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167.

Zákon ze dne 27. listopadu 1930,
kterým se mění a doplňuje zákon ze dne
15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých 

daních.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

Cl. I.

Zákon č. 76/1927 Sb. z. a n. se mění a do
plňuje takto:

Ustanovení § 55, odst. 4., se ruší a nahra
zují tímto zněním:

„(4) U podniků vedoucích řádné obchodní 
knihy, které měly prokazatelně po dvě hospo
dářská období, která bezprostředně předchá
zela hospodářskému období pro zdanění roz
hodnému, nepřetržitě ve svém vlastnictví 
alespoň 20% akcií, kuksů, podílů nebo užitko
vých listů jiného tuzemského podniku, pod
robeného zvláštní dani výdělkové, nabytých 
prokazatelně z vlastních prostředků, nezapo
čítávají se do základů všeobecné daně výděl
kové podíly na zisku zmíněných podniků. Ne- 
byly-li uvedené hodnoty nabyty zcela z vlast
ních prostředků, odečte se jen částka, která 
převyšuje výdaje potřebné k zúrokování ci
zích prostředků, k jejich nabytí získaných.

(5) Výhoda tato platí u podniků s hospo
dářským obdobím 1930 pro berní rok 1930, 
dále u podniků s hospodářským obdobím 
1929/1930 pro berní rok 1931 i v případech, 
kdy podnik neměl naznačených hodnot ve

svém vlastnictví po celá dvě hospodářská ob
dobí, která bezprostředně předcházela hospo
dářskému období 1930, pokud se týče 
1930/1931, zaváže-li se, že je podrží ve svém 
vlastnictví nepřetržitě nejméně po dvě hospo
dářská období, která bezprostředně následují 
po období, v němž jich nabyl. Nedodrží-li to
hoto závazku, opraví se dodatečně vyměření 
daně.“

V § 57, odst. 1., věta druhá, se nahrazují 
slova: „vedle jednoho společníka ještě další 
společníci činní takovým způsobem, že vyko
návají služby, jež by za ně musily konat! síly 
placené" slovy: „zapsaném do obchodního 
rejstříku vedle jednoho veřejného společníka 
ještě další veřejní společníci nebo ve spole
čenském podniku do obchodního rejstříku ne
zapsaném vedle jednoho společníka ještě 
další společníci činni prokazatelně takovým 
způsobem, že tato činnost jest jejich hlavním 
povoláním a jest taková, že by jí jinak byly 
trvale a plně zaměstnány placené síly zaměst
nanecké", a mezi slova: „zaměstnaného" a 
„společníka" se vsunuje slovo „takového".

Ustanovení § 79, lit. i) se doplňují na konci 
takto: „Nastalé úbytky a ztráty, k jejichž 
úhradě byla zřízena nezdaněná zvláštní re
serva, smějí zkrátiti daňovou základnu jen 
pokud reserva nestačí ku jejich krytí. Usta
novení toto netýká se u podniků s hospodář
ským obdobím 1930 reserv zřízených před 
tímto obdobím a u podniků s hospodářským 
obdobím 1929/1930 reserv zřízených před ho
spodářským obdobím 1930/1931.“

Ustanovení § 79, lit. i) se ruší a nahrazují 
se tímto zněním:
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„u. podniků, které měly prokazatelně po 
dvě hospodářská období, která bezprostředně 
předcházela hospodářskému období pro zda
nění rozhodnému nepřetržitě ve svém vlast
nictví alespoň 20% akcií, kuksů, podílů nebo 
užitkových listů jiného tuzemského, této dani 
podrobeného podniku, nabytých prokazatelně 
z vlastních prostředků, podíly na zisku tohoto 
podniku. Nebyly-li uvedené hodnoty nabyty 
zcela z vlastních prostředků, odečte se jen 
částka, která převyšuje výdaje potřebné 
k zúrokování cizích prostředků, k jejich na
bytí získaných.

