nar. Č. 247/ 1926 Sb. že zušlechtené zboží vyvezl do
ciziny. Zasílá-li se zušlechtené zbožÍ jinému zdejšímu podniku
k ~alšímu zušlechtení, muže i toto další zušlechtení býti osvobozeno
od dane z ' obratu, jestliže podniky na výkonech súčastnené $i
vyžádají predem u ministersLva finanCÍ, po prípade .u úradu, jím
k tomu zmocneného ,stanovení prukazních podmínek pro osvobození a tyto podmínky také skutečne splní. Na pr., nakoupí-li cizí
firma zde dríví, toto dá porezati do zdejší pily a rezivo pak dá zasIati
do zdejší továrny k dalšímu zpracování na nábýtek, jejž pak vyveze.
2. Subjekt dane.

Subjekte'tJl dane z obratu jest zpravidla osoba, která dodává
zboží nebo, která provádí výkon. Osoba tato muže býti podnikatelem nebo nepodnikatelem.
Podnikatelem po rozumu zákona o dani z obratu jest každý,
kdo provozuje samostatnou trvalou nebo občasnou výdeIečnou čin
nost jakéhokoliv druhu. Podle výslovného ustanovení zákona se
za podnikatele považují také cizind, kterí v tuzemsku udr~ují
provozovnu (pobočku, kancelár nebo sklad), dále pak osoby,
uvedené v § 5, Č. 2 a 7. Nepodnikatel a contr. jest ten, kdo jen
príležitostne jest na vlastní vrub výdeIečne činný. Podnikatelem
jest tudíž na pr. obchodník, živnostník, advokát, notár, nepodnikatelem jest na pr. úredník, který príležitostne prodá svuj nábytek nebo automobil. Rozlišování toto má praktický význam jen
pro placení dane, ponevadž podnikatel jest povinen platiti daň
čtvrtletne, kdežto nepodnikatel musí ji platiti do 14ti dnu po
ujednání dodávky nebo provedení výkonu. Podnikatelem jest i spolek
a to i tehdy, když omezuje svou činnost jen na členstvo a když nemá
úmyslu docílovati zisku.
Ze zásady, že subjektem daňovým jest ten, kdo provádí dodávku nebo výkon, jsou tyto hlavní úchylky:
1. Cizind,' kt en v tuzemsku udržují provozovnu (pobočku,
kancelár nebo sklad), jsou povinni platiti daň i tehdy~ když nedodávají sami zboží nebo když neprovádejí sami výkony, nýbrž toliko
zprostfedkují dodávky nebo výkony pro cizí firmu (na pr. pfijímá-li
zdejší pobočka cizí firmy toliko objednávky a pos{Já je své centrále
do dziny k prímému vyrízení).

Daň z obratu a daň prepychová.
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o sklad), dále rak osoby,
a contr. jest ten, kdo jen
lelečne činný. Podnikatelem
ík, advokát, notár, nepodpríležitostne prodá svuj náo má praktický význam jen
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2. Osoby, které pro cizince, nemající v tu?em,s ku provozovny,
zprostredkují dodávky jejich zboží, nalézajícího ' se v tuzemsku; ,
jsou povinny platiti daň místo cizincu, pro než zprostredkovalý
dodávku; jest tudíž agent, 'který ze zdejšího skladu rozesílá zbožt
patrící cizí firme, povinen platiti daň z obratu ze zboží, k'ter;é dodal
odberatelum cizí firmy, a sice z ceny, ' kterou cizí finna za zboží
to ztržila, a není-li mu cena ta známa, z obecné ceny tohoto zboží.
3. Osoby, které z~e pouze splňují dodávky zbožt jež patrí
cizinci (který zde nemá próvozovny) a jež se nalézá v tuzemsku~
jsou povinny platiti daň z obratu za cizince, jemuž patrí zboží,
které na jeho poukaz zde dodávají; na pr. dodá-li zdejší rafinerie
minerálních oleju na poukaz cizí firmy, která k ní dala rafinovati
surový olej, zušlechtené rafinerské výrobky zdejším zákazníkum
cizí firmy nebo zasílá-li zdejší továrna na poukaz cizí firmy, která
od ní koupila zboží, zboží to zdejším zákazníkum cizí firmy (v tomto
prípade jest zdejší továrna povinna platiti daň dokonce dvakráte,
jednou z prodeje zboží cizí firme - ježto nejde o vývoz - a podruhé proto, že na poukaz cizí firmy rozesílá zde její zboží).
, 4. Osoby, které jménem a na účet cizince, jenž ' zde nemá
provozovny, prodávají zde na pevno zboží, nalézající se v dobe
prodeje ješte v cizine, jsou povinny platiti daň z obratu za cizince,
jemuž zboží to patrí; na pr. pro dá-li zdejší agent jméne;m ~ na účet
cizí firmy zdejšímu odberateli zbOŽÍ, které se v dobe uzavrení
dodávky ješte nalézá v Terstu a teprve pak se zašle do Českoslo
venska.
5. Prodá-li nepodnikatel zboží podnikateli, jest podnikatel
povinen pla titi daň místo dodavatele - nepodnika tele; podnika tel
jest však v tomto prípade oprávnen daň si sraziti z úplaty.
Pfi dovozu zboží z dziny jest povinen platiti daň, kdo predmet
dovážÍ, 'nebo jej k vyclení prohlást nebo pfíjemce predmetu, nehledíc na to, je-li podnikatelem či nepodnikatelem.
3.

