
Právní normy o státnich dávkách 
vydané' v republice československé v roku 1921. 

Jan Ca h a. Dokončení. 

V. Daně spotřební a clo. 

1. Vše obec n á daň n á Jl o j o v á. 
Zde lze uvésti pouze ministerský výnos 'o ,ti'štěný ve Věs.tníku: 

nařízem,í ok provedení změn ve všeobe,cné dani nápo.jorvé následkem 
rozšífení této daně na pivo (Istr. 41), 'cejchování nádob, v nichž jsou 
úředně projednávány tekutiny dle váhy (str. 185), vrácení všeobecné 
daně 'nápojo'Vé {str. 226), nová úprava platenek pro vŠleobecnou daň 
nápojov.ou (str. 271). 

3. ID a ň z m a s a. 
Zde uvádíme opM pouze výnosy mtni:sterstva financí oMtěné 

ve Věstníku: nař. 'ku pr'o'Vedení změn v dam z masa následkem sou
časného vYlbírání paušalované daně z převodu (str. 41), nová úprava 
platťluelk pr.o ,daň z masa Gsrt:r. 271). 

4. IP o tra 'v n i Id a ň n a 'č á ř e. · 
Vyhláška minilsterst'va finanoíl ze dne 28. března 1921, Č. 138 

Sb. z. a n., o zřízení ředitelství po.travní ,daně, v Praze. 
DáIe sluší uvésti vÝJTIlOSY ministerstva financí ot,i,štěné ve Věst

ní-ku: zřízeni ře'ditelství potravní daně v Praze (str. 151), prův'odní 
stvrzenky pr.o vývoz zabitého dobytka a syro'Vého masa z obvodu 
potmvní daně lna ,čáře (str. 424). 

5. U h e ln áJ od á v k a. 
Zálmn ze dne 12. srpna 1921,č. 296 Sb. z. a n., kterým se po

změňUjí ustanovení §i§ 32., 33., 34., 35., 40., 45., 48. a 49. zák ze ,dne 
9. dubna 1920, Č. 260 Sb. z. a lm, .o úpravě uhelného hospodář s t'v'[' s 
pmváděcím nařízením ze dne 17. lis.topadu 1921, Č. 420 Sb. z. a n. 

Článek I. n.ového záko.na neměn~ sice am daňového. základu 
(cem1a) , ani saz'by (30 %), přilpouští však za daňo'Vý záklaJd· s'lmtečnou 
prodejní cenu, není-li cena uhlí ISltanovena podle I§ 5. původního zá
konao úpravě uhelného hospodářstVlÍI úřoedně,aJllIebo prodá-li p'od
nikatel dolů uhlí za ,cenu vyšší. Není-li cena dle IS 5. úředně .stano
vena a ,je-Ii skutečná prode,imi[ cena nÍ,žší než cena o;bvy;klá za uhlí 
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tétho,ž druhu 'll téhož ,podni,katele" jest zapraviti dávku dle této. po
slednější ceny; nelze-li tuto cenu ziistiti, anebO' považuje-li ii finanční 
úřad v powvmlání s ,cenami obecně obvyklými za příliš níizkou, mŮ'že 
finanční úřad pOIžádlati Onen úřad, který je příslušným pro stanolv,ení 
uhelných . cen, aby stanovil .obchodllllícenu tohO'tQl uhlí a dle tét,Q1 ceny 
se pak zapravuje dávka. ProdejV rovná se každý jiný způsob upo
třebeníl uhlí, pokud není to,to. u,p,otřebenÍ osvobo,zeno od dávky (dle 
§ 34. původního; zákona, rede čl. III. lnového zákona). Pojem »ccny« 
~ie\st 'blíže stanoven v !§ 1. pwvád:ědho. naříze11lÍ:. Vedle toho stanoví 
prováděcí naříz;ení ku i§u 3'2. zákona způsob zapravolVání daně (§ 2. 
a § 5.), paJ( pOlVilnrtl'Olsti podn:ikatelů ,dolů, vyplývající ze stMního IcLo
zo,m '~povinnos! véstI záznamy, mě:sÍóní účty, důchodklový ,dozor). 
l~ 3. a 4. 

Dle :posavadl1Ílho usta'nOV'e!1lÍi I§, 33. původního, zákona bylO' 'v přÍ:
padč,když uhU bylo, ,odevzdáno na dol'e, provozo.va.né koksolVrně, ibri
l;:etár'llě, bu.Jetárně, nebo jiné pwvoZlOvně pro ,další zpracolVánf (zhod
nocenO, daňo,vým základem zpravidla cena vyrobeného paliva; mini
sterstvo financí .;TI,ohlo vša'k naříditil, ,ž,e se dávka odráží z ceny uhlí 
před jeho zpraco,váním, byla-lil dávka z uhlí užitého ku d'alšímu zp'ra
cování vYššÍ než dávka vypadají:cí z vy-robenéhOl ,paliva. Nový z:rkon 
.strun'o'v,í, opaJk; v talkový,ch přÍ'padech se dle novéhO' zákona za'Pravwie 
uhelná dáv,lm zpraVIdla z ceny uhl'Íl k t'omu použitého, minilsterstvo 
financí může pak na žádost podnikatelovu povoliH zapravení dávky 
z ceny vyrobenéhO' paliva ~čl. II. nového zákona). VZ1ll'ik platební ,po
vinnos!,t zůstal tímto 'lledJotčen. 

