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Cís. 262.

Zákon ze dne 14. dubna 1920 

o dani z masa,
Nároilaí shroiaáž-Jéaí ,republiky Ceskoslo- 

v n ké usneslo se na tomto zákoně:

I. Všeobecná ustanovení.
§ 1.

Daň z masa se platí:
1. z poráže' dobytka hovězího, skopového 

sozího, vepřového, dále koní, oslu a mulů,
2. z dovozu zab týck zvířat těchto druhů 

0|ich óá-ií z ciziny,
3. z prodeje a odběru dobytka zabitého 

a masa syrovelio těchto zvířat těmi, ikdož pi 
Živnost'nsku prodej masa provozuji, neprokáž:-li, 
že maso j.ž bylo podle č. 1. neb 2. zdaněno.

§ 2.
Že maso bylo již zdaněno, lze prokázati

1. stvrzenkou o zapravené dani (stvrzenkou 
platební), nebo

2. stvrzenkou průvodní, kterou vystavil
a) ten, kdo porážku, vykonal, nebo maso z ciziny 

dovezl, nebo
b) dozorčí neb obecní úřad nebo správa veřej- 

nvch jatek onoho místa, kde porážka byla, 
vykonána, neb

c) úřad potravní dawě na čáře. že maso pochází 
z uzavřeného obvodu a že tam bylo zdaněno.
Bližší náležitosti těchto stvrzenek a podmínek, 

za kterých ony tvoří průkaz o zaplacení uatlé, 
ustanovuje prováléoí nařízení.

§ 3. /
Dh.u so vyměřuje podle přiložené sazby; 

sazba tato tvoří smóást t íhoto z-ivona.
Kterak se dan zapravuje, stanoví prováděcí 

nařízení.

§ d.
Din z porážek fze zabitých zvířat v celých 

kusech) platí se (j (!) lnul podle váhy v přípa lech, 
kde lze ikutečnou váhu zjistili způsobem, jak 
Stanoví pro ád ci nařízení, nebo z k u s u.

i inatuní nrad může nařídí ti výlučné za* 
právo v.-í ni (la"ě z ku-ti tam, kde sice pomoc y 
pro zjištění^ váhy jsou., kde však se váhy zneužívá 
ke zkracování dané; nařízeni t to mů e bytí vy
dáno bud jen pro j.oin >t ivó živnostníky neb 
i pr celou obec, a bud ua určitou dóbu nebo do 
odvoláni.

IVi důchodIcovvch přestupcích poč ti se daň 
zásadně z kusu. í’ři tom se daň vyměřuje podle 
neIvyšší sazby, nemůže-li ten, kdo k placetu dané

jest povinen, věrohodně prokázali skutečnou váhu, 
nelio nižší sazím; byla-li však Z)iš ěrn váha a činí li 
daň p idle váhy více než daň, která by p íslnšela 
podle sazby z kusu, počítá se daň podle váůy.

Masem ve smyslu tohoto zákona rozumí se 
dobytek zabitý v § 1 uvedený, a veškeré části 
jeho, syrové nebo připravené, jakož i veškeré 
masně výrobky z uicb, pokud jsou k lidskému 
požívání způsobilé.

Zabitý dobytek v celém kuse pokládá se za 
j kus i tenkráte, když scházejí hlava, nohy a visitř- 
! nosti.

§ 6.
Daň je splatná v případech § I, ě. 1., před 

porážkou, v případech § 1, č. 2., před vypravením 
z celního řízem, v případech § 1, č. 3., před 
nabídnutím ku prodeji nebo před dopravením 
do živnostenského poažiniku.

Nejpozději se zapravením daně má ohlásiti 
platitel daně u finančního úřadu ústně nebo pí
semně

1. jméno toho, kdo povinen jest daň pktiti,
2. úkon (porážku, dovoz z ciziny, prodej 

neb odb r roa-mh ze kterého se daň zapravuje,
3. kdy a kde se t •nto úkon mí provésti, a
4. druh a množství dobytka nebo masa.

i
§ 7.

Zapraviti duň jest povinen:
1. při porážce, kdo porážku vykoná nebo 

vykonali dá.
2. p í dovozu z ciziny, kdo maso dováží nebo 

dováželi d tvá,

3. při prodeji neb odběru, kdo maso prodává 
nebo do živnosti dopravuje.