Daňový

základ. -

Sazba.

Základem pro vymerení dane z obratu jest pfi dodávce nebo
vykonu zpravidla úplata t. j . hrubá tržba. Úplatou jest podle
§ 9 vše, co nabyvatel musil vYnalo'žiti, aby nabýl dodaného predmetu nebo výkonu, krome dane, kterou podle tohoto , zákona
z dodávky nebo výkonu jest ' zapraviti. Kliplate náležejí také
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výlohy za za~alení a obal a co zaplatil nabyvatel na dane nebo
dávky, vybírané pfi dodcivce nebo výkonu, a byla-li kupní cena
posečkána, na úroky započítané do kupní ceny. Pfi dovozu jest
z-ákladem pro yymerení dane úplata, a kde té není, obecná cena
dováženého zboží. Cenou obecnou se rozumí cena, která se v dobe
provedeni dodávky nebo výkonu nebo v dobe celního ·odbavení
obvykle platí za pfedmety nebo výkony stejného nebo podobného
druhu v míste dodavatele nebo toho, kdo výkon provádí, nebo
v míste celního odbavení, a to pŕi dodávkách ve velkém, cena ve
velkém, pfi dodávkách v malém, cena v malém (čl. 14 vl. naf.
č. 247/1926 Sb.); k úplate nebo k cene se pfi dovozu pfipočítává
ješte clo, výlohy dopravní ke hranici a dávky, vybírané z dovezeného zboží.
Z daňového základu mohou pfi tuzemské dodávce nebo pfi
výkonu býti odečteny:
1. výlohy zasílací a pojišťovací, které dodavatel. nebo kdo
výkon provádí, prokázane hradil (t. j. platil, nejsa k tomu podle
smlouvy povinen) jiným osobám za pfíjemce dodávky nebo výkonu,
a to pod podnlínkou, že výlohy ty se účtují pfíjemci zvlášté. Zasílatelé a majetníci skladišť mohou si vyloučiti z úplaty za svuj
výkon clo, dane a dávky, které státu zaplatili pfi celním odbavení
za svého komitenta, jestliže výlohy ty komitentovi účtovali zvlášte ;
2. výlohy obalu a to tehdy, když dodavatel vezme obal za
cenu již pŕedem ujednanou zp et a úplata se o cenu, účtovanou
za obal, zmenší;
3. slevy, povolené z úplaty;
4. rabat;
5. vrácené úplaty, t. j. částky, které po zapla cení zboží byly
z duvodu storna nebo· slevy poskytnuty odberateli. Částky tyto
musí býti · presne seznamenány, pripojeny k daňovému pŕiznání
a doloženy buď korespondencí nebo jinými doklady, z nichž jest
patrno, že dodávka byla zrušena nebo že byla povolena sleva;
6. dávky a dane, které jest povinen platiti pfíjemce dodávky
nebo výkonu (srv. Boh. 2972 fin.).
Kde nemuže býti daň vymerena z úplaty (na pf. "u vlastní
spotreby"), vezme se za základ dane cena obecná (čl. 14. vl. na ŕ .
Č. 247/1926 Sb.).
Sazba dane z obratu pfi dodávkách činí zpravidla 2%> úplaty
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nebo ceny. Pri dodávkách zemedelských výrobku (krome plodin
olejnatých, semen, chmele a ovo ce cizího puvodu), dále pri dodávkách výrobku mlýnský<;h, pekarských, pak pfi dodávkách jedlých
rostlinných tuku, masa a masných výrobku (krome zveriny a ryb)
činí daň jen l% úplaty nebo ceny. Zemedelskými výrobky se
rozumejí jednak všechny predmety zemedelske prvovýroby jak
rostlinné tak živočišné v puvodnj;rn nezpracovaném stavu, jednak
výrobky, vzniklé obvyklým zemedelským domáckým zpracováním
nebo úpravou zemedelských plodin a výrobku.
Sazba dane z obratu pri výkonech činí vesmes 2%.
Jaké daňové sazbe podléhá prodaný nebo dovážený predmet,
takové sazbe podléhají též výlohy za zabalení a obal. Pfi dovozu
muže býti místo percentuelní sazby stanovena pevná sazba dane
z obratu (§ 10, odst. 3.). Dodávají-li se za úhrnnou cenu predmety,
podrobené ruzné daňové sazbe, vymeruje se daň podle sazby vyšší;
to platí i tehdy, dodávají-li se prepychové predmety zároveň
s neprepychovými.
4. Vznik
dane.

