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42.
Vládní nařízení 

ze dne 21. února 1924
o dopravních daních.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle čl. III. zákona ze dne 21. prosince 1928, 
c- 261 Sk z.' a n., kterým se mění některá 
949Q0Verú zákona ze dne 30. června 1921, čís. 
s oo r z' a n-’ 0 dopravních daních, a podle 
8 28 tohoto zákona:

Článek I.
Ustanovení § 3, § 7, odst. 3., a § 13, odst. 2., 

nařízeni ze dne 21. července 1921, čís. 243 Sb. 
o'n a n-> kterým se provádí zákon ze dne 
.',ceyvna 1921, čís. 242 Sb. z. a n., o doprav- 

uaních, a určuje den jeho účinnosti, se 
meni a budou zníti takto:

§ S.

Přepravní daň.
iipP přepravní buď placena 15% dovoz- 
nip'°úJ/Z Se vykírá za přepravu zboží na želez-
eeskosl(o^n1ké.Ch 1 neVeřejnýqh) v republice

SP i5a dpvozné se pokládají poplatky, které 
Dm P°d jakýmkoliv názvem za pře-
Dlofl-11 Z Jsou to zejména přepravní po- 
v / Vcetně manipulačních poplatků, pře- 
npUp1 Pop atky, vlečné, poplatky za přistavení 

Přemístění vozů, pak poplatky za ochran- 
ne vozy a pod.
nvi ^ ^‘oplatky za vedlejší výkony při pře- 
ki T6’, nezapočtené do dovozného, na př. ná- 
j.-■ ne b1 skladné, poplatky za předržení vozů, 

jemne za plachty, poplatky za udání zájmu 
celn'811™1. dodání, manipulační poplatky 
se yi’ povoznické poplatky a pod., nepovažují 
Re nf d0V0zné neko jeho součást, rovněž tak 
a hom°Sy’J ež platí Poštovní správa za listovní 

tukovou poštu železnicím.

(4) Zbožím podle tohoto zákonného ustano
vení rozumějí se všechny věci přepravované 
železnicemi, počítajíc v to mrtvoly a živá 
zvířata, s vynětím cestovních zavazadel (§ 9 
zákona).

§ 7, odst. 3.
Daň přepravní, započtená do sazeb, buď 

odvedena patnácti stopatnáctinami poplatné 
měsíční sumy dovozného včetně daně pře- 
pravní (t. j. s/23 poplatné základny; sloupec 6. 
připojeného pozměněného výkazu C). Není-li 
však daň přepravní započítána do sazeb, od
vádí se na dani přepravní patnáct setin (tři 
dvacetiny) poplatné měsíční sumy dovozného 
(bez připočtení daně).

§ 45, odst. 2.
V jiných případech jest podrobena dani 

přepravní přeprava zboží na neveřejných že
leznicích jen potud, pokud se nepřepravuje 
na těchto železnicích výhradně vlastní zboží 
majetnika neveřejné železnice. Přepravuje-li 
tedy maj etnik neveřejné železnice třetím 
osobám zboží, vybíraje za to jakoukoliv 
úplatu, jest tato přeprava podrobena pře
pravní dani. V těchto případech neplatí usta
novení tohoto nařízení o splátkách; minister
stvo financí může pro takové železnice povo- 
liti neb stanovití ohledně vybírání, výpočtu, 
odvedení daně přepravní, jakož i dozoru 
úchylky od ustanovení §§ 6 až 9.

Článek II.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem

1. března 1924; provede je ministr financí a 
ministr železnic.

Bechyně v. r.
Malypetr v. r. Bečka v. r.
Dr. Dolanský v. r. Novák v. r.
Stříbrný v. r. Srba v. r.
Udržal v. r. Habrman v. r.
Dr. Franke v. r. Dr. Markovič v. r.
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