Čl. III. mč,níč. 1 !§ 34. původní~ho zákona a mzšiřuie poněkud 
pří"pa'dy, 'IQdy se uheLn1á dávka neodvádí. Dle novéhO' zákona se dáv
ka neodvádí: 

1. z uhlí, 'které SCl spotřebuje 'DTO opatření provozní síly důlního 
pQidJniku k vedení' a udržováni, jeho prolVozu (:k tomu § 6. odst. 2., pak 
§§ 7. a 8. ;prov. nař.); 

2. z ub-liíl, které správa uhelného podniku horního z,darmaneb'O 
m1ejvýše za rež'iliní ceny po.skytuje zřízencům a osazenstvU! dolů , pen
sistům, provi.sionistům a jejich vdovám .pro jejich vlastní domálCÍ po
třehu k 'Otopu, POlkUld výměr.a těchtO' deputátů byla mini.s,terstvem 
veřejných ,prací schvále,na (t. zv. deputátní uhlí) ; dále z uhlí dJoda
ného z vla'st'ní, tč,Žiby a z,darma neblO nej'Výše za režijln1í cenu, závod
ním školám, nemocnidm, jídelnám a jill1ým ústavům a zařízením, 
slowžícím ok ,dolbru dčlnictva (k tomu !§ 10. PfO!V. nař.). 

Cl. IV. doplňUje § 35. původm'Ího zákona, Merý je,dná 'O lláhra.dní 
dávce, vybírané z uhlí dovezeného. z CIziny, pokud toto není dávky 
p r'os to. po.savaclní výše náhra<dní dávky zŮJstala nezměněna {§ ll. 
prolV. nařízeITIlí). Přfpady oS:VQbo'zenií: v zákoně uvedené blí'že vy
svět,luie § 12. Pl"'JIV. nař. 

Dle posavadního znčníl I§ 40. zák se nezapravené ,čás,tky uhelné 
dávky ,vym'áhaly jako přímé daně. O pro.mlčení pak ;platilo. ustano-
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ve:nL zákoma ze dne 18. ,bfezna 1878, Č. 31 ř. z. Cl. V. nového zákona 
praví nY'!1í, 'že o vymáhání nezapravené dávky, o .prcml,čel1í dálvky 
a Q ,()ipravnýchpro-středcích platí tatá1ž ustanovení ialkoQi daních 
spv.třebnílch, dále ze uhebn1á dávlka IpoŽ.íivá zákonného zástavníhoprá
va na ,dooJe s veškerým horním při-sl1l'še'l1Isltvím a konečně, . 'že o úro
dch z :prodlení pl'atí obdobně zák,on z'edne 16. br'ezna 1921, čís. 116 
Sb. zák a na'řízemIL 

Cl. VI. nového zákona phználvá veřejným do,pravní;n podn~
kům, !které dle !§ 45. 'j'sou po.vi,nny dodávati finančním úř'aoom vý
kazy od-opravě uhlí, že si moholu za tell1ito výkon porčíotati zvlá'št,nÍ 
poplatek stano,ve'l1Ý tarifem. Prov{"jěd nař~z.enlí -doplňuje čl. VI. u
stan-OlVeními o IpoiVinnos ech železni'čTIlÍIC'h rú.řadů a plavebních 'podrriiků 
dodávati přísl.uŠlnlým )·z.o,r ,čím úřadum výkazy o' zásilkách 'uhH a 
připuStl,ti kontr,alu OTA : ",nůdozorčí:ch úřadů . 

Cl. VII. a VIII. no,vého záik,omt c1oplňu'je trestní ustanovení p'0~ 
dle §I§ 48. a 49. posava,c1níh,QI zákona. 

Z výnolslŮ min1sterstva finalnlCí ,ot.ištěných ve Věstníku :sluší u
vésti: nový postup ,při vypootelní ulhie,lné ,dá,viky (str. 185), stanovení 
přvplatků k uhelným cenám na: !Úhradu 'výIoh uhelné rady (st-r. 334) 
a zejmél1113J instrukce ku zákonu z 12. srpna 1921, ,č. 296 Sb. z. a n., a 
ku Iprovácd:ědmu nařízeni ktO)l1mto zálko-TIlll! (str. 425). 

6. Daň z I i hu. 

1. Nařízeni vlády ze dne 8. ledna 1ge1, č. 7 Sb. z. a n., ;ku pro
vedení, zák,olna ze dne 22. pws;ilnce 1900, Č. 687 Sb. z. a n., jímž se 
ruší Ineho ;učni některá us,tanoVie:ní zákona o dani z Uhll'. 

2. Nařízení vlády ze dne 14. ledna 1921, Č. 17 Sb. z. a n., o ná
hra'dní-ch dávká,c'h z věcí obsahuHdch ,přílSadu ,cukru a alkoholu nebo 
z nich vyrobených s dlOplň'll.iďdm nařízením ze dne 16. červm1a 19\21 , 
Č. 220 Sb. z. a n. (v'iz do.). 

3. Nařízení vlády ze dne ll. Is'rpna 1ge1, Č. 272 Sb. z. an., o vý
roibě lihu: z ovoce" hobtťH a yína. 

4. Nařízení' vlácdy ze di!1'e 10. listo'padu 1921, Č. 406 Sb. z. a n. , 
jimž se stanoví prodejní, ceny ltlhlu a lihov,in. 