daňové

povinnosti. - Nárok státu na daň. - Pfesunutí

, Vznik daňové povinnosti a nárok státu na daň mohou časove
spadati do stejné doby (na pr. platí-li se odebírané zbožíhotove).
ale nemusí vždy tak býti. Daňová povinnost vzniká zpravidla
provedenÚll dodávky nebo výkonu, kdežto nárok státu na daň
lze uplatniti zpravidla teprve, když za dodávku nebo za výkon bylo
zaplaceno. Muže se také státi. že v nekterém prípade vznikne
daňová povinnost. ale stát, že nemá vubec nároku na daň (na pr.
prodá-li obchodník zboží, ale odberatel mu za ne zustane dlužen).
PlacenÚll se rozumí každé plnení, tudíž nej en placení hotovými
penezi, nýbrž i dobropisem, smenkou, šekem, prevzetím dluhu,
postupem pohledávky a pod. Placení smenkou se podle výslovného
ustanovení zákona považuje za placení hotovými; na tom ničeho
nemení okoinost, že smenka se treba pozdeji stala úpadkem dlužníka
bezcennou. Ze zásady, že daňová povinnost vzniká provedením
dodávky nebo výkonu ,a že nárok státu na daň lze uplatniti až
v dobe placení. jsou nekteré úchylky, stanovené v § ll. Tak na pr.
u .. vlastní spotfebi' vzniká daňová povinnost v dobe. kdy predmet
byl vz at pro vlastní spotrebu. a v téže dobe má také stát nárok

____

IO

_ ______

~____

_ ______

I

"l

Bohumil Novotný:

na' daň. · Upoplatníku, ktefí platí daň podle účtovaných cen,
vzniká daňová povinnost a nárok státu na daň v dobe, kdy byl
vydán účet. Pfi dovozu vzniká daňová povinnost v dobe, kdy
bylo skončeno celní odbavení a v téže dobe má také stát nárok na
daň; doba, kdy zboží došlo k celnímu úfadu, jest pro posouzení
techto útázek naprosto bezvýznamná. Pfi dodávkách a výkonech
nepodnikatelu, dále pak pfi dodávkách osob, uvedených v § 5,
Č. 2. a 7., vzniká daňová povinnost v dobe, kdy dodávka byla ujednána nebo výkon proveden, a do téže doby spadá také nárok státu
na daň. ,.
Ponevadž daň z obratu jest svou povahou generelní daní
spotfební, má daň tu nésti ze svého spotfebitel, na nehož ji má
dodavatel, nebo kdo výkon provádí, pfesunouti. Jest ovšem otázkou
konjunktury, podarí-li se toto pfesunutí. Po~le § 12 muže dodavatel,
nebo kdo výkon provádí, buď daň zvlášte účtovati pfíjemci dodávky
nebo výkonu nebo ji zaúčtovati do prodejní ceny jako jinou svou
režii. Žádá-li o to pfíjemce dodávky nebo výkonu, jest dodavatel,
nebo kdo výkon provádí, povinen daň pfíjemci zvlášte účtovati.
Jestliže pfíjemce ujednal s dodavatelem pevnou cenu za koup~né
zboží a neujednal ničeho o tom, kdo má nésti daň z obratu, jest
pfíjemce dodávky podle výslovného ustanovení zákona oprávnen
pfedpokládati, že v jednotne stanovené úplate jest už zahrnut a daň
z obratu.
5. Paušalování dane.
Místo, aby se daň z obratu vybírala z každého jednotlivého
obratu t . j. z každé jednotlivé dodávky, muže se tato daň vybírati
paušálne jen pfi jediné dodávce. Tento zpusob vybírání dane muže
zvláštní vyhláškou nafíditi ministr financí po dohode s ministrem
obchodu nebo ministrem zemedelství, když byl pfed ' tím vysIe chI
obchodní a živnostenské komory nebo zemedelské rady; vyhlášku
takovou nutno uvefejniti ve Sbírce zákonu a nafízení. Tento zpusob
vybírání dane jest u nás dosti rozšífen a celá fada ruzných odvetví
obchodních a prumyslových se dožaduje paušalování dane u zboží
svého oboru. Pravidelne se paušál vybírá u zdejšího výrob ce zboží,
a všechny další obraty takového zboží jsou pak již pros ty dane,
jsouce kryty paušálem, zaplaceným u výrobce. U zboží, dováženého z ciziny, vybírá se paušál hned pfi celním odbavení. Podrob-
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Ilosti paušalování stanoví vždy vyhláška. -P aušál byl u nás zaveden
, na pr. u cukru, lihu, vína, ušlechtilých pálen"ek, masa, mouky
a m1ýnských výrobku atd. Sazba paušálu stanoví se ve výši, odpovídající dani z obratu, kterou by finanční správa pfi pravideiném
zpúsobu zdanení zboží obdr~ela .
IL

Daň

pre p y cho v á.

1. Pŕedmet dane.

Pro daň prepychovou platí podpurne veškerá ustanovení,
týkající se dane z obratu, pokud ustanovení ta nejsou v rozporu
s ustanoveními o dani prepychové.
Práve tak jako predmetem dane z obratu tak i -predmetem
dane prepychové jsou zpravidla úplatné tuzemské dodávky nebo
výkony, provádené v jakékoliv samostatné činnosti a to dodávky
t ech predmetu a ty výkony, které jsou uvedeny ve zvláštním seznamu prepychových predmetu a výkonu. U každého predmetu,
uvedeného v seznamu, stanoví seznam, kde se predmet ten zdaňuje,
zda hned u výrob ce (t. j. toho, kdo predmet ten ve svém podniku
vyrobil nebo si jej dal vyrobiti u jiného podnikatele) či až v drobném
prodeji (t. j. tehdy, kdy zboží prechází na konsumenta) či jen pri
dovozu. Zdaňuje-li se nekterý predmet u výrob ce, jest výrobce povinen z dodávky takového predmetu zaplatiti po 'prodeji prepychovou daň, a všechny další dodávky takového predmetu podléhaji pak už jen dani z obratu. Zdaňuje-li se nekterý predmet až
v drobném prodeji, podléhají dodávky takového predmetu obchodníkum nebo živnostníkum, kterí se zabývají prodejem práve toho
druhu zboží, jen 2%ní snížené prepychové dani (která nahrazuje
vlastne daň z obratu), a teprve dodávka, pfi níž zboží prechází
s obchodníka na kon sume nt a, podléhá prepychové dani; z dodávky
zmínenému obchodníkovi nebo živnostníkovi jest dodavatel
oprávnen odvésti jen 2%ní sníženou prepychovou daň tehdy,
když se ;mu odberatel vykázal úredním vysvedčením okresního
politického úradu, že se zabývá prodejem takového zboží v nezmene~ém stavu, a když mimo to mu odberafel odevzdal osvedčení,
v. nemž uvede, mnoho-li a jaké zboží od neho nakoupil.
_Aby zboží, vyrobené v tuzemsku a zdaňované u výrob ce nebo
v: drobném prodeji, nebylo na tom daňove hure než zboží k námdovážené, vybírá se z veškerého prepychového zboží, dováženého
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z dziny

