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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.


