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Čís. 643.
Zákon ze dne 2. prosince 1P19,
jímž se ruší nebo mění některá ustanovení
zákona o dani z lihu.
Článek I.
Ustanovenízákona o dani z lihu ze dne
20. června 1888, ě. 95 ř. z., týkající se daněprosté výroby lihu pro domácí potřebu, dále usta
novení článku 1. zákona ze dne 23. ledna 1914,
č. 11 ř. z., a cis. nařízení ze dne 9. dubna 1917,
ě. 157 ř. z., pokud se vztahují na zavedení a vy
bírání státní přirážky k dani z lihu, se zrušují.
Č1 á n e k II.
Znění §§ 1, 2, 4, 6, 38 a ,52 zákona o dani
z lihu ze dne 20. června 1888, č. 95 ř. z., změně
ného II. dílem cis. nařízení ze dne 17. července
1899, č. 120 ř. z., pak zákony ze dne 8. června
1901, č. 86 ř. z., a ze dne 23. ledna 1914, č. 11 ř. z.,
mění se a doplňuje takto:
Předmět a druhy dávky z li li u.
§ 1.
Líh vyrobený v území republiky Českoslo
venské podléhá dávce, jež podle různosti liho
varů, ý nichž líh byl vyroben, jest buď dávkou
výrobní, zapravovanou při výrobě, nebo dávkou
spotřební, zapravovanou při přechodu lihu z úřed
ního dozoru do volného oběhu.
Obě dávky vyměřují se z každého litru alko
holu (hektolitrového stupně) zjištěného naříze
ným stodihiým alkoholometrem objemovým pří
teplotě + 15° C (+ 12° R).
Výměra dávky z 1 i h u.
§ 2.
Dávka výrobní činí 12 K.

Dávka spotřební má dvě sazby:
a) 12 Jý pro ono množství alkoholu, jež podle
platných ustanovení smí býti vyrobeno za
nižší sazbu spotřební dávky, a
b) 12'K 20 h pro ostatní alkohol, podléhající
dávce spotřební.
Ministr financí se zmócňuje, aby při nutné
potřebě snížil sazby těchto dávek, avšak nejvíce
o 2 KDávka z výroby lisovaného droždí.
§ 4.
Je-li s výrobou lihu spojena výroba lisova
ného droždí, určeného ku prodeji, budiž za každý
vyrobený, nebo -při výrobě dávkou výrobní sti
ženy litr alkoholu zapravena dávka 50 h.1
Ministr financí se zmocňuje, aby v případu
nutné potřeby snížil sazbu této dávky až na 30 h.
Osvobození lihu od dávky.
§ 6.
Za podmínek, stanovených ve vykonávacím
nařízení pro ochranu státní pokladny, sproštěn
jest spotřební daně líh, který
1. se vyveze přes celní Čáru, af již v původ
ním stavu nebo přimíšen vínu ke -zvýšení alko
holového obsahu, pokud úhrnná alkoholovitost
nepřesahuje 15!^,
2. kterého bylo použito k výrobě zboží, urče
ného k vývozu přes celní hranici,
3. kterého bylo použito k výrobě octa, k pá
lení, cídění, osvětlování,, pohonu motorův a
k vědeckým účelům, a
4. který slouží k živnostenskému zhotovování
výrobkův, určených pro potřebu tuzemskou,
pokud jich užiti nelze k lidskému požívání.
K výrobě zboží voňavkářského a kosmeti
ckého, lékův a farmaceutických výrobků, které
ve stavu hotovém ještě líh obsahují, nesmí býti
užito lihu prostého daně.
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Líh vyrobený v lihovarech, podléhajících,
Náplňová prostora odpařovacího kotlíku bu
dávce výrobní, jehož alkoholový obsah byl zjištěn diž vždy zaokrouhlena směrem dolů na počet
kontrolním měřidlem nebo nádržkou, může býti litrů dělitelný deseti.
uložen k účelům, uvedeným pod č. 1. až 4., bez
Je-li v jednom lihovaru, podrobeném výrobní
zápravení výrobní dávky.
dávce, postaveno několik odpařovacích kotlíků,,
Z lihu. uvolněného k účelům prostým daně’, z nichž každý sám o sobě vyhovuje předcháze
vyznačeným pod č..3. a 4., zapraví příjemce kon jícím ustanovením, jest pro přiznání výhody paušalování rozhodnou úhrnná náplňová prostora
trolní poplatek 20 h za každý litr alkoholu.
všech kotlíků.