daň

prepychová hned pfi celním odbavení. nehledíc na to,
se zboží to podle seznamu u výrobce nebo v drobném
prodeji či pouze pfi dovozu. výjimečne nevybírá se z dováženého
zboží plná prepychová daň, nýbrž jen 2%ní snížená prepychová
daň a to tehdy, když se sem dováží zbožt zdaňované v drobném:
prodeji, a když zdejší odberatel se vykázal celnímu úradu hned pn
celním odbavení shora zmíneným úfedním vysvedčením, že obchoduje zbožím práve toho druhu, jaké dováží ; 10%ní daň prepychovou z takového zboží odvede obchodník teprve potom, až
zboží to prodá konsumentovi. Prodá-li dovoz ce zboží. zdaňované
v drobném prodeji, dalšímri obchodníkovi, jest povinen z takové
dodávky odvésti také jen 2%ní sníženou prepychovou daň, obdrží-li
od kupujícího úrední vysvedčení a osvedčení.
Rozdíl mezi daní z obratu a daní prepychovou jest ten, že
daň prepychová se platí zpravidla jen jednou (bud pfi dovoz u
nebo u výrobce nebo v drobném 'prodeji), kdežto daň z obratu se
platí tolikrát, kolikrát se zboží prodává.
Kdy dodávané prepychové predmety jsou úplne od dane
prepychové osvobozeny nebo kdy podléhají jen 2%ní snížené
prepychové dani, stanoví §§ 27 a 28.
zdaňuje-li

2. Su,bjekt dane.

Subjektem dane u dodávek prepychových predmetu, zdaňo
vaných· podle seznamu u výrobce, jest výrobce a u dodávek prepychových predmetu, zdaňovaných podle seznamu v drobném .
prodeji. dodavatel, který predmet prodává spotrebiteli. U prepychových výkonu jest subjektem daňovým, kdo výkon provádí.
Pfi dovozu prepychových predmetu jest subjektem daňovým,
kdo predmet dováží. nebo jej k vyclení prohlásí. nebo pfíjemce
predmetu, nehledíc na to, je-li podnikatelem či nepodnikatelem
a dováží-li vlastní či cizí vec.
(

:3 . Daňová sazba.

Pro prepychovou daň jsou zav edeny tri sazby: 12%ní, 10%ní
a 2%ní. Sazba 12%ní a 10%ní jsou pravidelné sazby, kdežto sazba
2%ní jest t. zv. snížená prepychová daň, která vlastne nahražuje
daň z obratu. Sazba 12%ní se 'vybírá jednak pfi dodávkách pred'metu, které se zdaňují podle seznamu u výrobce, jednak pfi dovozu
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rchových predmetu, zdaňo
t výrobce a u dodávek preodIe seznamu v drobném.
dává spotrebiteli. U I prepyDvým, kdo výkon provádí.
jest subjektem daňovým,
ení prohlásí, nebo príjemce
ka telem či nepodnikatelem

ny tri sazby: 12%ní, lO%ní
lvidelné sazby, kdežto sazba
aň, která vlastne nahražuje
~ednak pri dodávkách pred-'
. výrobce, jednak pfi dovozu
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všech prepychových predmetu, ať se predmety ty zdaňují ' podle
pouze pri dovozu nebo u výrobce nebo v drobném prodeji".
Sazba lO%ní se vybí rá pfi dodávkách predmetu, které se zdaňují
podle seznamu v drobném prodeji, dále pak z prepychových výkonu,
pfi dodávkách z dražeb a z dodávek nepodnikatelu.
" Jako daň z obratu tak i daň prepychová se zpravidla vybirá
z úplaty za dodávku nebo výkon. Výlohy za obal podléhají téže
daňové sazbe jako dodávaný nebo dovážený predmet, jestliže
podle obchodních zvyklostí se považuje obal za jednotný celek
s dodávaným nebo dováženým predmetem ; jinak výlohy ty podléhají jen dani z obratu.
s.eznam~

