254

který sí také zvolí představenstvo. Odbory pak
navrhnou kandidáty členství ve vědecké radě,
z nichž ústřední výbor zvolí první členy vědecké
rady. Pří tom třeba dbáti zásady, aby z každého
odboru byl zvolen co možná stejný počet členů.
Cl. 22.
Ústřední výbor vypracuje potřebné jednací
řády M. A. P., které schválí vědecká rada.

Cis. 120.

Nařízení vlády republiky Československo
ze dne 2. břevna 1920
ku provedení zákona ze dne 5. února 1920, čís. 91
Sb. z. a n., kterým se zkracují uvěřovací lhůty
pro dávky z lihu, cukru, lisovaného droždí a pro
spotřební daň z nerostných olejů, a zrušuje sc
diskonto ze spotřební dávky lihové předem
zapravené.
Ku provedení zákona ze dne 5. února 1920,
č. 91 Sb. z. a n., nařizuje se toto:
§ 1.
Byly-li spotřební nebo výrobní dávka z lihu,
dávka z lisovaného droždí a spotřební daň z mi
nerálních olejů uvěřeny po 1. lednu 1920, budiž
uvěřovací lhůta vyznačená v úvěrových boletách
zkrácena na dva měsíce. V měsíci lednu 1920
uvěřené částky zmíněných dávek a daně jest
tudíž zapraviti nejdéle do 1. dubna 1920.
§ 2.
Byla-li po 1. lednu 1920 uvěřena spotřební
dávka z lihu výrobcům likérů, lze pro výrobní
období 1919/20 úvěrovou dobu stanovití čtyřmi
měsíci, pokud úvěr požadován jest pro dávku,
připadající nejvýše na 25% celkového množství
lihu, odebraného v bezprostředně předcházejícím
výrobním období a poživatel úvěru prokáže, že
^ toho lihu vyrábí pouze likéry, vyžadující aspoň
tříměsíčního ležení.
Pro následující výrobní období smí býti vý
robcům likérů přiznáno čtyřměsíční uvěření spotr'ební dávky lihové jen pro ono množství lihu,
o, němž žadatel obchodními knihami, výrobními
zápisy a jinými věrohodnými doklady předem
prokáže^, že ho bylo v kalendářním roce bczb^tředně předcházejícím (tudíž pro období
1920/21 ^ v roce 1919) použito ku výrobě likérů,
vyžadujících aspoň tříměsíčního ležení.
. Vedení konta přikázaného výnosem býv.
ministerstva financí ze dne 12. června 1905,

čís. 105 ř. z., může odpadnouti, jestliže strana
povede a na požádání dozorčím orgánům před
loží zápisku, z níž lze v každém okamžiku zjistiti, do jaké výše jest povolený úvěr vyčerpán
žícím povolovacím období do výrobny převzato,
a jaké množství lihu bylo s použitím úvěru v bě§ 3.
Pokud jsou daně a dávky v § 1 a 2 tohoto
nařízení uvedené a po 1. lednu 1920 uvěřené
kryty směnkami potravní daně, nutno tyto
směnky neprodleně vyměniti za směnky nové,
znějící na zkrácenou Ihůtu uvěřovací, jež počíná
dnem vystavění původní směnky.
§ 4.
Při spotřební dávce z cukru, uvěřené po
1. březnu 1920 vyhotovili jest příslušné bolety
na dvouměsíční úvěrové období. Byly-li bolety
tyto vystaveny před 1. březnem tohoto roku na
šestiměsíční lhůtu uvěřovací, budiž v nich tato
lhůta změněna na dvouměsíční a smějí nu zá
kladě těchto bolet býti vystaveny směnky po
travní daně, splatné již po dvou měsících.
Ustanovení § 32, oddíl I., č. 5 prov. předpisu
k zákonu o dani z lihu ze dne 21. července 1899,
čís. 130 ř. z., a prvních tří odstavců téhož para
grafu oddíl I., č. 6, jednající o diskontu, se zrušují.
V oddílu II. právě uvedeného paragrafu jest
v odstavci 1. a 1. a) místo slov „na 4 měsíce“
vložit! slova „na 2 měsíce11.
V nařízení ministerstva financí ze dne
12r června 1905, čís. 105 ř. z., bucftež slova „dva
náctiměsíční ňvěr“ a „doba 12 měsíců11 nahražena slovy: „čtyřměsíční úvěr“ a „doba 4 měsíců“.
§ 6.
Nařízení toto^ nabývá účinnosti pro celé
území republiky Československé dnem 1, března
1920 a provedením jeho pověřuje se ministr
financí.
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