Ad 1. Nařízen1í, teto jes.t rázu formálního-. Ustanovení, ku 'čl. I. 
konstatují pouze po-čáte;k platnosti 'stavu, kterýnastaJi zrušelnim ně
kterých pQisavadní'ch z::ulwnných ·ust'anoven.í' zákonem ze dne 22. 
pwsilllce 1920, Č. 687 Sb. z. a n. Slev,a (15'%) stall1lovená v (zl''ll;šeném) 
posledním odlstavci § 35. zá:k. o; dlani z Iwu ze dne 20. června 1888, 
Č. 95ř. z., změněného II.díl-em cís. nař. ze dne 17. července 1899, Č. 
120 ř. z., pomíljf 31. prosincem 1920. ~Ýrob\!1~ ,boni~ilkacé příslušeHcí 
doposud ho,spodMským lihio;varům, bude p.o'Ulkázána po-uze do 30. 
1woIsince 1920 (incl.). Nařízení jedná dále o způsolhu, iaJk přihlásiti 
Ilárok hospodářských liholVarů na přiflděl individuálního ,)jho-vého 
kOinŤ'ilngelntu a }wk ins,truD-vati žádo,stú o zřízení 11O!véhlO hOlslpodáJřské-
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ho lihovaru, a konečričo zemských (ž,upnílCh) phráJžkúch 'ku ,dani 
z lihru.-

Z výnosů ministerstva financÍ otištěných ve Věstníku sluší u
véMi: Oprava oZJn1ačenr plombovackh kleští uží'vaných při k'Ontrole 
dcmě z lIhu' (str. 44), převod nevywž'itko,vaných nejvyšších výrob 
s jednoho lihovaru na jimé lihnvary (s,tr. 151), další' ,pře'kročeni ,prů
měmé denní výroby v hOlspodářs,kých ,lihorvarcch ~str. 154), dollro
naJé olddělelnlÍ, dClstHatur od produkčních lihovarů, pUslušnost Ikvas
ný.ch (záparovýd1) nádob k lihnvars:kému ,zařízení v pmdručnkh li
hovarech (s,tr. 182), celjchování nádolb, v ni,ohž jsou Medně projed
návány 'tekuU,ny dle váhy '(str. 185), o výr,obě Vhu z :bohulí, ov,oce 
a vímla (str. 334), odb()irná sekce ,twáren na laky, úprava denaturace 
hhu prú výrohu laků (sk. 371), branÍ' vwrků Zle zásilek lihu došlých 
cl'O rafinerií (lstr. 372), 'prozatímn~ Úlprava hhlové výroby prO> vÝrob'1lÍ 
o,bdiobí 1921/22 (str. 393), konečná !Úprava výwby lihové ve výrob
nm ,dbdobí 192W22 (str. 422), ,pr-iJznán~ výhody paušalováni pro liho,
vary produkční- (!:Jtr. 422). 

7. Daň z p i v a . 

1. Naf·í.zení v ,lá'dy ze dlTIle 1.p'rosLllce 1921, 'č. 431 Sb. z. a ll. , 

jímž se mění nařízení vlády ze dne' 3'l.pr'olSince 1920, Č. 678 Sb. z. 
a 11., ku provedení, zákona ze dne 22. pms~lnce 1920, Č. 676 Sb. z. a n., 
o způsobu z,daňoiVám[ piva. 

2. Nařízení :vláldy ze dme 23. března 1921, Č. 112 Sb. z. a n., o 
omelZení výroby a 10 nejniŽŠÍ: hwtmotč 'Piva. 

Ad 1. Čl. I. 'podává novow ·definici p~:va ,ta1dol: pivem se wzumí 
siaM alkohoIiclkj'r oopo,j, vzniJldý z IkvaŠ'emi: ml.adinky, :př'ipravené z 
lát'eIc škrobnatý,ch nebo cuker'natých, s přísadou chmele. Naří:zení 

s tanoví dále, jaké pir,ro považuje s,e za pivo v,ýčepnÍI, 'Pa:k za' Je'žá:k, 
za pivo lspeciální a za pitv,ol cizozemské. Za piv10 se 'Porvažiuje též mla
dinka, které se n'epoužlje k daJ.šr výrobě ,piva a 'která se vy,dá:vá z 
výrobny ku pr'ímé rS po.třeJbě. 

Daň se za'praV'uje p'odle stupňovHosti směrodiatmlé pro uveden é 
jednotHvédruhy piva. 

ČL II. tohoto naříze'l1'ÍI nahrazuje § 35. nař. z 16. p1"'OsincC' 1919, 
Č. 666 Sb. z. a n., ,o ,dúc.hodkorvémdozoru. Zá'Ph';y, ,jichž' vedení jest 
uloženo, musí hý,ti uchóvány kúče]u dúchodkovélho dOlzoru po do
bu tří let. 

Z výnosů ministerstva financí o,tištělJl'ý,c.h ve Včstnítku sluší u
vésťil: VÝ.kazní, 'povinnost žele,zni'ční,ch úřadlů podle naříze11lÍ, vlády ze 
dne 31. ,prosince 1920, Č. 678 Sb. z. a 11. Gstr. 41), k pwvedení, změn 
ve všeobecné dani nápOjové následkem ľ'o zší~ře.ní této .damlě na pivo 
(str. 41), výtraty při ,běžné výrobě Plva a ze zá1solb ke dni 1. J,edna 
íge1 ohlášených; kontrola mno'ŽsŤví mla:dinky a piva v kvasm!ých 
nádobách (s,tr. 184), ceicho,vání nádob, v nichž ~js{)lu úředně proi'ediná
vány te1kutiny podle váhy {str. 185), vařelní pivní mladinký pro jiný 

6 
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záv'od nebo pro jiný účel než výr,olbu piva {str. 272), zrušení nejvyš
ŠÍ'ohcen piva a no'Vá defilnile-e piva (str. 423). 

