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ze dne 1. ledna 1921 dodanlti podle obdoby
ustanovení, obsažených v §§ 35, 36 a 37 zákona
o všeobecné dani nápojové.
Provedením tohoto zákona pověřuje se mi
nistr financí.
T. G. Masaryk v. r.
Černý v. r.
Dr. Gruber v. r.,
v zastoupení nepřítomného ministra financí.

zásilka vystoupit!; dozorčí úřad všechny tři při
hlášky potvrdí, jednu vrátí podnikateli, druhou si
ponechá a třetí zašle výstupnímu celnímu úřadu
k potvrzení, který ohlášení dle skutečného vý
stupu potvrdí a vrátí neprodleně dozorčímu úřadu;
pokud ohlášená zásilka, a nebylo-li ohlášení od
voláno, nevystoupí do celní ciziny, v době jednoho
měsíce od ohlášeného vypravení zásilky, Přede
píše finanční úřad I. stol. podnikateli vypadající
daň nezávisle od případného zavedení důchodkového trestního řízení.
§ 36, odst. 2.

Cis. 678.
Nařízení v ády republiky Československé
ze dne 31. prosince 1920
k provedeni zákona ze dne 22. prosince 1920, čís.
676 Sb. z. a n., jímž se mění způsob zdaňování
niva.
Na základě čl. III. zákona ze dne 22. prosince
1920, č. 676 Sb. z. a n., nařizuje se:
Článek I.
Nařízení vlády republiky Československé ze
dne 16. prosince 1919, č. 666 Sb. z. a n-> k Pro
vedení zákona ze dne 25. září 1919, č. 533 Sb. z.
a n„ o všeobecné dani nápojové, doplňuje se ná
sledovně:
§ 1, poslední odstavec.
Pivem rozuměti jest slabě alkoholický nápoj,
vzniklý zkvašením mladinky, připravené z látek
škrobnatých neb cukernatých s přísadou chmele.
Ve smyslu zákona považuje se s ohledem
na výměru daně:
1 za pivo výčepní ono pivo, ktere se pro
dává jako pivo výčepní (obyčejné), nepřesahuje-h
jeho prodejní cena úředně stanovené nebo obecně
obvyklé nejnižší ceny za pivo;
2 za ležák ono pivo, které se prodává pod
tímto označením nebo za ceny vyšší, než jaké jsou
úředně stanovené neb obecně obvyklé ceny za
pivo výčepní;
3. za pivo speciální ono pivo, které ^se pro
dává za ceny vyšší, nežli jaké jsou úředně stano
vené nebo obecně obvyklé ceny za pivo, uvedené
v bodě č. 2.
§ 30, poslední odstavec.
Vybrání daně z piva odpadá na základě § 1,
č. 6., zákona při vývozu piva do celní ciziny
tenkráte, když výrobce piva, povinný k ^apiayení daně dle § 17, č. 1., a § 18 zákona, podá do
zorčímu úřadu před tím, pež daň se stane splat
nou, trojmo písemné ohlášení vývozní, obsahující
údaje v § 31 tohoto nařízení předepsané a do
plněné označením celního úřadu, při němž mn

Stálý důchodkový dozor zavádí finanční^ úřad
I. stol; tento dozor záleží v tom, že se v závodě
umístí dle rozsahu jeho potřeby počet orgánů
finanční správy k střídavému vykonávání stálého
dozoru, při čemž se podnikateli předepisuje ná
hrada nákladů, spojených se služebními požitky
těchto orgánů.
§ 40.
Železniční úřady, správy plavebních podniků,
jakož i poštovní úřady jsou povinny vykažovati
ve Unitách Hdenních zásilky nápojů, vyjmenova
ných v § 1, č. I. až 6., případně v § 2 zák., které
v obvodu, kde zákon o všeobecné dani nápojové
platí, buď k dopravě přijaly nebo příjemci vydaly,
dozorčím úřadům (§ 35) příslušným dle místa po
dání neb vydání zásilky.
Výkaz musí obsahovati jméno a bydliště po
datele a příjemce zásilky, pak den, kdy zásilka
byla podána, dále druh nápojů (§§ 1 a ^2 zák.),
hrubou váhu zásilky v kilogramech a způsob ba
lení (sudy, bedny, koše, láhve a pod.) s bližším
označením (čísla sudů, beden atd.).
Železniční a poštovní úřady, které leží uvnitř
obvodu potravní daně na čáře, jsou při vydání
zásilek příjemcům zproštěny této ^povinnosti výkazní, pokud se finančním orgánům umožní nahlížeti do příslušných dopravních záznamů a listin
a prohlížeti zásilky.
Článek II.
§ 1.
Zemské, případně župní dávky z piva, vy
bírají se Současně a společně se státní danú takže
spojené sazby za jednotlivé druhy piva činí 32 Ji,
44 h a 60 h z 1 litru. Státní daň se zemskou, pří
padně župní dávkou zapravuje se způsobem stej
ným jako všeobecná daň' nápojová z ostatních,
v § 1 zák. vyjmenovaných nápojů, tedy v první
řadě složním lístkem poštovního šekového úřadu
na účet příslušného finančního zemského úřadu.
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§ 2.

