
Ročník 1926. 753

Sbírka zákonů a nařízení
česltoslovenské!*o.

Částka 84, Vydána dne 27. září 1926.

Obsah: 178. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 26. června 1926, č. 98 Sb. z. a n., o dani z cukru.

178.
Vládní nařízení 

ze dne 24. září 1926, 
kterým se provádí zákon ze dne 26. června

1926, č. 98 Sb. z. a n., o dani z cukru.

Vláda republiky Československé nařizuje 
podle § 2 zákona ze dne 26. června 1926, č. 98 
Sb. z. a n., o dani z cukru:

K §u 1.
(1) Podniky, vyrábějící cukr jiného druhu, 

označený v §u 1, č. 2., zákona, jsou povin
ny ohlásit! příslušnému finančnímu úřadu I. 
stolice nejpozději 14 dnů před počátkem kaž
dého výrobního období (nové podniky aspoň 
14 dní před zahájením výroby), zda vyráběli 
budou v nadcházejícím, příp. běžícím výrob
ním období cukr ze škrobu bramborového (§ 1, 
č. 2a zákona), nebo ostatní cukr jiného druhu 
(§ 1, č. 2b zákona).

(2) Ve výrobním období 1926/27 prodlužuje 
se pro podniky, které v předešlých výrobních 
obdobích cukr jiného druhu již vyráběly, 
lhůta k podání této ohlášky do 15. října 1926.

(3) Vyrábšti v jednom podniku cukr jiného 
druhu ze škrobu bramborového společně 
s ostatním cukrem jiného.druhu, vyznačeným 
pod č. 2b §u 1 zákona, lze pouze za těchto 
podmínek:

a) Prostory, v nichž uložen jest brambo
rový škrob, určený k výrobě cukru jiného 
druhu, musejí býti místně odděleny od pro
storů, v nichž uschovávají se suroviny, určené 
k výrobě ostatního cukru jiného druhu;

b) veškeré zápisy (rejstřík o výrobě, ohla
šovací rejstřík a rejstřík o odbytu) a jich do
klady, jako ohlášky, prohlášky, daňové ho
loty a pod., musejí býti vedeny odděleně pro 
cukr vyrobený ze škrobu bramborového a pro

ostatní cukr jiného druhu a na jich čelní 
straně musí býti vyznačeno, zda týkají se 
cukru, uvedeného pod č. 2a, či pod ě. 2b §u 1 
zákona.

• c) cukr vyrobený ze škrobu bramborového 
musí býti uložen odděleně od ostatního cukru 
jiného druhu ve zvláštních, místně oddělených 
prostorech;

d) nádoby, obaly a schrány, určené 
k úschově a dopravě cukru vyrobeného ze 
škrobu bramborového, musejí býti počínaje 
15. říjnem 1926 opatřeny bílými pruhy 10 cm 
širokými, na nichž jest v červené barvě nad
pis: „Cukr ze škrobu bramborového";

e) při zjišťování zásob, jakož i při případné 
denaturaci jest rozlišovati cukr jiného druhu, 
vyznačený pod č. 2a §u 1 zák., od cukru uve
deného pod 2b §u 1 zák.

(4) Kontrolní orgánové jsou povinni bráti 
v podnicích, vyrábějících cukr jiného druhu 
ze škrobu bramborového, čas od času vzorky 
škrobu, z něhož jest cukr ten vyráběn, a za
slat! je k mikroskopickému prozkoumání che- 
micko-technické zkušebně finanční správy 
v Praze.

(5) Finančním úřadům I. stolice přísluší, 
aby uvedly v soulad nálezní protokol s ohláš- 
kami podle odst. 1. podanými.

K §u 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 
1. října 1926 a provede je ministr financí.

černý v. r.
Dr. Engliš v. r. Dr. Krčmář v. r.
Dr. Haussmann v. r. Dr. Peroutka v. r.
Dr. Říha v. r. Roubík v. r.
Dr. Slávik v. r. Dr. Schieszl v. r.

Dr. Fatka v. r.
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