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Nařízení ku provedení zákona ze dne 22. prosince 1920, 5. 68J Sb. z. a n., jímž se
ruší nebo mění některá ustanovení zákona o dani z lihu. — 8. Nařízení, kterým se stanoví den návratu
ruských legií podle § 3 zákona ze dne 19. března 1920, 6. 194 Sb. z. a n. - 9. Nařízení, jímž stran
okresu ll’avského na Slovensku dip ňují se vysvětlivky k přílohám A. a B. opatření Stálého výboru
Národního shromáždéní republiky Československá podle § 54 ústavní listiny ze dne 8. října 1920,
čís. 586 Sb. z. a n., o úpravě pachtovného z polních hospodářství a zem děiských pozemků a o obnově
di obných zemědělských pachtů. — lO. Nařízení, jímž bij, pro Slovensko a Podkarpatskou Rus. pro
dlužují lhůty stanovené v opatření Stálého výboru Národního shromáždění podle § 54 ústavní listiny
ze dne“8. října 1920, 6. 586 Sb. z. a n., o úpravě pachtovného z polních hospodářství a zemědělských
potemků a o obnově drobných zemědělských pachtů.
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7.
Nařízeni vlády republiky Československé
ze dne 8. ledna 1921
ku provedení zákona ze dne 22. prosince 1920,
a. 687 Sb. z. a n., jímž se ruší nebo ,mění některá
ustanovení zákona o dani z lihu.
Na základě čl. IV. zákona ze dne 22. prosince
1920, č. 687 Sb. z. a n., nařizuje se k provedení
tohoto zákona:

Při vypočtení průměrné bonifikace za 1 hl
alkoholu dle ustanovení §u 3, I., 5. 3., písm. c>,
prov. nařízení ku zákonu o dani z lihu (výnos
býv. rak. min. fin. ze dne 21. července 1899,
č. 130 ř. z.) jest přihlížeti jen k těm ohlašovacím
obdobím z výrobního období 1920/21, která spa
dají celá v dobu před počátkem účinnosti zákona.
Bonifikační účet, vedený dle posledního od
stavce §u 3, I., prov. nař. ku zákonu o dani z lihu,
dlužno koncem posledního- ohlašovacího období,
k němuž jest dle hořejšího vžiti zřetel při vypo
čtení průměrné bonifikace,,uzavřití a společně za
všechny
hospodářské lihovary
jednotlivého
finančního okresu předlofiti nejdéle do konce
února 1921 účtárně TV a) ministerstva financí.

K článku I.
Sleva 15%.
Počínaje dnem, kterým nabyl zákon ze dme
22. prosince 1920, č. 687 Sb. z. a n., účinnosti,
pomíjí nárok na poskytnutí 15% slevy stanovené
ve zrušeném posledním odstavci §u 35 zákona
o dani z lihu ze dne 20. června 1888, č. 95 ř. z.,
změněného II. dílem cis. nařízení ze dne 17. čer
vence 1899, č. 120 ř. z.
J

Paragrafy 7 a 8 prov. nařízení ku zákonu
o dani z lihu se zrušují.
K článku II.
Přidělení alkoholového kontíng e n tu.

Nárok na příděl individuálního lihového kon
tingentu musí hospodářské lihovary písemně
přihlásiti u příslušných finaněnícR úřadů I. sto
Výrobní bonifikace.
lice nejdéle do 25. ledna 1921. Této přihlášce
Výrobní bonifikace, doposud příslušející ho budiž lihovarem připojeno potvrzení okresní po
spodářským lihovarům dle zrušeného §u 7, č. 1.. litické správy, na Slovensku a v Podkarpatské
výše uvedeného zákona o dani z lihu, příp. ku 3 I Rusi příslušné administrativní vrchnosti, o tom,
zákona ze dne 1. dubna 1919, č. 182 Sb. z. a n., že plocha pozemků, uznaná oro období 1919/20
bude poukázána pouze za líh z hospodářského jako započitatelná, nedoznala po l.V.áří 1919
lihovaru přede dnem vyhlášení zákona ze dne zmenšení (na př. vnuceným nebo jiným pachtem
22. prosince 1920, č. 687 Sb. z. a n., vyvezený. | a podobně) o více než 10%.
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Finančním úřadům I. stolice se ukládá, by
jednotlivé hospodářské lihovary, které mají dle
§u 7 zákona o dani z lihu, změněného zákonem
ze dne 22. prosince 1920, č. 687 Sb. z. a n., nárok
na alkoholový kontingent, nejdéle do 28. února
1921 podělily alkoholovým- kontingentem přesně
dle zásad obsažených v návodu pro individuelni
rozděleni ročního alkoholového kontingentu.
Hospodářským lihovarům, které ve výrob
ním období 1920/21 zpracovávaly, nebo dosud
zpracují řepu cukrovku, třeba jen částečně, ne
lze dle ustanovení třetího odstavce §u 7, č. 1.,
prováděného zákona pro výrobní období 1920/21
přiděliti individuální alkoholový kontingent.
Finanční úřady I. stolice jsou povinny, by
nejdéle do 10. března 1921 zaslaly účtárně IV a)
ministerstva financí (Praha, Národní tř. č. 7):
1. Seznam hospodářských lihovarů (dle sta
noviště abecedně sestavený), které byly pro ob
dobí 1920/1921 alkoholovým kontingentem podě
leny. V tomto seznamu budiž při každém hospo
dářském lihovaru uvedena výše alkoholového
kontingentu, pro období 1920/1921 přiděleného, a
započitatelná výměra pozemků, tomuto přiděleni
za základ slouživší, a to s udáním výrobního
období, pro něž tato plocha za započitatelnou
byla uznána.
, Družstevní lihovary buďtež v seznamu jako
takové výslovně označeny a zároveň uvedena
iména a bydliště oněch družstevníků, již ob
hospodařují pozemky v rozloze větší než 40 ha.

Uplatnění nároku zřízeného lihovaru na vřadění mezi hospodářské lihovary díti se musí za
šetření ustanovení §u 3 prov. předpisu k zákonu
0 dani z lihu.
Přiznání hospodářské povahy staniž se dle
citovaného §u 3 vždy pouze pro jedno výrobní
období.
V odstavci prvém a druhém §u 3, II., jakož
1 v prvém odstavci §u 3, VIL, prov. nař. k zá
konu o dani z lihu uvedená označení „§ 7, č. 2,
lit. a), b), c)“ buďtež zaměněna citaci nové
úpravě zákona odpovídající, totiž „§ 7, č. 1., 2.
a 3.“.
Podání ohlášky.
Ustanovení obsažené v předposledním od
stavci §u 12 prováděcího nařízení k zákonu q
dani -z Mhu jednajícího o paušálovaných liho
varech, jež zpracují moučnaté látky, se zrušuje.
K článku III.

Počínaje dnem, kterým zákon ze dne 22. pro*since 1920, č. 687 Sb. z. a n., nabyl účinností,
vybírati jest současně s dávkou z lihu, aí vý
robní, af spotřební, zvláštní přirážku 2 K
z každého litru alkoholu ve prospěch zemí, pokud
se týče žup. Přirážka tato budiž s dávkou z lihu
neodděleně súčtována. Úvěru může býti použito
vždy jen za dávku s přirážkou.
Když by po dni, kterým zákon nabyl účin*>
nosti, byla dávka lihová zapravena nebo přede
2. Seznam hospodářských lihovarů, alkoho psána bez uvedené zvláštní přirážky, nutno jest
lovým kontingentem pro období 1920/1921 ne- tuto přirážku dodatečně předepsat! a vybrat!.
podělených, s udáním důvodu, pro nějž dotyčný
Konečné súčtování vybrané přirážky ve pro
lihovar alkoholovým kontingentem nebyl podělen. spěch jednotlivých zemí nebo žup stane se dle'
Každá během výrobního období 1920/1921 zásad, jež stanoveny budou chystaným zákonem
nastayší proměna družstevního lihovaru v liho- o rozdělení této přirážky.
Za zdanitelné schodky, vyplývající při súčto
var jednotlivcem provozovaný nebo naopak,
64 zákona o dani z lihu za ohlašo
budiž neprodleně oznámena ministerstvu financí. vání dle
vací období, počínající přede dnem účinnosti
Stejně budiž-ministerstvu financí ihned ozná zákona a končící po tomto dni, jest zapraviti
mena každá ztráta hospodářské povahy lihovaru lihovou dávku s přirážkou.
nebo vzdání se téže.
Dle |u 69 zákona o dani z lihu zjištěné zdani
Finanční úřady II. stolice jsou povinny, by telné dopravní schodky, jež vznikly při zásil
ministerstvu financí nejdéle do 10. každého mě kách lihu vypravených sice z lihovaru nebo svo
síce předložily výkaz o množstvích alkoholového bodného skladiště přede dnem, kterého nabyl
kontingentu, která se v bezprostředně předchá- zákon účinnosti, došedších však na místo určení
zejícím měsíci uvolnila, jakož i případně došlé po zmíněném dnu, podléhají dávce lihové s při
žádosti za přidělení těchto uvolněných množství. rážkou, pokud nebude prokázáno, že schodek
vznikl ještě před platností zákona.
Hospodářské lihovary.
Žádosti o^ zřízení nového hospodářského
lihovaru buďtež řádně instruovány a s urychle
ním předloženy ministerstvu financí. V předkládací zprávě jest mimo jiné uvésti druh su
rovin, které zakládaný lihovar míní zpracovali.