8. Daň z c II ,k; r u. 

1. Nařízení vlády ie dne 14. ledlnla 1921, Č. 17 Sb. z. a n., o ná
hradních dávkách z včcí OIbSal1l1j[~cíc:h ,přísadu cukru a alkoholu nebo
z nich vyrobených 6 doplňujídm mlaří'zením 'Vlády ze dne 16. ,června 

1921, Č. 220 Sb. z. a n. ( VIZ cllol). 

2. Nařízení, vlády ze dne 26. záJří 1921, ,č. 358 Sb. z. a n., {} ú
pravě obchodu cukf'em a použití řepy cukr,ovky. 

Ad 2. Očinnost nařízení vládty z 23.ř'íjna 192'0, Č. 581 Sb. z. a n., 
o !Úpravě obohodu řepnvým cukrem ve výrobním období 192q/21 
prodlužuje se, pOlkud jde o cukr vyroben}' ve výrnbnim 'Období 
1920/21, do 31. r-íjna 192'1. PÚGobnost čs. 'komise cuikemí prodlužuje 
se do konce říina 1921; komise vstoupí' dnem 1. listopadiu 1921 'v li
kvidaci (§ 1.). Nar-ízeníl vlády; ze dne 23. mna, 1920, č. 582 .Sb. z. a n., 
o ,spotr-ebinlÍl ,dávce z ,cukru ~onlsumního, ,pak naří,zeTIiíl vlády ze dne 
26. ,březina 1920, Č. 168 Sb. ,z. a n., o pnužití oukmrvky ze sklizně 1920 
a nař. vlády ze dne 30. března 1921, IČ. 139 Sb. Z. a n., n použití řepy 
cU'kr,o,vky ze ,skl'i~ně 1921 Is'e zrušuj[ dnem 1. říi,na 1921. 

Z vý.nosú mmisterstva fim1ancí otiš-těných ve Věsúnflku ulvá:dí
me: Úprava ozna'čení' plombovacích kleš-tí užívaný,ch při k ' ntrole 
.daně z culkru (str. 44), umělá lSlad:iidl-a, ,e-eny (str. 238). 

9. DaJÍ. z neros, t'Výcholejů. 

Zde lze uvéslti 'Pouze výnos 'Aištěný ve Vě'S,tn~ku mini,sterstva 
financí IS~r. 44 o :úpravě nznač~:ťlí: p l'ombova:CÍch klešti použílvaný,ch 
při k'Ontr'o,le daně z minerálnír:'d olejů. . 

10. D a ;1 z e z a p 'a lov ad e l. 

Zákon ze Jmle' 12. :;r:pna 1921, č. 3116 Sb. z. a n., o :dani .ze z!a1pa
lovadel, sPfO'váděc~'m naT-í'Zením ze dne 28. srpna 1921, čís. 317 Sb. 
zákomú a nařízení. 

Dle § 1. t<)ih'oto zákona se mzšiřude platnost zákona ze dne 9. 
Hilnla 1919, č. ;;50 Sb. Z. a n. na POldkarpatskou Rus. 

11. Clo. 

1. Nařízení vlády ze dne 14. l'cdna 1921,č. 17 Sb. z. an., {) ll1á
hmdníchdávkách z včcí, o>bsahuiídch přísadu cukru a alkoholu nebo 
',t Ilich vyrobených s doplňovacím naří,zením vlády ze ,dne 16. červmla 
1921, č. 220 Sb. ,z. a 'l1. 

2. Nařízení v%dy ze dne 3. února 19~11, č. 62 Sb. Z. a n., ,jÍlmž se 
d.o'p.lňuií vysvětlivky 'k celnímu sazelbnÍlku upravemJému vládním na
r-izením ze dne 12. května 1919, č. 379 S'b. Z. a 11., IS dalšími vláldními 
nařízeními () téže IMce: ze dne 14. března 1921, č. 96 Sb. z. a n., ze 



- 83 -

'\lIne ll. srpna 1921, č. 271 Stb. z. a n., ze dne 25. srpna 1921,č. 3115 
SO. z. a n., a ze dne 3. lůstopadu 1921, IČo ,395 Sb. 'z. a TI. 

3. Vyhláška mmi;sterstva Huancí z,e dne 26. února 1921, č. 86 
SO. Z. a 111., jíž se stanoiví pohranIčnu páJsmo lnu Moravě ,pr,oti Ra'lwu~ 
skll' a vyhJ.ašuH celní silnice s. další, vyhláškou (oprava ohYlb) ze dne 
19. července 192'1,č. 263 Sb. Z. a n. 

4. Nařízení, vlády ze dnc 21. května 1921, č. 193 , Sb. Z. a 1l1J., I() 

zvýšení valu,tového .příplatku k celním saz,bám 's dalším nařízením 
vlády ze ,dne 21. ,červencc 1ge1, č. 239 Sb. Z. a n. (oprava). 

5. Zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 351 Sb. z. a TI., o úpravě cla 
na au,tomobily a motory rk automobilům. 

6. Zák-oln zedr,e 12. Isrpna 1921, 'č. 311 Sb. z. a n., .o doplnění 
--čL IX. zákona o celní saz:bě ze dne 13. Úinora 1906, č. 20 ř. z. ,a uher
_ského zák-olua č. LIlI., r. 1907 s prl(}vádlědm nař'i:zením vl'árdy ze dne 
25. Iis~Orpadu 1921,č. 429 Sb. z. a n. 

7. Nařízení v.Járdy ze dne 19. prosince 1921 č. 460 Sb. z. a n., o 
,tThové úpravě celních ,sazeb pro čs. celní' území;. 

8. Nařízení ,vláody ze dne 2. června 1921, Č. 206 Stb. z. a ll., 10 

celním osv,o.bo'zení raný,ch bramborů v mce 1921. 
9. Vyhláška min. finanCÍ ze dne 25. října 1921, Č. 391 Sb. Z. a ln., 

jíž se vyhlašuje seznam celní,ch úřadů na Slovens:ku a v P'od'karpat
ské Rusi. 

Ad 1. Pordl'cčl. II. rwlwuského zákona ze dne 13. 'Úno.ra 1906, ř. 
Z. ÓÍ!s. 20, o celLT1lím lSazebnílku (uhersrkého zákona čl. LIlI. z r. 1907 .() 
celním sazebníku) jest vládla zmocněna, a'by přidov,o.zu věcí, jež 
obsahují: přísady podléhaj'ící v tuzemsku spotř'ehní dani, aneb jež se 
vyrálbějí z předmětů podléhajících ,takové dani, vybíTala verdle cla 
zvláštníl spotřební dani odp,orvídaiíroí: přii.ráŽlky. CI'torvané Inařízení sta
!JIoVÍ ,tUJdíž, že z věd s ,přísadlOu cukr.u nebo z cukru ,vyr,oibených 
(čokoláda, k,akaové výrobky cukr obsahluiíd. óOIko.láldoivá oCukr'átka, 
plody cukrem olha:l,ované, ,povidla, pasty, hwspeniny, zavařeniny atd. 
s cukrem zadělávané, ovocné a bobulové šťávy a pod., viz příloha A 
ku nařízenO a z věcí s přísadou allmholu nrebo z alkoholu vywbených 
(desertní ví!ll'a s přírsadoualk,oholu, alkohol'ircká léčiv'a,alkoholické 
aromat.ioké tresti" voňavh:y a lm,smetické předměty 'otbsa:huiící alko
hol a pod., viz příloha B ku nařízenO, se má při dovozu do tuzemska 
vedle cla vybírati náhradní' dávka, ~j, ejíiž výše je stanovena v pří~,Q.
hách Ail B CIt. Inlařízení, .pi'ípa!dně nal"ízeníč. 2210 Sb. z. a 'Dl. ai 19211. 
Článek II. 'Uvedeného; nařízen'í: změnil dle. ,těchto 'Ustanovení ,i vy
Isvět1ivky k ceh1ímu sazerbnílku (MíJ.oha vládního nal"írienr z,e dme 12 . 
. května 1919, Č. 379 Sb. z. a n.). 

Ad 4. Naří:zcní' 'stan-oiVí v čll. 1.. že k celním sazbám a k 'celním 
,přirážrkám se ,vybírá, nellllí~li jinak ,stanoveno" valutový pl"í'platek; 
celní saz,by s valutovým pi'lí:platkem se určují> souónem zárkladní'Ch 

. -sazeb a pří,slušnÝlch k'oeficientůuverdených ve čl. III. téhož nařízení. 
T 'eiJ'!,to koefirciel1~' je:ststanoveUlJ pro jedno.tlivé druhy zbožT ve výši 

6' 
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J, 3, .5, 7, 10, 13 a 16. Kromě- tohoolbsalhu1e nařízení čl. II. jisté .do~ 
plňky a z;něny pCISa:vadnílho celního :sazebníku. 

Ad 5. Zákon mění pOISavadní ulStaJnlOvenÍ poIož.ky 553 a 554 vše
obecné celní sazby (pří'loha ik nařílzcDlÍi vlády ze dne 12. ilwMua 1919.
Č. 379 Sb. z. a n.) a zákona ze dne 22. pro.s:imtce 1920,č. 688 Sb. z. a 
nař.; cIo obnáší 65'%: z ,ceny <lJutomobJlů. z motorů pak pro aeropla
ny (za 100 kg) 15.000 Kč a z ostatn['ch motorů (za 100 k'g) odl 4.500, 
do 6.000 Kč dIe váhy. 

Ad 6. CI. IX. zákona ze ,dne 13. února 1906, ř. z.č. 20 (wherský 
zák. čl. LIlI. ar 19107), urvádí přÍipady osvobození od dOV'OIZmlíh>o cla. 
Nový zákon doplňuje to.to. ustanovení faJkultativním osvobozením pro· 
dov'Oz nový,ch nebo i starých strojů. soru:častí strojovÝch, továrníh:o
zařízenú a ř.emClslnid\:ého náčilnlí:. 