III. S p o l e č n á u s t a n o v e n í.
l. Daňová kontrola. - Vybírání dane.
Aby byla umožnena kontrola dane z obratu a dane prepychové,
jest každý podnikatel povinen ohlásiti svuj podnik jakož i každou
jeho provozovnu príslušnému finančnÍmu úradu L stolice (v Če
chách na Morave a ve Slezsku berní správe, na Slovensku a Podkarpatské Rusi finančnÚ1lu reditelství nebo jeho expositure), a to
do 14ti dnu po zahájení podniku nebo provozovny.
Daň z obratu i daň prepychová se vymerují zpravidla ze
souhrnu úplat ptijatých v "kalendáfním roce; výjimka z té to
zásady jest u cizincu, kterí zde meškají prechodne. U techto osob
se daň vymeruje zjejich mesíční tržby, prípadne z tržby za dobu
ješte kratší netrvala-li jejich činnost v tuzemsku celý me'sÍC. Pfi
dovozu se daň vymefuje v každém jednotlivém prípade zvlášte.
Poplatníku muže býti na jeho žádost dovoleno aby místo
prijatých úplat zdaňoval ceny, učtované za dodávky nebo výkony,
nehledíc na to, byly-li zaplaceny či nikoliv ; byla-li dodávka, na
kterou bylvydán účet, ješte pred provedením zrušena, nebo byla-li
povolena sleva, není poplatník povinen ze zrušené dodávky , nebo
z povolené slevy pla titi daň z obratu. Rovnež neni zminený poplat:nik
povinen platiti daň z tech účtovaných částek, kte:r;é se úpadkem
nebo vyrovnáním jeho odberatelu staly nedobytnými.
K ' cHi kontroly dane z obratu nejsou ' podnikatelé povinni
vésti nejaké záznamy; jen tehdy" když jde o paušalovanou daň,
jsou 'osoby povinné platiti paušál. nuceny ·vésti zvláštní daňový
záznam, leč že by vyhláškou o paušalování byly výslovne zprošteny
l
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této povinnosti. K cHi kontroly dane ' prepychové jsou povinni
výrobci prepychových predmetu vésti "knihu daňovou" a ·:"zásob..:.
IHk" ; tytéž dva záznamy musí vésti také oQchodníci, ktefí pro dávají prepychové predmety, zdaňované v drobném prodeji.
Odvádení dane z obratu a dane prepychové jest ruzné podle
toho, jde-li o dodávky a výkony podnikatelu, či dodávky a výkony
nepodnikatelu. Podnikatelé jsou povínni platiti daň ve čtvrt
letních splátkách a to vždy do šesti nedeľ po uplynutí každého
kalendárního čhrtletí;· nezaplatí-li čtvrtletní daňovou ' splátku
vubec nebo správne nebo včas, mohou býti potrestáni porádkovou
pokutou. Pokutu tu lze nyní uložiti jen tehdy, když predem podnikateli ní bylo pohroženo. Mimo to podnikatel. který nezaplatil
čtvrtletní daňovou splátku, musí platit i z dlužné dane zákonné
úroky z prodlení.
Každý poplatník jest povinen podati zpravidla jednou ročne
v mesíci le dnu finančnímu úradu L stolice · daňové pfiznání. Je-li
povinen platiti jak daň z obratu tak d?ň pfepychovou,· jest povinen
podati dve pfiznání, jedno pro daň z obratu a druhé pro daň pí:epychovou. Pro priznání jsou zavedeny zvláštní tiskopisy. Nepodá-li
poplatník pfiznání nejdéle do 14. února, zvýší se mu predepsaná
daň o 50/0 (§ 17, odst. 6). Nepodá-li poplatník daňové priznání
vubec nebo podá-li sice pfiznání, zdá-li se však toto býti úradu
duvodne nesprávným, jest úrad povinen poplatníka vyzvati, aby
pfiznání podal nebo aqy své .údaje prokázal nebo podal potrebné
vysvetlení a zároveň mu pohroziti, že jeho · tržba bude stanovena
odhadem, nevyhoví-li úrednÍmu vyzvání. Neuposlechne-li poplatník
tohoto Vyzyání, stihnou ho následky kon tumač;ní a úrad muže f i II
pak vymeriti daň podle pomucek, které· má po ruce; proti takto
stanovenému daňovému základu nemuže si pak poplatník stežovati..
Nepodnikat~l jest povinen daň odvésti z každé jednotlivé
dodávky nebo z každého výkonu a to do 14. dnU. po ujednání do~
dávky nebo po provedení výkonu.
.

2. Vrácení dane.
: Vyvéze-li tuzemský podnikatel predmet 'ktetý zde nakoupii,
v nezmeneném stavu do: ciziny, má podle ,§ 22 ·nárok tia vráceni
dane z 'o bratu, která státu byla zaplacena z posledniho tuzemského
obratu vyvezenétto zboží;. rovnež ·.tak má tuzemský podnik~tef-
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nárok na vrácení dane, kterou zaplatil pfi dovozu predmetu, jejž
pak vyvezl v ,nezmeneném stavu do ciziny. Nárok na vrácení dane ·
nemá však tuzemský podnikatel, který koupil zboží" dal je zušlechtiti, a tep rve pak je vyvezl do ciziny, neboť v tomto prípade nejde
o vývoz zboží v nezmeneném stavu; rovnež nemá nárok na vrácení
dane ten tuzemský podnikatel, který koupeného predmetu upotrebil
k zpracování na jiný predmet nebo ho použil jako součástky k zho-:tovení jiného predmetu nebo jako obalu nebo ho v tuzemsku již
použil. V tech prípadech, kde jest daň paušalována, muže vyhláškou
o paušalování býti nárok na vrácení dane buď úplne odstranen
nebo omezen. Žádost za vrácení nutno podati do jednoho roku po
vývozu; lhuta tato jest preklusivní. Jakých dokladu jest treba
k uplatnení nároku na vrácení dane, stanoví čl. 35 vl. nar. č. 156/
1924 Sb.
Daň prepychovou lze vrátiti za týchž podmínek, za nichž se
vrací daň z obratu. Mimo to lze vrátiti prepychovou daň ješte
v prípadech, stanovených v § 38, a sice:
l. Nabyl-li podnikatel prepychového predmetu, aby jej dále
zpracoval na jiný prepychový predmet;
·2. nabyl-li- prepychového predmetu stát nebo státní podnik,
který nenáleží k podnikum spravovaným podle zásad obchodního
h0spodarení, nebo nabyl-li nekdo prepychového pr.edmetu ve
verejném zájmu;
3. byl-li prepychový predmet z nehož už byla zaplacena
prepychová daň u výrobce neb pfi dovozu, živelní nebo jinou
neodvratnou pohromou bez viny majetníka zničen nebo poškozen
tou merou, že prepychovou daň nelze presunouti na odberatele.
Podrobnosti o tom stanoví zmínené zákonné ustanovení a čl. 40~42
vl.· nar. č . .156/1924 Sb.
Byla-li nevymerená daň zaplacena omylem, muže kdo ji zaplatil, žádati za jeji vrácení do jednoho'foku po z~placení (§ 22.
odst. 4); byla-li daň již vymerena a nabyl-li její predpis právní ~oci,
nelze se na podklade tohoto zákonného ustanovení . domáhati
vrá cení dane.
3. PrestuPky daňové. -

Součinnost.

O prestupcích daňových jedná § 41, který rozlišuje tri druhy
prestupku: Zkrácení dane, zatajení dane a ohrožení dane.
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Definice pfestupku "zkrácení dane" a "zatajení dane" kryje
se celkem s definicí pfestupku "zkrácení dane" podle zákona
o daních pfímých. Podmínkou trestnosti u techto dvou pfestupku
jest, aby pachatel jednal nebo nečeho opominul ve zlém úmyslu
(dolus) . Pfestupek "ohrožení dane" jest zvláštním pfestupkem,
stanoveným zákonem o dani z obratu ; aby pachatel mohl býti
pro tento pfestupek potrestán, musí mu býti prokázáno, že jednal
nebo nečeho opominul z hrubé nedbalosti (culpa lata). Tresty
na tyto pfestupky stanoví § 42, který jedná také o tom, které úfady
jsou pfíslušny ku provedení trestního fízení. Od trestního fízení
muže býti na žádost pachatele upušteno, jestliže o to prubehem
trestního fízení zažádá a projevf ochotu zaplatiti jak zkrácenou
daň tak pfimefenou upouštecí částku jakožto pokutu; výši této
pokuty stanoví úfad, provádející trestní fízení. Podmínkou upouštecího fízení jest, že poplatník ;musí se bezvýhradne vzdáti yšech
dalších opravných prostfedku, a zaplatiti hned zkrácenou daň
a stanovenou pokutu. Upouštecí fízení má ten význam, že na
pachatele se hledí se stanoviska daňove-trestního tak, jako by se byl
pfestupku nebyl vubec dopustil.
Aby bylo usnadneno provádení zákona, jsou podle § 46 všechny
verejné úfady a ústavy. jakož i sdružení podnikatelu povinny
poskytnouti statnÚll úradum každou pomoc pfi ukládání a vymáhání dane a provádení dozoru.
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