K článku IV.
Zákonné předpisy, vydané bývalou maďar
skou vládou a platící dosud na,Slovensku a
v Podkarpatské Rusi, kteréž zákonem se ruší,
jsou: § 32, poslední odstavec §n 33 a § 34 zák.
čl. XX. z roku 1899.

Paragrafům 3, 7, 31, 33, 37, 47, 48 a 93 liho
vého zákona ze dne 20. června 1888, č. 95 ř. z.,
změněného II. dílem cis. nař. ze dne 17. července
1899, č. 120 ř. z., jichž znění doznalo zákonem
částečné změny, odpovídají paragrafy 2, 5, 29,
31, 35, 43, 44 a 91 uherského zák. čl. XX.
z roku 1899.
Toto nařízeni nabývá účinnosti dnem vy
hlášení. Provedením jeho pověřuje se ministr
financí.

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Černý v. r.
Popelka v. r.
Průša v. r.
Engliš v. r.
Dr. Gruber v. r.
Burger v. r.
Dr. Fajnor v. r.
Fatka v. r.
Dr. Procházka v. r.
Kovařík v. r.
Husák v. r.
Dr, Brdlík v. r.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 8. ledna 1921,
kterým • se stanoví den návratu ruských legií
podle % 3 zákona ze dne 19. března 1920, č. 194
Sb. z. a n.
Podle ® 3 zákona ze dne 19. března 1920,
č. 194 Sb. z. a n., a vzhledem k ustanoveni § 18
Vládního nařízení ze dne 3. záři 1920, č. 514 Sb.
Z. a n., se nařizuje:
§ 1.
Za děn návratu ruských legií ustanovuje se
den 30. listopadu 1920.
§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provede je ministr národní obrany
v dohodě s ministrem vnitra a financí.
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Nařízení vlády republiky československé
ze dne 8. ledna 1921,
jimž stran okresu Ikavského na Slovenska do
plňují se vysvětlivky k přílohám A. a B. opatřen!
Stálého výboru Národního shromáždění republiky;
Československé podle § 54 ústavní listiny ze dno
8. října 1920, čís. 586 Sjb. z. a n., o úpravě pach
tovného z polních hospodářství a zemědělských
pozemků a o obnově drobných zemědělských
pachtů.
Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920,
č. 337 Sb. z. a n., se nařizuje:
§ 1.
Vysvětlivky k přílohám A. a B. opatření
Stálého výboru Národního shromáždění republiky]
Československé podle § 54 ústavní listiny za
dme 8. října 1920, č. 586 Sb. z. a n., o úpravě
pachtovného z polních hospodářství a zeměděl
ských pozemků a o obnově drobných zeměděl
ských pachtů, doplňují se takto:
Na Slovensku ze župy Trenčianské z okresu
H’ava náležejí:
I. do oblasti A.: notariát Trenčianská Teplá
a obce: Dubnica, 11’ava, Klobušice a Prejta;
II. do oblasti B.: notariát Beluša a obce:
Košeca, L’adce a Tunežice;
IV. do oblasti D.: notariát Trenčianské Te
plice a obce: Lieskovec, Malý a Velký Kolaěín
a 11’avka;
V. do oblasti E.: notariáty: Dolné Lleskové,
Horná Porubá, Pružina, Zliéchov a obec Košecké1
Velké Podhradie.

§ 2.
Nařízení toto působí ode dne, kdy bude vy
hlášeno;
provede je ministr
spravedlností
v dohodě s ministrem zemědělství a financí.

Černý v. r.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
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Průša v. r.
Popelka v. r.
Dr. Gruber v. r.
Engliš v. r.
Dr. Fajnor v. r.
Burget v. r.
Dr. Procházka v.
Fatka v. r.
Husák v. r.
Kovařík v r.
Dr. Brdlík v. r.

Černý v. r.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Popelka v. r.
Engliš v. r.
Burger v. r.
Fatka v. r.
Kovařík v. r.

Průša v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Fajnor v. r.
Dr. Procházka v. r.
Husák v. r.
Dr. Brdlík v. r.
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