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Čís. 273.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 20. dubna 1920, 

jímž se provádí zákon ze dne 30. ledna 1920, 
čís. 79 Sb. z. a n., o rozšíření válečné daně na 
vyšší zisky společností a vyšší příjmy jednot
livců z r. 1919, a o změně některých ustanovení 
zákona ze dne 16. února 1918, č. 66 ř. z., o dani 

válečné.

Článek I.

Pro válečnou daň na vyšší zisky společností 
a vyšší příjmy jednotlivců z roku 1919 platí s od
chylkami níže uvedenými obdobně ustanovení 
prováděcího nařízení ze dne 6. července 1918, 
č. 254 ř. z., o válečné dani pro léta 1916, 1917 a 
1918; pouhé změny číselných údajů, které vyplý
vají z článků III. a IV. zákona ze dne 30. ledna 
1920, č. 79 Sb. z. a n., se mezi zmíněnými odchyl
kami zvlášř neuvádějí.

K §u 8, odst. 4.
Toto ustanovení bude zní ti:
Příjem kalendářního roku 1918 jest vyšetřit! 

ještě způsobem pouhého přepočtení ve smyslu 
první věty §u 8, odstavce 4., zákona ze dne
16. února 1918, č. 66 ř. z.; skutečný příjem za 
část bilančního roku podle druhé věty tohoto zá
kona zjistí se teprve při bilančním roku 1919/1920 
za zbývající, do tohoto bilančního roku spadající 
část kalendářního roku 1919.

K §u 15, odst. 1.
Eod II., odst. 1., tohoto ustanoveni bude zníti:
Vyšší zisk, pokud se týče vyšší příjem bu

diž zaokrouhlen dolů na obnos dělitelný dvaceti. 
Při válečné dani jednotlivců odpadá toto za
okrouhlení až do vyššího příjmu 10.554 Kč. (srovnei 
k -odst. 7.).

K §u 15, odst. 7.

Odstavec 2. tohoto ustanovení bude zníti:
Válečná daň budiž vyměřena tak, že z po

platného vyššího zisku, pokud se týče vyššího 
příjmu, po srážce válečné daně nesmí zbýti méně 
než 10.000 Kč. Válečná daň jednotlivců budiž tedy 
n „vyššího příjmu*1 včetně do 10.554 Kč vymě
řena jen obnosem, o který vyšší příjem přesahuje 
obnos 10.000 Kč, od daně osvobozený.

K §u 17, odst. 2.

Odstavec 2. tohoto ustanovení bude zníti:
Zadosti za použití tohoto paragrafu musí býti 

podány do 6 neděl po vyhlášení tohoto nařízení, 
po případě ve íhůtě stanovené pro podání k dani 
vy délkové nebo z příjmu pro rok 1920, u příslušné

berní správy I. stolice. Rozhodnutí pro některý 
válečný rok vydané platí i pro ostatní válečná 
léta.

K §u 21.

Odstavec 7. tohoto ustanovení bude zníti:

V příčině pořadí válečných let, jichž vyšší 
zisk (vyšší příjem,) má býti se ztrátou kompen- 
sován, budiž obdobně použito ustanovení článku
2., IV., a článku 23. prováděcího nařízení mini
sterstva^ financí ze dne 8. srpna 1916, č. 247 ř. z. 
Od^ vyššího zisku (vyššího příjmu) roku 1919 
může býti odečtena ztráta nastalá ve válečných 
létech 1914^ až 1917, nikoli však také ztráta roku 
1918. Rovněž nelze odečíst! ztráty utrpěné v roce 
1919 cd vyšších zisků (vyšších příjmů) let před
chozích.

K §u 22.

Toto ustanovení bude zníti:
Válečná daň za rok 1919 jest splatna ve dvo^ 

lhůtách, prvá polovina do 30 dnů po doručení pla
tebního rozkazu, druhá polovina do dalších 3 mě
síců.

Placení může se státi 4%nimi státními poklad
ničními poukázkami republiky Československé 
splatnými dne 1. října 1923 a 1. října 1924, jakož 
i úpisy 4í4%pí státní prémiové půjčky vydané 
na základě zákona ze dne 6. února 1920, č. 85 
Sb. z. a n., a to způsobem stanoveným v §11 1, 
odst. 2., 3. a 4., nařízení vlády republiky Česko- 
slovenské ze dne 30. září 1919, č. 527 Sb. z. a n„ 
při čemž úpisy prémiové půjčky budou účtovány 
za 99 Kč.

K §u 25.

Toto ustanovení bude zníti:
Ustanovení zákona ze dne 24. července 1919, 

čís. 446 Sb. z. a n„ dle něhož léta 1914 až včetně 
1919 nevpočítají se do promlčecích lhůt ve smyslu 
zákona ze dne 18. března 1878, čís. 31 ř. z., a 
§u 284 zákona ze dne 25. října 1896, čís. 220 ř.’z„ 
upraveného novelou ze dne 23. ledna 1914, čís. 13 
ř. z., mají platnost i pro daň válečnou pro 
rok 1919.