Ad 7. p ,OIsavad:ní, c~lnr sazebnm\: {příloha ku vláldrIl'Íimli nařízenf 
ze dne 12. kvMna 1919,č. 379 Sb.z. a n.) doplmlěný a pozměněný ji
ný;ni pozdějšími nařízeními se nahraZUje, novým sazebníkem, j'e!IlŽ 
jes.t přílohou nařízení vlády .ze dlnl!!' 19. prolsince 192'1, Č. 460 Sb.z. a n~ 

Z výnosů min. ,financ:í! otÍ'šíěnýdt ve Věstníku ,sluší uvésti':Ú-
pravaoznačení celních 'plomlovacíoh kl!ešt.í (str. 90) Ikontrola vývo-
~u a dovozu :;bcŽ·í cdní'mi úřední,ky {str. 274). 

12. Daň z v od ll' íl S. í I y. 
Zákon ze dne 12. srpna 1921, Č. 368 Sb. z.a n_, >O dani z vodní' 

sHy s ,prováděcím nař. ze ,cine 12. května 1922. č. 142 Sb. z. a n. ÚČIn.
I!llOs t ů nabyl. zákon dnem 1.oorvna 1922 (viz vyhl-Miku mim. financi 
Č. 129 Sb. z. a '11. ai 1ge2). 

A. S k li teč n os t í, sní ž z á k .0< n s poj li je IP r á v n Íi P o-
v i n nO s t i, jest použ.it.i: vodní srHy k pohonu (§ 1), neJedná-ii .se o · 
vodní sílu uve.dcmlou v I§ 9. {vodní' sí'ly s nepatmým efektivním vý-
konem, vodní síly ·odlvozcné z vodní síly ji'ž (tdančméanobo z energiec 
vyrobené Z některých surovin podléihaiící,ch stát:ní' dan~ ISpo1ře:bní a 
konečně vodní s.íly pouŽÍ'.'<lné 'olbce;nipro obyvrrtc.J.stvo nebo druž-
stvy pro účely meliorační s vyloučením výdělečnosti'). 

B. POVin iTIlo<sti s to- uto skuťe, č'llo.sU spo}ené. 
Ber n í po< \[ i .n 11 ar s t v ů b e c jest 'Spojena lSe skutečností po

užirt:í vodní síly k lP.ohonu. · 

Jiné povinnosti: 

1. P o. v i 'I1JnI o s to; hla š o va ci: 
a) O ohlálšení .doby a rozsahu, případně i vÝkonnosti poháně-

ciho a poháněného nařízcní podnlikatelem (§ 8.)obsahujic ,btilžšípro
váděoí nařízemli. 

b) Kdio uŽĎ:vá vodni síly (kr;omě vodnf síly s nepatrným eďCik
tivním výkonem od daně osvobozené) k pohonu nebo j~držitelem 
vodního. ,dírla z.půsohilého. k zuilt.lmváJnJí vodní IsHy. je pov.inen ten1o-
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podnik jakož i každoupoZldějšíi změnu 'Podrobně porpsa<ti a ohlásiti 
iinančnímu úřadu ja'ko,ž i označiti podm,ilk zvenču (!§ 12.). Bli!žší uvádí 
prováděcí naI·ízcnÍ'. 

c) O pov1nm,oisti ohlašovací přfu z'olstřeném ' dúohodkovém dow
TU viz sub 3., ht. lb). 

2. PoviniJ1Jost pla:tební. 

a) S k u teč II o stí, s II í ž j e s poj e n a pIa t e b n í p o v i: 11-
n o s t, jest ,po'll,žbtí vodní sí1y, :k pohonu (jako u povinmlOsH ,berní). 
Není: :s~ce o tom v záikoně samém ni!čeho zv.láštního stanoveno, 
:avšak vyrplývá to z I§ 26. prov. nař. (»!p'olplatné ,úkoil1ry«). 

b) Subjekty p ,latební povinno 'sti: K zapraveni da
.ně jest 'povinen, IlJdo v:odní, sHy užívá~§ 10.). 

c) Rozsah pla't 'ební' p :ovinlI1losti: 
aa) Daň O' v Ý z á k I a ,d. Vyměřování daně děje se zásadně 

podle nej,výše možné výkonnosti ,pohánědho zařízení (kola, tUlfbiny 
II pod.) v koňský-ch silách efektIVll1~:ch daných na hřídeli pohálněcího 
zařízeni a jeho využití [§ 3. a §, 2. li-t. a)]. Nelze-li následkem měni
vého stavu vody dodlilti' stá,lé vOldn] :síly, múže v tomto ,případě podi
nhkatelžádati za rpodmíinek, které Is1anovÍo pwváděcí n,ařízení, hy ,se 
vodní síla počítala na základě celofOlooího průmer;nJého výkonu ,při 
kratšlím provozu na základě průměru, připadajícího na diOtyčnéob
,<Lobí výrobní ~§ 3.oidst. 2.). 

Podnvkatcl může 'však žádati, aby daň byla vyměř()IVána podle 
~coňských sil efcMi:vní'ch, pot!"e1bnych k dosažení 'pllnlé výkOlllnosti IpO
háněného zaří,zení a jeho vyu~rtí, ,pmkáže-U, kolik koňs'ký;ch sil je 
.zapotřebí k dosažení plné vÝKo.nnosti rpohánčného zařízellllí a je-li po
háněné zařízeni tak upraveno, že mŮ'že býti! dána pod! .úř'e1dní závěru 
ma část zařízení, z !které nemá !býitil ,daň vyměřová'na. Dle tohoto 
způsobu vy;:ui;r-uje se též daň i z moci úředm" nelze-U daň .jiným způ
s Obem vhodně zHstiti Q§ 4. a I§J 2." lilií. íb). 

Třetí druh daňového. zá,kladu spo,čívá v 'tom, že daň se vymě
řUje dle kilowatovýeh hoddn, kdy.ž se ,vodníi síla převádí na elektri
ckou energiI a to huď ,kžá:do,sti !podnikatelově, anebo z příkazu úřed
ního. Kilowatové hodiJny zjišfují se lna 'Úř'edně cejohovaném a za
bezpečeném ,počítadle, které 'Je povinen po.dnikatel na vlastní náklad 
,dodati a udn'žovati O§ 5. a i§ 2., lit. c)J. 

Za daňový základ může však býti stanoven ,též nejvyšší možm'r 
VÝ'kon vodní sÍ'iy anebo iiný v.holC!ný IZIpůs.ob [§ 2., Ji.t. d), !§ 5. 'pwv. 
nař.]. 

VýJkonnost .a dolba rozhodná prO' vyměře,nlÍ daně zjišfuj.e se dle 
ustanovení i§ 8. zák. (zpravidla podlle ,pílS'emného ohl áš enrr: podníkate
lova, případně /P'odlefOlzhodull'tí finanČ1l1lÍho !Úřadu). 

Při '3míšeném 'pohánědm zařízení jest podnikatel povinen učil
nm takové opatr-eníi, aby výkol11[Jost poháně'Cího zařj,zeln&~příp.elek
trieM energie) mohla býti zjišoo;v;ána samostatně, nelbo' přistoulpiti 
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na rozhodnutí finalruční-ho úřa,du, vydaného ina základě dabrozdaní 
znalce (příp . údajů počítadla), nebo na ' úkladě vzájemné dohody 
(§ 6.). 

Je-Ii v podniku ' několilk poMručlcích zařízení, ,z nichž 'ka'ždé ,po
hání určité stroje nezávisle na ostatních, může fill'ančníl úřad naří
dHi, že Ikaždé z tčchto pohánčdch zařízení, slušÍ', 'Pokud s,e >týče' vy
měření, daně z vodní síly, považovati za samolSt,atný p.odnik (§ 8., 
posl. odst.). ' 

bb) D a' ň o v á s a z b a. Základní daň jest 4 h a přirážka: 4 h 
za .jednu koňSKOU sílu a hod:im:u. Tato! přirážka může bý,ti v,láJdou. 
snÍ'žena v tom poměru, v jakém bude snižorvána dáv:lca: uhelná. 

Kromč této 'Pevné saz,by může ministr financí povohN pauš.a
Jování daně v ,pří.pa,dcch uvedený,ch v :§ 7. 

cl) D .o b a a z p ů s o b 'p I TI č,ll fl: íProváděd nařízení stanoví, 
kdy a jak Ise daň zapravuj.e (I§ 10.). 

e) Z á n i k IP I a t e b n 'r p o v in n .o st j: O promlčení ,dam'ě platí 
táž ustanovení jaka o daní'ch s,potřelbníoh (i§ ll., .odst. 1.). 

3, J i Do é p o v i ll' n o s t i. 

a) Pov,~nnost vés,ti z á z n a II y: 
aa) ,Prováděcí nařízení ,stanoví, ja'ké zápisy je podnikatel !p'O

v:~nen konati o vý,konnosti! vodní sHy a strojníh.o , zařízení a o době a 
ro~sa'hu ,provozu. • 

bb) O ,poOv1l1'nosti vésti záznamy při zostřeném důchodkovém , 
dozaru, vi,z lit b). 

Z pavinnosti vyplývající z d o z o r u stá t u: 
aa) O povinnosti podnikatelově ohlásiti finančnímu úřadu pod

nik bylo již jednáno sub 1 lit. b). 
bb) Podnikatel jest povinen poskytnouh finančnílmu úřadu na 

jeho žádost zevrubné údaje o, vodnr sÍllle a poháněcím i poháněném 
strojním zařízení. Táž povinnost s,tíhá vlastníka nebO' držitele vod
ního díla (§ 12., .odst. 2.). 

ce) Veškerá vodní dila, vodní poháně'cí zaHzení a s těmi10 
mI1stně spojené závo,dy jlsoUipodrolbeny důohoďkovému ,dozoru. ZN
zenci tLuto dozorem ;púvěřcní řsou oprávněnn ve dne kdykoliv, a v 
naci, pokud závody jsúu v či,nnostl, na příslušné územ~1 a do, závodů 
vstupovati, výllwnnosrSHo1uí,ho z,ařízení vyšetřova'tj, do, zápiSů , jež 
se o vodní síle él' jejím užívání konají, a to. i když ;hejsoUl zákonem 
o dani z vod,ní sHy předepsány, nahmeti, výpi,sy z nich ,činliti a na 
stvrzenku je odelbra-ti. Z toho vyplývá vzájemná po viÍinnolS t tato 
úřední jednání trpčt i . PřI tom pak jest ten. kdo vodni, síly užívá, 
PQlvinen sám anebo svými zřízenci podati 'ž'ádané vysvětlení' a bez
platně ko.naoti pomocné práce ,př i vyšetřování 'Vodní sHy ~§ 13.). 