Koná-li porážku několik osob, lze rozdělili 
daň na několik plate!.n ch stvrzeni k způsobem, 
jaký je stanoven v prováděcím nař zení,

§ 8.
Podnikatelé masných živností (§ l(i) mají 

nárok nt vrácení d.mé-za maso. které z vl istní h 
porážek vy>ezli di míst, prtddáácnýili z,a uza
vřená (s potravní daní na číře). ’

Finanční úřad může nárok ten oněm podni
katelům, kteří porušili závažným způsobem pod
mínky stanovené pro tento nárok, dočasné nebo 
na určitou dobu odn ii.

Nárok na vrácení daně podmíněn je takto:

1. Diů se vrací pouze za porážky, ktere 
byly aspoň 24 hodin naped ohlušeny (10'orěímu 
úřadu s Vjh adou navrácení daně a s udáním 
uzavřeného místa, do kterého maso má býti vy
vezeno.
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2. U telat a hříhat, u dobytlía str^pnvéliri. 
kezílio a vepřového musí býti vyvezen celý kus

5) a u dobytka ostat ího aspoň 25 kg masa 
syrového z jednoho kusu.

3. Daň budiž zapraveoa jak při porážce, tak 
na čáře potravní dané v místo uzavřeném, podle 
váhy; duň se vrací částkou, která byl t v uzavře
ném m sté na čáře potravní daně znova za pravena.

4. Maso budiž nejdéle třetí den po porážce 
vyvezeno z mí-ta p rá/.ky. Při vstupu do uza- 
v enéiio n.ísta musí byti maso ohhišeno přísluš
nému úřadu potravní daně na čáře s výslovným 
odvoláním se na výhradu uvedenou v čís. 1.; 
úřad tmito poznamená na původní platební stvr
zence i§ 2j. kdy a v jakém niuožství vstoupilo 
do uzavřeného obvodu a jakým způsobem zde 
bvlo op' t zdaněno, s udáním data a čísla platební 
stvrzenky.

5. Dozorčí úřad má právo poznaraenati maso. 
oldáši né pio vývoz razítkem a okolnost tuto na 
platební stvrzence vyznačili; v tomto p.ípedě 
musí i úřad potravní dané na čáře na platební 
stvrzence poznánu nati, zda maso, které bylo 
s touto stvrzenkou dovezeno, by.o vyznačeným 
znamením opatřeno.

r~&-
O vrácení daně musí ten, kdo porážku zdanil, 

do 14 dnů po za praveni tét» daně žádat i ú.tuě nebo 
pí-emné s předložením platební stvrzenky, pulli 
Sn 8, č. 4. a 5 potvrzené, u dozor ího úřadu, 
který nárok i s doklady prozkoumá, ústně před
nesenou žádost protokolárně sep.áe, a žádost,' 
sbledá-li ji odůvodněnou, finančnímu úřadu I. stol. 
odevzdá; nesbledá-li dozorčí úřad žádost odů
vodněnou, vrátí ji straně, neb odmítne ji šepsati, 
a strana má pak pnvo, ji během dalších 14 duň, 
počínajíc odmítnutím nároku, předložití písemně 
finančnímu úiadu 1. stol., který rozhodne postu
pem imtančním.

Daň se vrací tomu, kdo daň z pořízky za- 
pr vil, i tenkráte, když maso bylo do uzavřeného 
místa dopraveno a tam znovu zdaněno někým 
jiným.

Nedodržení shora uvedených lhůt má za ná
sledek ztrátu nároku.

" s'. ; ' § io.
Ukáže-li se hned po vykonané porážce, že 

maso nebo část jeho není zpus bílá k lid-kému 
požívaní povolí finanční úřad za po !m nek, sta
novených prováděcím nařízením, navráceni daně 
za. toto nepoživatelně maso.

§ 11-
Porážky, které se konají z nařízení úředního,

Kfjy Čeleno- bylo .nika-tám dobytčím, iwní třeba 
napřed olilašovat a zdaňovali; porážky takové

nutno však stranou, které porfiž”ný dobytek patří, 
nebo kteie byl nákcz -v u kocisí poiitíclián, 
ohlásili během následujícího vš> dnibo dne po 
vykonané porážce, vždy však dříve leště. n°ž. i jen 
část masa k lidskému pož;vání zpúsohiléha byla 
odstianěua z m stnosti, kde porážka byla vyko
nána; zarnveň s ohláskou nuino, s uvedením 
řečeného óňeduího rozkazu, zapraviti daň z onoho 
masa, které k lidskému jnžtvání jest. zp ísobiié.

Bylo-li poražené zvíře nákazovou komisí buď 
prodáiw k zpen žení nebo p>,ecbino vlistníkaviv 
přechází povinnost ohlás.ti porážku- a zapraviti 
daň z masa na dotčenou, z těchto stran.

Na požádání finančních orgánů musí strana 
předložití stvrzení úředleiÉka rozkazu k nahlédnutí1.

I &

Musi-li bytí vykonána fimtná porážka dobytka 
v době, kdy předběžné zapravenn (lané není možné, 
niftže- uýti, dan zapraveuu s u lánřin- důvíidů bělieni 
24 hodin po porážce; Ihůta. tato se p >čřtá podře 
d -by, kdy úřad, oprávněný při jí máti daň, jest 
< vřen; na pozádiní li:nočních o gVitu musí být 
o»..dno-t, že šlo o nutuou porážku,, věrohodně 
prokázána.

i 13-

Žívnoaťníife^ kťerr porážku vykonává pro ně
koho jiného, jed povinen, vyjímajíc případy v § 3 L 
označené, přesvědčit] se o tom, že daň byla 
správně zapraveoa, a potvrdili svým podpisem 
platební stvrzenku.

Živnostník tento ručí za daň nebo případné 
nedoplatky i s pokutou,, a to i tenkráte, dá-li 
vykonati porážku svým zři žencem.

Stejné závazky- mají podnik-itel-é veřejných 
jatek co do všech porážek, v těchto jatkách kým
koli konaných.

I M- sý.
Nenapravené berní'částky vymáhají se jako 

přímé daně.
0 promlčení daně z masa ph-tí ustanovení 

zákona, ze. dne 18. března, 1-878, č. 31. ř. z.

II.

Duchodkový dozor.

I 15.

Kdo po živnostenská koní porážky dobytka i 
vyjmenovaného v ^ ], nebo maso prodává nebo 
zpnicovává, jest povinen: tento podnik, jakož 
i každou pozdější změnu ohlásili fi mučuťuiu úřadu 
podle ustanovení prováděcího ni řízení a označiti 
podnik zvenčí případným'' nápisem.
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Veškeré živnosti masné (§ 15) podléhají dů* 
cliodkovému dozoru.

Zřízenci, pověření tímto dozorem, jsou opráv- ' 
něni, ve dne kdykoliv a v jinou dobu, jedi podnik 
v činnosti, do podniku a s ním. spojených míst
ností vstup ováti, tam. po dobu ..úředního jednání 
prodlévati, zjišfova.ti stav dobytka a zásoby masa, 
prohlížeti předepsané zápisy, účty a dopravní li
stiny a jiné pomůcky, pokud sloužili mohou jako 
doklady pro toto maso, činiti z nich výpisy a na 
stvrzenku je odebrali.

Totéž právo přísluší tčmto zřízencům kdy
koli též v jinou než uvedenou dobu, dostaví-li 
se v průvodu zástupce obce.

Podnikatel živnosti masné a v jeho nepřítoip- 
nosti jeho zástupce jest povinerppři úře luírn jed
nání konali na požádání sám nebo .svými zaměst
nanci potřebné pomoché práče, do'oliti bezplatné 
používání vah s příslušenstvím a podali vůbec 
každé vysvětlení, kterého jest pro daň z masa 
zapotřebí.

Zvláště jest povinen vykázali se doklady, že 
maso u něho nalezené jest zdaněno.

V každé živnosti masné musí býti váhá, způ
sobilá k zvážení onoho množství masa, které jest 
v živnosti; jinak jest finanční, orgán oprávněn 
dáti maso zvážili jinde na útraty podnikatelovy.

§ 17.

K živnostenskému póduiku (§§ 15, 16) po
čítají se:

1. místnosti, v nichž se , maso prodává nebo 
zpracovává,

2. jatky a vůbec místnosti, v kterých se po
rážky konají,

3. místnosti, ve kterých se maso ukládá a 
živý dobytek přechováyá.j

§ 18.

Veřejné jatky a ony soukromé jatky, které 
slouží několika živnostníkům k vykonávání po
rážek, jsou kdykoli přístupny orgánům, pověře
ným důchodkovým dozorem.

^ Tito orgánové mají právo nahlíželi do zá
pisů o porážkách (jatečních protokolů) a o do
vozu masa a vůbec do všech zápisů a listin, tý
kajících se dobytka a masa.

§ 19.