Výhoda tato platí u podniků s hospodář
ským obdobím 1930 pro berní rok 1930, 
dále u podniků s hospodářským obdobím 
1929/1930 pro berní rok 1931 i v případech, 
kdy podnik neměl naznačených hodnot ve 
svém vlastnictví po celá dvě hospodářská ob
dobí, která bezprostředně předcházela hospo
dářskému období 1930, pokud se týče 
1930/1931, zaváže-li se, že je podrží ve svém 
vlastnictví nepřetržitě nejméně po dvě hospo
dářská období, která bezprostředně následují 
po období, v němž jich nabyl. Nedodrží-li to
hoto závazku, opraví se dodatečně vyměření 
daně.“

V § 80, odst. 1., první věta se vypouštějí 
slova: „jen tehdy" a tento paragraf se dopl
ňuje odstavcem 3. tohoto znění:

„(s) Zdanění úložek do reserv označených 
v § 79, lit. f) — pokud nejde o daněprosté 
reservy určené k úhradě úbytků a' ztrát na 
budovách, strojích, zařízení a na podstatě, 
nebo o zvláštní reservy pro kursovní ztráty 
podle § 79 lit. f), odst. 5. — nastane, nebude-li 
jich nejdéle ve čtyřech obchodních obdobích, 
která bezprostředně následují po obchodním 
období, v němž byly zřízeny, upotřebeno po
dle jejich určení k úhradě nastalých úbytků 
a ztrát. Ustanovení toto neplatí u podniků 
s hospodářským obdobím 1930 pro úložky na
hromaděné před tímto obdobím, a u podniků 
s hospodářským obdobím 1929/1930 pro úlož
ky nahromaděné před hospodářským obdobím 
1930/1931.“

V § 83, odst. 1. se nahrazuje číslice „8%“ 
číslicí „9%“.

Ol. II.
Ustanovení tohoto zákona, jejž provede 

ministr financí, nabývají účinnosti pro vymě
ření daní počínajíc berním rokem 1930 
s úchylkou, že pro podniky s hospodářským 
obdobím 1929/1930 nabývají tato ustanovení

platnosti teprve pro vyměření daní počínajíc 
berním rokem 1931.

T. G. Masaryk v. r.
Bechyně v. r.

Dr. Engliš v. r.

168.
Zákon ze dne 27. listopadu 1930

o dani z piva.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

Oddíl prvý.

Ustanovení všeobecná.

§ 1.

Předmět a sazba daně.

t1) Pivem rozumí se alkoholický nápoj, 
vzniklý zkvašením mladinky, připravené z lá
tek škrobnatých nebo cukernatých s přísadou 
chmele.

(2) Daň z jednoho litru piva činí:
1. u piva výčepního....................46 haléřů,
2. u ležáku........................ .... . 60 haléřů,
3. u piva speciálního................... 80 haléřů.

(3) Za pivo výčepní považuje se pivo, které 
se prodává jako pivo výčepní (obyčejné) a od
povídá mladince nejvýše o 10° sacharometric- 
kých, měřených při 140 R; za ležák ono pivo, 
které se prodává pod tímto označením nebo 
které odpovídá mladince o více než 10° až nej
výše 12° shora uvedeného druhu; za pivo spe
ciální ono pivo, které se prodává pod tímto 
označením nebo které odpovídá mladince o více 
než 12° shora uvedeného druhu.

(4) Pivo přepravované z ciziny podléhá 
téže sazbě jako pivo tuzemské, pokud je při 
přepravě z ciziny opatřeno úředním osvědče
ním dovážejícího státu o stupňovitosti, odpo
vídající podle odst. 3. pouze pivu výčepnímu 
nebo ležáku, jinak podléhá sazbě, platné pro 
pivo speciální.

(5) Na odchylky, nepřesahující shora uve
dené hranice o více než 0‘5°, netřeba bráti 
zřetele.

§ 2.

Platební povinnost a splatnost 
d a n ě.

C1) Daň z piva je povinen platiti:


