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98.
Zákon ze dne 26. června 1926 

o dani z cukru.

99.
Zákon ze dne 26. června 1926 

o zvýšení daně z lihu.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně :

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
Předmět a výměra spotřební 

daně z cukru.

Všeliký cukr, který se dobude ze surovin
nebo ze zbytků dřívější cukerní výroby, pod
roben jest spotřební dani podle těchto usta
novení :

ČI. I.

Ustanovení §u 2 čl. II. zákona ze dne 2. pro
since 1919, č. 643 Sb. z. a n., dále čl. III. záko
na ze dne 22. prosince 1920, č. 687 Sb. z. a n., 
kterými se ruší nebo mění některá ustano
vení zákona o dani z lihu, se zrušují a na místě 
jich nastupují tato:

1. Řepový cukr a všechen cukr stejného 
druhu (třtinový cukr) v každém stavu či
stoty, vyjímaje jedině syrub, nezpůsobilý 
k lidskému požívání, za 100 kg- čisté váhy 
184 Kč.

2. Cukr jiného druhu a to:
a) cukr vyrobený ze škrobu bramborového 

za 100 kg čisté váhy 30 Kč,
b) cukr ostatní , jiného druhu za 100 kg 

čisté váhy 50 Kč.

§ 2.
(!) Zákon tento nabývá účinnosti dnem 

1. října 1926 a provedením jeho pověřuje se 
ministr financí.

(2) Současně pozbývá účinnosti zákon ze 
dne 19. prosince 1925, č. 258 Sb. z. a n., o výši 
daně z cukru.

T. G. Masaryk v. r. 
černý v. r.

Dr. Engliš v. r.

Výměra spotřební a výrobní 
dávky z lihu.

C) Jak výrobní, tak spotřební dávka činí 
z každého hektolitrového stupně alkoholu 
15 Kč.

(2) Spolu s dávkou výrobní i spotřební jest 
zaplatiti za každý hektolitrový stupeň zdani
telného alkoholu přirážku 2 Kč ve prospěch 
zemí, pokud se týče žup. Výnos této přirážky 
rozdělí se podle ustanovení §u 5 zákona ze dne
12. srpna 1921, č. 334 Sb. z. a n., kterým se 
přikazuje samosprávným svazkům výnos ně
kterých státních daní a mění se v Čechách, na 
Moravě a ve Slezsku sazba domovní daně 
třídní.

(s) Pokud trvá státní závěra lihu, povinen 
jest výrobce lihu podléhajícího výrobní dáv
ce — uvolní-li se mu výrobek — zaplatiti zá
roveň s výrobní dávkou a zemskou (župní) 
přirážkou též licenční poplatek 8 Kč za každý 
hektolitrový stupeň dávce podléhajícího alko
holu.

(4) V předchozích odstavcích uvedené dáv