Důchodkovému'dozoru podle § 16 podléhají 
též ony osoby, na které se nevztahuje ustanovení

§ 16. § 15, potud, pokud ohlásily úkon, podléhající 
dani z masa, nebo pokud o nich mají dozorčí 
orgánové odůvodněnou domněnku, že úkon takový 
provedly nebo že vůbec mají ve svých místno
stech uloženo nezdaněné maso v množství, jež 
přesahuje jejich obvyklou domácí potřebú.

Prohlídky v domácnostech těchto osob mohou 
byti vykonávány bud! podle ustanovení celního 
a monopolního řádu nebo za intervence zástupce 
obce.

§ 20.

Finanční úřad jest oprávněn, má-li odůvod
něnou domněnku, že předcházející ustanovení 
k zajištění daně nepostačují, uvalili na jednotlivé 
podnikatele masných živností podle ustanovení 
prováděcího nařízení zostřený důchodkový dozor, 
záležející v tom, že jmenovaným se uloží povin- 
nostj by ohlašovali v určité íhůtě napřed každý 
přírůstek a úbytek v počtu dobytka, dále každou 
porážku i každý odběr masa a bíiď konali ó těchto 
ohláškách zevrubně zápisy na zvláštním tiskopisu 
(ohlašovacím a revisním archu) nebo jé dali za
pisovat! od dozorčího úřadu.

§ 21.

Představený obce jest povinen poskytnouti 
zřízencům, kteří jsou pověřeni důchodkovým do
zorem, na požádání neprodleně zákonité pomoci 
při zjištování daně z masa a zvláště jim dovoliti, 
by nahlíželi do zápisů, konaných o vydávání 
dobytčích pasů, o zdravotní prohlídce, o poráž
kách a o dovozu masa, činili v nich poznámky 
a pořizovali si výpisy.

Povinnost tato uložena jest také oněm zří
zencům nebo činovníkům obecním, kteři jsou po
věřeni úkoly označenými.

§ 22.

Veškeré dopravní podniky jsou povinny do
dávali podle ustanovení prováděcího nařízení 
finančnímu úřadu výkazy o dopravě dobytka a 
masa, podléhajícího tomuto zákonu.

III.

Trestní ustanovení.

§ 23.
Přestupky tohoto zákona se stíhají podle 

důchodkoveho trestního zákona se změnami, sta
novenými v tomto zákoně.

Trestnost důchodcových přestupků promlčuj8 
se ve třech letech.
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§ 24.
Ostanovení důchf'dkovélio trestního zákona 

o nejvyšší výměře peněžitých trestů platí jen tehdy, 
když místo peněžitého trestu, převyšujícího tuto 
výměru, uloží se trest vězení.

§ 25.
Kdo bud vůbec nevyhoví ustanovením tohoto 

zákona o povinných záznamech, nebo záznamy ty 
koná nesprávně nebo neúplně, nebo kdo neučiní 
povinného ohlášení, pokutuje se i tehdy, nebyla-li 
daň zkrácena, částkou od žO do 1000 Kč.

Stejné pokutě propadá i ten. kdo finančním 
orgánům proti ustanovením §$ 18 až 21 tohoto 
zákona odepře poskytnutí pomoci nebo použití 
zápisů, tam uvedených, pokud není stanoven 
v důchodkovém trestním zákoně trest těžší.

Stejně se pokutují zřízenci dopravních pod
niků, kteří v mezích své působnosti opominuli 
podati výkazy, uložené těmto podnikům podle 
§ 22, nebo je podali‘v podstatných bodech ne
úplné, nebo nesprávně, nebo kteří porušením 
svých povinností zmařili tyto výkazy zcela nebo 
z části.

§ 26.
Maso, které jest uloženo jinde, nežli v míst" 

nostech ohlášených podnikatelem podle § 17,
neb jehož zdanění se nařízeným způsobem ne
prokáže, může býti u osob, vytčených v § 15, 
pr hlášeno za propadlé nehledíc na to, komu 
patří, a zavede-li se proti určité osobě trestní 
řízení.

Zřízenec, pověřený důchodkovýra dozorem, 
jest oprávněn, jsou-li zde podmínky odst. !., 
postarali se na útraty podnikatelovy o bezpečné 
uschování masa až do rozhodnutí povolaného 
úřadu, po případě o prodej jeho ve veřejné 
dražbě.