Bližší o použití lihu, prostého daně bude
upraveno nařízením.
Spojení c h l)a d i č e s kontrolním mě
řidlem nebo nádržkou. Zřízení p iDenní v ý k o unos t.
'
sárny.
\
§ 52.
§ 38.
V každém lihovaru, af podléhá dávce spo
Denní výkonnost destilačníhq přístroje, to třební nebo dávce výrobní, vyměřované podle
iest výlitrech vyjádřené množství zápary, které skutečného výrobku, musí každý chladič, spojený
může ve 24 hodinách na přístroji býti zdestilo- s destilačním přístrojem, býti opatřen buď kon
váno, stanoví se
trolním měřidlem aiiebo nádržkou, jež vyhovují
platným
ustanovením. Vyjmuty jsou pouze chla
1. devíti u á s o b n o u, v litrech vyjádře
nou, náplňovou prostorou odpařovacího kotlíku diče, spojeno s přístroji rektifikačními, používá-Ii
při destilačním přístroji, pokud tento nemůže býti se těchto k daně prostému zušlechťování lihu.
Podnikatel lihovaru jest povinen opatřiti
jinak plněn, než po sejmutí klobouku, a nemá jiných
součástí, než jediný kotlík, který smí býti opatřen .vlastním nákladem kontrolní měřidlo nebo ná
výpustným kohoutem i míchadlem, dále klobouk, držku, a provést! všecky.úpravy, ^pojené s jejich
jednoduchý chladič a rouru, spojující i klobouk postavením á‘ udržováním v bezvadném diodu.
s chladičem;
- ,
Kontrolní měřidla, pořízená finanční správou
a
Rodile
dosavadních ustanovení bezplatně přiká
2. dva n á c t i n á s o b n o u, v litrech vy
jádřenou náplňovou prostorou odpařovacího kot zaná lihovarům podléhajícím výrobní dávce, po
nechávají se, pokud není závady, v dosavadním
líku při destilačním přístroji, jenž
použití nejdéle do 31. srpna 1920, kterýmžto dnem
a)-má siče jsn součásti, uvedené pod č. 1., avšak vzniká dotyčným podnikatelům povinnost ulo
může býti plněn také bez sejmutí klobouku, žená jim v předchozím odstavci.
b) může býti sice- naplňován jediné po sejmutí
Podnikatel lihovaru, jest povinen vykázat!
klobouku, má však kromě součástí, uvede finančním orgánům bezplatně vhodnou místnost
ných pod č. 1., buď nahřívač zápary, nebo neb.aspoTi stůl, opatřený nzavíratelnou .schránkou,
rektifikátor. nebo nádržku na lutr, nebo jaké- umístěný v místnostech způsobilých pro úřado
' koíiv opatření, působící deflegmačně;
vání.
. i.
Clá
n eklll.
3. p4 t n á c t i n á s o b n o u,' v litrech vy
jádřenou, náplňovou prostorou odpařovacího kot
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. břez
líku při destilačním přístroji, jenž má Ju‘omě sou- na 1920 pro celé území Československé republiky,
ěástí, udaných pod č. 1„ ještě dvě součásti, pod a iýmž dnem pozbývají platnosti všecka odlišná
č. 2. písni, b) uvedené, a může býti plněn jen po ustanovení.
sejmutí klobouků, dále při destilačním přístroji,
Ministr financí se zmocňuje, by pro Sloven
který má vedle součástí, pod č. 1. uvedených, sice sko učinil zvláštní opatření, odchylná od §§ 33 a
' jen jednu ze■<součástek, vyznačených pod čís. 2., 35 zákona o dani z lihu a § 9, písm. a) 'provádě
písni. bX ale může býti plněn bez sejmutí klo cího nařízení o zjišťování výroby-alkoholu v liho
bouku.
varech, spadajících pod. § 32, či. VI. zákona o dani
Náplňová prostora kotlíku stanoví se 80 pro z líhu.
centy prostorového obsahu, měřeného až k okraji
Provedením tohoto zákona pověřuje se mi
nistr financí.
'hrdla kotlíku.
Má,-li klobouk více než 30 procent bbsahu
odpařovacího kotlíku, čítá se jako náplňová pro
stora, celý obsairkotlíku; má-li klobouk více než
60 procent obsahu odpařovacího kotlíku, stanoví
se náplňová prostora 80 procenty obsahu kotlíku,
zvětšeného o obsah klobouku.

T. G. Masaryk v. r.
.%
Tiisar v. r.
Sormtág v. r.