K §u 38, I., B„ čís. 2.

Toto ustanovení bude zníti:
Na místo odstavců 2. a 3. článku 27., II., na

stoupí následující odstavce:
Přiznání k válečné dani pro rok 1919, pokud 

poplatníci dle odstavce 1. jsou povinni je podali, 
buďtež bez zvláštní pobídky podána do 14 dnů 
po vyhlášeni tohoto nařízení n příslušné berní 
správy I. stolice.

K zadosti berní správy jsou však poplatníci 
i v jiných případech povinni přiznati vyšší daní 
podiobený příjem (§ 16). S pobídkou, kterou dluž-
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no vydati s určením lhůty nejméně Mdenní, lze 
spojití pohrůžku právních následků dle žu 205 
zákona o osobních daních.

V případech zřetele hodných může berní 
správa na žádost poplatníkovu přiměřeně lhůtu 
prodloužili.

K přiznání jest zpravidla použiti vzorce 
o přiznání k dani z příjmu podle vzorce A článku
32. prov. nař. IV., jenž se opatří záznamem „k vá
lečné dani". Jest však také dovoleno přiznávací 
povinnosti vyhevěti jednoduchým podáním neb 
ústně do protokolu, a není třeba zachovali zvláštní 
formy. Pokud přiznání k dani z příjmu pro rok 
1920 dosud podána nebyla, lze přiznání k dani vá
lečné pro rok 1919 spojili s přiznáním k dani z pří
jmu pro rok 1920 a použiti k tomu sloupce „vy- 
světlivky“ vzorce přiznání k dani z příjmu.

Článek II.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášeni a provedením jeho se pověřuje ministr fi
nancí a ministr spravedlnosti v dohodě s ostat
ními zúčastněnými ministry.

Tusar
Sonntág v. r. 
Staněk v. r. 
Hampl v. r. 
Svehla v. f.
Dr. Veselý v. r.

Prášek

v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Dr. Beneš v. r. 
Habrman v. r. 
Dr. Winter v. r. 
Dr. Franke v. r. 

r. r.

Čís. 274.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 20. dubna 1920,

kterýmž se pozměňuje nařízení vlády republiky 
Československé ze dne 5. listopadu 1919, čís. 586 
Sb. z. a n., o úpravě obchodu umělým medem, 
cukrovým syrobem a umělým ovocným krémem.

Na základě zákona ze dne 24. července 1917, 
č. 307 ř. z., a uher. zák. či. LXIII. z r. 1912 a L. 
z r. 1914 nařizuje se:

§ 1.

Ustanovení §§ 1, 2, 8 nařízení vládního ze dne
5. listopadu 1919, č. 586 Sb. z. a n., se zrušují a na 
místo nich nastupují následující ustanovení:

§ 2.

Prodává-li umělý med a cukrový syrob vý
robce, stanoví se nejvyšší cena za 100 kg čisté 
váhy na stanici výroby takto:

Umělý med:

při prodeji v sudech, kbelících neb vědrech (bez
balení)......................  K 453-82,

při prodeji ve skleněných nádobách 
(bez balení) .......... K 478-82,

při prodeji v papírových obalech 
(včetně balení)........................................K 503-82.

Cukrový syrob:

při prodeji v sudech, kbelících nebo
vědrech (bez balení)................................ K 445-82,

při prodeji ve skleněných nádobách
(bez balení).............................................K 470-82.

Jiná balení se nepřipouštějí.

§3.

Prodává-li se umělý med a cukrový syrob 
v drobném, t. j. v množství pod 5 kg, není dovoleno 
překroěiti tyto ceny za 1 kg čisté váhy:

Umělý med:
při volném prodeji (výpich) ze sudů, kbelíků

nebo věder (bez balení) ......................... K 5-72,
při prodeji ve skleněných nádobách

(bez balení)............................. '. . . . K 5'80,
při prodeji v papírových obalech 

(včetně obalu) ..........................................K 6-10.

Cukrový s yr o b:
při volném prodeji ze sudů, kbelíků

nebo věder (bez obalu).........................K 5-62,
při prodeji ve skleněných nádobách 

(bez obalu)! . ............ K 5'70.

§ 4.

Umělého medu a cukrového syrobu smí se 
používat! k jakémukoliv průmyslovému zpraco
vání pouze se svolením ministerstva pro zásobo
vání lidu.

§ 5.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

§ 6.

Provedením tohoto nařízení pověřuje se mi
nisterstvo pro zásobování lidu.

Tusar v. r.
Svehla v. r. Dr. Beneš v. r.

Sonntág v. r.,
jako ministr financí a správce ministerstva 

pro zásobování lidu.
Dr. Veselý v. r. 
Prášek v. r. 
Dr. Hodža v. r. 
Habrman v. r.

Dr. Winter v. r. 
Dr Franke v. r. 
Staněk v. r. 
Hampl v. r.

Ze státní tiskárny v Praze.