Rozdělení dávky mezi' země, případně župy
provede se na Základě spotřeby dle toho, kam
pivo přímo z výrobny nebo z obchodního skladu
bylo zasláno.

všeobecné daně nápojové vůbec, avšak s vyzna
čením, že jde pouze o zemskou, případně župní
dávku z piva. Dávka jest splatna u piva, které
se u .podniku dne 1. ledna 1921 již nachází, do
5. ledna 1921 a u piva ostatního nejbližší všední
den po jeho uložení do podniku.

§3.

Článek III.

Zásoby piva, zdaněné dle dosavadních zá
konných ustanovení při výrobě mladinky, nepod
léhají dani, zavedené zákonem ze dne 22. prosince
1920, č. 676Sb. z. an., za následujících podmínek:
Výrobce je povinen ohlásitl dozorčímu úřadu
dříve než po 1. lednu 1921 koná novou várku,
a nejpozději do 5. ledna 1921 zásobu piva a mla
dinky dle stavu z 1. ledna 1921 s označením množ
ství a jakosti piva a mladinky a s výkazem o jich
uložení ve spilce, v ležáckém sklepě a v doprav
ních nádobách.
O odbytu tohoto, dle dosavadních předpisů
zdaněného množství z pivovaru platí ustanovení
zákona ze dne 25, září 1919, č. 583 Sb. z. a n., po
případě zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 676
' Sb. z. a n., při čemž však nutno v záznamu o od
bytu a na původních stvrzenkách výslovně poznamenati, že jde o pivo vystavené na účet ohlá
šených zásob.
Pro splacení uvěřené dosavadní daně, jakož
i pro vrácení daně při vývozu piva dle dosavad
ních předpisu zdaněného do celní ciziny platí do
savadní předpisy.
Podnikatel je povinen o postupu vyčerpávání
hlášeného množství zásob vésti oddělený záznam
o odbytu; po vyčerpání zásob je podnikatel po
vinen záznam tento uzavřít! a ohlásiti to nepro
dleně dozorčímu úřadu; podobně jest povinen postupovati podnikatel obchodního skladu.

.Pivo, zdaněné již dle dosavadních předpisů,
podléhá pouze zemské, případně župní dávce,
a to:
a) Při odbytu z pivovarů platí se pouze tato
dávka, nikoliv také státní daň z piva, ó němž se
vede zvláštní záznam o odbytu dle čl. II., § 3,
tohoto nařízení.
b) Z veškerého ostatního piva, jež se na
chází dne 1. ledna 1921 v obchodních skladech
piva, v hostinských a jiných podnicích prodejem
piva se zabývajících, nebo které se nacházejí
dne 1. ledna 1921 teprve v dopravě a do uvede
ných podniků později se dopraví, jest podnikatel
povinen zapraviti zemskou, případně župní
dávku ve výměře, stanovené v článku 11. zá
kona ze dne 22. prosince 1920, č. 676 Sb. z. a n.,
a to způsobem, stanoveným pro zapravování

Odebírání a zkoušení vzorků mladinky, pří
padně piva k účelům vyšetření předepsané nejmcnší stupňovitosti budou konati finanční orgá
nové jako doposud k poukazu příslušných úřadů.
§ 2.
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Sleva, vyhrazená pivovarům dle § 1 zákona
z 11. března 1920, č. 160 Sb. z. a n., vyplatí se
pivovarům za dobu od 1. září do 31. prosince 1920
za podmínek citovaným zákonem stanovených,
při čemž se vez-me za základ pro slevu poměrně
k uvedené době jedna třejtina daňových stupňů
ve 4. odst. citovaného paragrafu stanovených.
§ 3.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. ledna
1921 a provedením jeho pověřuje se ministr
financí.

Černý v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Dr. IVličura v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Burge>- v. r.
Dr. Patka v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Dr. FaSnor v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Šusta v. r.
Husák v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Průša v. r.
Cis. 679.
Nařízení vlády republiky Československé

ze dne 31. prosince 1920,
jímž se provádí zákon ze dne 22. prosince 1920,
č. 677 Sb. z. a n., o změně zákona ze dne 17. října
1919, ě. 572 Sb. z. a n.3 o zvláštní dávce z vína
v lahvích, a zákona ze dne 25. září 1919, ě. 533
Sb. z. a n., o všeobecné dani nápojové.

Na základě článku III. zákona ze dne 22. pro
since 1920, č. 677 Sb. z. a n., nařizuje se:
Článek I.
Ustanovení §§ú 1, 7, 11 a 14 vládního naří
zení ze dne 16. prosince 1919, č. 667 Sb. z. a n.,