Totéž platí o mase pocházejícím z porážek 
nebo z ciziny, když měly zapraviti daň podle § 1, 
ě. 1. a č. 2., osoby, na které se nevztahuje usta
novení § 15.

' § 27.
Nejmenší výměra peněžitých trestů, nebo 

částek, na jejichž složení se podle důchodkového 
trestního zákona povoluje upuštění od právního 
řízení, stanoví se částkou 100 korun, byla-li 
zkrácena daň, a jinak částkou 20 Kč.

Živno^níkovi (§ 15), který proti ustanovením 
zákona (§§ 7. 13), vykonal neohlášenou a ne
zdaněnou porážku, může na žádost finančního 
Úřadu býti odňato živnostenské oprávnění.

IV.
Ustanoveni, jak se vybírá daň v místech, 
prohlášených za uzavřená (s potravu! dauí 

na čáře).
§ 28.

V místech, prohlášených za uzavřená (s po
travní daní na čáře), vybírá se daň z masa;

1. při vstupu přes čáru potravní daně z do
bytka drobného (telat, hříbat, dobytka skopo
vého a kozího a dobytka vepřového) a z masa, a

2. před porážkou z dobytka drobného, který 
se nachází v uzavřeném obvodě, a z dobyika 
velkého (býků, volů, krav, mladého dobytka hově
zího, koní, mulů, oslů); bylt-li daň zaprav. na 
již dle čl. 1., odečte se zapravená čás ka za pod
mínek, stanovených v prováděcím naříz mí.

V.

Ustanovení přechodná a závěrečná.

§ 29.
Zásoby masa, podléhajícího tomuto zákonu, 

mimo ony, které v den, kdy zákon tento nabyl 
účinnosti, jsou v držení veřejných d ipravnich 
podniků, povinen jest vlastník nebo dočasný dr
žitel ohlásili a dodatečně zdanili po tle usta
novení prováděcího nařízení.

Osvobozeny od dodatečného zdanění jsou 
zásoby, z nichž daň nečiní více než 10 Kč.

Odečtena smí býti daň, která podle zákonů 
dosud platných byla podle tarifu zapravena.

§ 30.
Zákou tento nabývá účinnosti dnem 1. května 

1920.
Tímto dnem pozbývají platnosti dosavadní 

ustanovení, týkající se státních spotřebních dani 
z dobytka a masa. podiéh ij cího tomuto zákonu.

Zároveň pozbývají platnosti smi nivy pachtovní 
a smlouvy o vyrovnáni, ujednané o dani z masa, 
a vůbec všechny smlouvy podle nichž n kdo jiný 
než státní finanční správa vybírá dosavadní dané 
z masa.

Ministr financí je zmocněn za podmínek, 
stanovených prováděcím nařízení, svěřili obcím 
vybírání daně podle pravidel tolcto zákona a za 
náhradu, která nesmí přesahovali. lO'*/,. vybrané 
dauě,

§ 31.
Dosud udělená povolení nebo vydaná usnesení 

o vybírání obecních přirážek k dam z masa zani
kají dnem, kdy zákon tento nabyl účinnosti.

-§ 32.
Ministru financí se ukládá, by zákon tento 

provedl, a to co do § 22 v dobo iě s ministrem 
železnic, s miniátrem po^t a telegru.fu3 s ministrem 
obchodu,

T. G. Masaryk v. r.
Tus^r v. r.

Sonutág v. r„



SAZBA DANĚ Z MASA.

(K z kónu č. 2G2 Sb. z. a n.)

í. Dan d! o v á li y,
J.Dnň v. masa činí 20 h z 1 kg.
2. Zapravuje-li se daň ze živých zvířat, sráží 

se ti koní a u mulů polovina, u hové/.ího, sko* 
pového a kozího doiij tka jedna třetina, u telat 
a hříbat (do 85 kg živé váhy) a oslů jedna 
pětina a u vepřového dobytka jedna desetina.

8. Zapravuje-li se daň ze zabitých telat a hříbat 
do 70 kg mrtvé váhy a ze zabitého skopo ého 
a kozího dobytka, vesměs v kůži, sráží se 
jedna desetina.

