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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
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ky tvoří též podklad pro vyměřování důchod- 
kových pokut.

čl. II.

Dodatečné zdanění.

(1) Pálené lihové tekutiny nebo výrobky, 
které v hotovém stavu alkohol obsahují, po
kud jsou 1. července 1926 na území republiky 
československé ve volném oběhu, podléhají 
dodatečnému zdanění částkou 1 Kč 80 h za 
každý hektolitrový stupeň alkoholu.

(2) Za výrobky, které v hotovém stavu al
kohol obsahují, pokládají se veškeré výrobky, 
které obsahují v hotovém stavu ještě alkohol 
získaný destilací, jakož i veškeré víno, jehož 
alkoholový obsah přesahuje 15 objemových 
procent.

(3) Na dodatečnou daň vztahují se obdobně 
ustanovení platná pro spotřební dávku z lihu.

(4) Od dodatečné daně jsou osvobozeny:
a) pálené lihové tekutiny a výrobky, které 

v hotovém stavu alkohol obsahují, jež jsou 
v držení osob provozujících obchod pálenými 
lihovými tekutinami nebo výrobky, které 
v hotovém stavu alkohol obsahují, anebo jež 
jsou v držení osob upotřebujících jmenova
ných tekutin a výrobků ve svých živnostech, 
nepřesahuj e-li úhrnné množství alkoholu 
v pálených lihových tekutinách anebo ve vý
robcích v hotovém stavu alkohol obsahujících 
30 hektolitrových stupňů;

b) pálené lihové tekutiny a výrobky v ho
tovém stavu alkohol obsahující, jež jsou 
v držení jiných osob, než uvedených pod a), 
pokud nepřesahuje celkové množství alkoholu 
v pálených lihových tekutinách anebo ve vý
robcích v hotovém stavu alkohol obsahují
cích 10 hektolitrových stupňů;

c) líh, který je podle dosavadních ustanovení 
od spotřební nebo výrobní dávky z lihu osvo
bozen.

(5) Kdo má 1. července 1926 větší množství 
alkoholu, obsaženého v pálených lihových te
kutinách nebo ve výrobcích v hotovém stavu 
alkohol obsahujících, než jest uvedeno v před
chozím odstavci pod a) nebo b), jest povinen 
ohlásiti příslušnému důchodkovému kontrol
nímu úřadu v době od 1. včetně do 4. července 
1926 množství a alkoholový obsah těchto pá
lených lihových tekutin nebo výrobků v hoto
vém stavu alkohol obsahujících, jakož i místo 
a místnosti, kde jsou- uloženy.

(6) Nacházejí-li se dodatečnému zdanění

podléhající pálené lihové tekutiny nebo vý
robky, v hotovém stavu alkohol obsahující, 
v prvých čtyřech dnech měsíce července 1926 
v dopravě, a nebyly-li již ohlášeny a dodatečně 
zdaněny, jest povinen je ohlásiti příslušné
mu důchodkovému kontrolnímu úřadu a do
datečně zdaniti jejich příjemce, který musí 
podati předepsanou ohlášku nejdéle do 48 ho
din po té, kdy ho zásilka došla.

(7) Osoby provozující výrobu, obchod, pro
dej pálených lihových tekutin nebo výrobků 
v hotovém stavu alkohol obsahujícíeh, anebo 
osoby provozující živnost, ve které se tako
výchto tekutin nebo výrobků upotřebu je, jsou 
povinny, aby prokázaly do 60 dnů po 1. čer
venci 1926 o pálených lihových tekutinách 
nebo výrobcích v hotovém stavu alkohol obsa
hujících, jež mají a které nenáležejí ke množ
ství osvobozenému od dodatečné daně, anebo 
pokud dávka spotřební nebo výrobní na nich 
nevázne, jejich odběr anebo zaplacení doda
tečné daně, případně zvýšené dávky spotřební 
nebo výrobní.

(8) Osobám, které jsou povinny zaplatiti 
dodatečnou daň, nemohou však tak učiniti pro 
majetkové poměry najednou, může finanční 
správa povoliti ku splácení dodatečné daně 
přiměřené lhůty.

(f) Finanční správa jest zmocněna, aby 
přiznala úlevy při ohlašování a zjišťování zá
sob pálených lihových tekutin nebo výrobků 
v hotovém stavu alkohol obsahujících, podlé
hajících dodatečnému zdanění.

(10) Kdo opomene podati ohlášku předepsa
nou v odstavci 5. nebo 6., anebo udá v ní množ
ství alkoholu menší o více než 5 procent, bude 
potrestán čtyřnásobnou až osminásobnou 
částkou dodatečné daně, která byla zkrácena 
neb ohrožena.

í11) Jiné nesprávnosti v ohlášce, které se 
nevztahují na množství alkoholu, trestány 
buďtež pořádkovými pokutami od 20—400 Kč.

(12) Kdo nepodá předepsaného průkazu 
o tom, odkud pálené lihové tekutiny nebo vý
robky v hotovém stavu alkohol obsahující ode
bral, anebo že z nich byla dodatečná daň za
placena, bude potrestán čtyřnásobnou až 
osminásobnou částkou dodatečné daně, připa
dající na množství alkoholu, o kterém nebyl 
podán zmíněný průkaz.