4. Z masa připraveného a z masných výrobků 
čim daň o polovinu více, t. j. 30 ii z 1 kg,

li. Duu z kusu
činí:
i z d ibytka hovězího (býci, voli, krávy, buvoli, 

mladý dobytek)
do l8t) kg živé váhy ....... 25 K
» » Ti 50 K

přes 400 „ n 100 K
2. z koni a mulů do 400 kg živé váhy , 25 K

p es 4.0 „ „ K . . 50 K
3. z telat a hříbat:

d > 85 kg živé váhy ) 10 v
uch 70 n mrtvá „ j . . . . . iz jv 
d.de oslů ............ 12 K

4. z dobytka sk pového a kozílio a sice:
a) ovcí, beranů Sicopeů, i;o: a k-izlu . . 6 K
b) jel ň i. d » 10 kg ži.é váhy neb 8 kg

mrtvo •váhy ........... 2 K
c) kůzlat do M> kg žhé váhy

neb 8 kg mrtvi váhy .... l K
5. z dobytka vepřového:
a) do lo kj.> ž. v. neb 8 kg m. v. . . 2 K
fc) * 10 „ n v » 13 jf » „ .« 3 K

e) „ S0 „ » n n ř 0 „ „ „ . . 12 K

d) n Iíjí) w » » it 130 n » » » • 21 lí
e) přes 150 „ » « n ^ n fj 0 ' ' 30 K

Čís. 2113.

Itíařízeni v.á,dy re u >iiky česárcslovenskó 
ze ne _6. dubna 1329,

pniž se provádí zákon ze dne 14. dubna 1920, 
č. 261 Sb. z. a o., o dani z masa.

K §u 2 zák.

§ h
Průkaz o zdanění má platnost pouze pro 

toho, kdo daň zaoravi! nebo komu bylo zdaněné 
maso- spolu s průkazem předáno; průkaz musí

se shodovali « masem, jehož zdanění má pro
kázat!.

stvrzenka platební platí mimo vlastní živno
stenský podnik jako průkaz o zdanění jen pro 
zabitý dobytek v celých kusech (§ 5 zák.), pro 
jiné maso jen tenkráte, když byla zviášfi pro toto 
maso a to oddělené pro maso syrové a připravené 
vydána. Ve vlastním živnostenském podniku jest 
platební stvrzenka, která zní na celé kusy, prů
kazem o zdaněni též pro části zabitých zvířat a 
maso připravené, z nich pocházející.'

Průvodní stvrzenky Ire vystavili buď na zá
kladě platební stvrzenky nebo na základě jiné 
průvodní stvrzenky.

Každý převod stvrzenky platební nebo prů
vodní na jinou osobu nebo jiný živnostenský podnik 
(í 15 zak.) musí býti vyznačen na rubu stvrzenky 
nebo na zvláštní příl izo k této stvrzence při
pojené s udáním jména a bydliště toho, na koho 
se stvrzenka převádí, dálo druhu a množství pře
daného masa, dne, kdy maso bylo předáno, jakož 
i s podpisem toho, kdo maso převzal.

§ 2.

Vydávali průvodní stvrzenky jest oprávněn:
1. mimo obvod míst uzavřených
a) podnikatel masné živnosti (§ 15 zák.), 

kterému bylo finančním úřadem přizná io právo 
k vydávání průvodních stvrzenek, a to pro maso, 
které sám zdanit při porážce, a pro maso z ciziny 
dovezené;

b) obecní úřad nebo správa veřejných jatek 
onoho místa, kdo porážka byla vykonána, pro 
maso pocházející z těchto porážek, a pro ma>o 
z ciziny dovezené, jehož zdanění bylo prokázáno;

2. v obvodu míst uzavřených úřady potravní 
dnně na čáře pro maso, z něhož byla potravní 
daň na čáře zapravena, vyváží-li se z uzavřeného 
místa;

3. ve všech jiných případech dozorčí úřad 
(§ 17).

§ 3.

krávo vydávil ti stvrzenky podle §tt 2, č, 1, 
lit. a), přizná finanční úřad í. stolice k písemné 
žádosií osobám, které provozují jako podstatnou 
část své živnosti obchod syrovým masem ve velkém. 
Právo to uděluje se do odvolání a můžs býti 
osobám, které se dopustily těžkého důchodicovéno 
přestupku, odepřeno neb odňato; povolení toto 
může býti podmíněno tím, že dotyčná osoba po
vede oh- eduí zabitého dobytka a masa ohlašovací 
a revisuí arch dle § 21 tolioto nařízení.

Právo toto zanikne samo sebou, bylo-li v do
tyčném místé povoleno vydávali průvodní stvr
zenky podle § 2, č. 1, lit. b).

Obcím, které převzaly vybírání daně z masa 
po rozumu §u 30 zák., může finanční úřad I. stolice