(ls) Vláda se zmocňuje, ukáže-li se to vhod
ným, provésti dodatečné zdanění cestou pau- 
šalování.
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čl. III.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. čer
vence 1926 a jeho provedením pověřuje se mi
nistr financí.

T. G. Masaryk v. r. 
černý v. r.

Dr. Engiiš v. r.

100.

Vládní nařízení 
ze dne 30 června 1926, 

kterým se provádí zákon ze dne 26. června 
1926, č. 99 Sb. z. a n., o zvýšení daně z lihu.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle článku III. zákona ze dne 26. června 
1926, č. 99 Sb. z. a n., o zvýšení daně z lihu:

Ke cl. I.

(1) Spotřební dávce podléhající schodky 
dopravní, zjištěné úředně 1. července 1926 
anebo později při zásilkách lihu, vypravených 
bez zapravení spotřební daně z lihovarů kon- 
sumních, anebo ze svobodných skladišť lihu 
ještě před účinností zák. č. 99/26 Sb. z. a n., 
buďtež zdaněny sazbou 15 Kč za každý zda
nitelný hektolitrový stupeň alkoholu, pokud 
nebude o těchto schodcích věrohodně proká
záno, že vznikly bez zavinění odesilatelova již 
před 1. červencem 1926.

(2) Spotřební dávce podléhající nevyrovna- 
telné schodky, zjištěné v lihovarech konsum- 
ních anebo ve svobodných skladištích lihu po 
1. červenci 1926 při úředním zjišťování zá
sob vztahujícím se zároveň na dobu počínající 
1. červencem 1926 i na dobu tomuto dni před
cházející, rozděleny buďtež za účelem pomě
ření spotřební dávky na ně připadající —- po
kud doba, kdy schodek vznikl, nebude věro
hodně prokázána — v tom poměru, v jakém 
jest přípustná skladní výtrata připadající na 
dobu od předchozího zjišťování zásob až 
včetně do 30. června 1926, k přípustné skladní 
výtratě, připadající na dobu od 1. července 
1926 až do dne, který předcházel novému zji
šťování zásob. Za část zjištěného schodku, 
úměrnou přípustné výtratě skladní za dobu 
do 30. června 1926, požadována buď dávka 
12 Kč 20 h za každý hektolitrový stupeň, za 
zbytek pak dávka 15 Kč za každý hektolitrový 
stupeň alkoholu. -

(3) Konečný schodek, vyplývající z ročního 
vyúčtování vyrovnatelných schodků a pře
bytků, rozdělen buď za účelem poměření spo
třební dávky v poměru přípustné skladní vý- 
traty, připadající na dobu od 1. září 1925 do
30. června 1926, k přípustné skladní výtratě, 
připadající na dobu od 1. července 1926 do 
konce běžícího výrobního období. Dávka 
v sazbě 15 Kč za .každý hektolitrový stupeň 
alkoholu budiž pak požadována toliko za část 
schodku, úměrnou přípustné skladní výtratě, 
připadající na dobu po 1. červenci 1926.

(4) V lihovarech produkčních, zapravují- 
cích výrobní dávku z lihu podle skutečného 
výrobku, musí býti výroba lihu započatá 
v červnu 1926 ukončena nejpozději 30. června 
1926 o 18. hod. V další výrobě lihu smí býti 
v těchto podnicích pokračováno až po úřed
ním zjištění výroby a po úředním zjištění do
datečnému zdanění podléhajících zásob pále
ných lihových tekutin a výrobků obsahujících 
ve stavu hotovém alkohol.

(s) Ohlásí-li podnikatel produkčního liho
varu, v němž se zapravuje výrobní dávka 
z lihu paušálem podle výkonnosti destilačního 
zařízení, výrobu lihu na dobu začínající 
v červnu a končící v červenci 1926, nutno da
ňový paušál, připadající na část výroby ohlá
šené na červenec 1926, vypočítati a zaplatit! 
již se zřetelem na zvýšenou výrobní dávku.

(s) Nastane-li po 1. červenci 1926 důvod ke 
zdanění lihu před tím daněprostě odebraného 
k některému z účelů zmíněných v § 6, odst. 
1.—4., zákona ze dne 2. prosince 1919, č. 643 
Sb. z. a n., jímž se-ruší nebo mění některá 
ustanovení zákona o dani z lihu, budiž za 
každý zdanitelný hektolitrový stupeň alko
holu předepsána dávka 15 Kč bez ohledu na 
dobu, kdy dotyčný líh byl odebrán.

Ke cl. II.

A. Předmět dodatečného zda
nění.

Dodatečné dani 1 Kč 80 h za každý hekto
litrový stupeň alkoholu podrobeny jsou — 
mimo výjimky uvedené ve čl. II, odst. 4., zák. 
č. 99/26 Sb. z. a n. veškeré pálené lihové te
kutiny, jakož i veškeré výrobky, jež v hoto
vém stavu alkohol obsahují, které jsou dne 
1. července 1926 ve volném oběhu. K páleným 
lihovým tekutinám, případně k výrobkům, 
jež v hotovém stavu alkohol obsahují, nále
žejí hlavně: arak, rum, koňak, brandy, likéry 
a jiné pitné kořalky s přísadami, dále essence 
kořalečné, umělé essence ovocné a ovocný éter 
složené z různých druhů éterů, z alkoholu a
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