dd) Finanční úřad může, má-li o d ů vod n ě n o u domněnku, že 
předcházející ustanovení k zajištění daně nepostačují, uvaliti na jed
notlivé podni'lmtele (podle ustanovení prováděcího nařá.z'ení) z.o:střený 
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důcho,dkový dozor. Tento záleží v tom, že ÍíiJnanční, úřad může pod
nikatelům u!olžlti povinnost, a,by ohlašovali v určité lhůtě před!em za
čátek a konec každodenního; provozu a používání vo,dní sHy , ce konali 
{) těchto ohlášeních jakož' i výrobcích zevrubné zápisy, a' dále že je 
finančniúřad opráivněndáti' .pod úřední závěm poháněcí a poháněné 
z al·í'zen~' po d'obu, za kterou !Se daň neplatí. Z toho vyplývá vzá-: 
jemná povinnost podnikateJ.o~ra tr'pěti tato úřední jednání. @ 13,). 

ee) V jistých pří'pa,dech múže ;býti nad podillkem zaveden stálý 
důchodkový do,zor (§ 14.). Příslušná uS'Ťanovení obs.ahuje prnváJděcí 
nařízení (§ 34. prov. naO. 

4. iN e .p I n ěn~' p o v i n n O< stí . 
Toto má vzápětí exekucb a úroky z prodelní (§ 11.), příp . tresty 

dle §§ 15- 17. 

VI. Státní monopoly. 

A. Monopol výbušnj'r'ch látek. 
Nařlfzení' vládly ze dne 3. února 1921. ,č. 46 Sb. z. a n., Jt:lTIZ se 

doplňuje vládní nařízení ze dne 8. li.sotopalďu 1920,č. 615 Sb. z. a n., 
vydané lm provedení zákona 'ze dne 15. července 1919, č. 414 Sb. 
z. a n.,o mo'Uopo'lu vý!bušných IMek 

To,to naří2ení stan'Ovi lkenční ,poplatl~y z dováženého zboží, 
obsahujídho .předmčty monolpolu vý:bušných látek 

Z výnosů mmistcns,tva financí otiŠ'těných v'e Vě'stníku, sluší 
uvésti: Ceníky výbušných látek (sk 47 ,a 226), o pr,odeji a odběru 
výbušných látek (str. 372). 

B. Mo n Ol p 'O I t, a b á k o v ý. 

Nař:Í'zení vlády ze ,dne 9. září' 1921, č. 328 Sb. z. a n., o uvol
nění prodeje 'tabáku. 

C. Monorp o I s 'olln í. 
L Zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 326 Sb. z. a 11., jímž se mění 

některá ustanovení k zákonu o solním monopolu, s prováděcím na
řízením ze dne 9. září 192'1, č. 327 Sb. z. a n. 

2. Vyhláška ministerstva financí ze ,dne 2}. prGIs.ince 1921, č . 492 
Sb. z. a 'll ., o státnvch prodejních oená,ch tuzemsl,é soli. 

Ad 1. Zákon stanoví státní' prodejní ceny tUlzemské soli j,edlé, 
doby~čí, ,průmyslové a oldrpad,j.;nvé (§ L a 4. zák.); zmocňuie minis,tra 
financí, alby stanoivil, v ja:kém r'Ozsahu a za jakých .podmínek se má 
přiznávati zamělstnancům státních solných dolú a hutí bezplat,nj'r od
bčr deputťLtnf soli a aby 'upravil podle výrObních nákladú státní pro~ 
deiní ceny soh pro obyvat,eleon6ch obcí, jimž podledo5avadní'ch 
zálmnných předpisll přísluší nárok na odběr 'Soli za cenu nižší než 
všeobecně s'Íano'Venou ' (§ 5.) .a: 'konečně, aby dále stanov.il okresy, 
do kterých smí Ibýtň cilzozems'ká sůl dodávána @ 6. zák. a ,čl. 4. !pr'ov. 
nař.). Co j-est Isůl c!o,bytčí a prúmys!()Ivá, určUlje blíže 'čL 3. prová-
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děcího nař . OdMr a prodej soli jed~é nepodléhá důchodkovému d()~ 
zoru; další úprava však (zušlechtění, míšení a pod.) jedlé soU za 
účelem prodeie 'Jest bez povoleníl ministerstva financí zakázána (čl. 1. 
prov. nař.). Prodej dobytčí soli podléhá důohodkovému dozoru. Pro
davač i'es't povinen oznámitiprodei příslušnému důchodkovému kon
tro1l1Jťmu úřadu a vésti zálpJsy o odběru a odbytu solli; průmyslová 
sůl mU/sí 'hýti ,před použitím denatuwvána, a'hy se stala nezpůsobi
lou k lidskému užívání (čl. 3 . . Iprov. nař.). 

Zá!lcon stanovÍ! dále Ulcenční, poplatky při dov{)!zu soli (přepy 
chové, vařené, Immenné) z 'celní ciziny. Dovoz dobytčí a průmyslové 
soli z celn~ ciziny za prominutí nebo snÍ'žení cla a licenčního poplatku 
může 'býti /P'wolen mLl1'Ís,trem financí: ~§ 7. zák.); tento jest však také 
zmocněn, a:by státní: prodeiní- ceny soli snížil neho zvÝš~1 dk výše 
výrobních náldad!ů a rovněž, aby zvýšil nebo snížil !ilcenční Ipoplatek 
(§ 8.). Dovoz, vývoz t průvoz soli kteréhokoli druhu bez po-vol'ení 
ministerstva financí jest, zakázátn (§ 10. zák.). Přestupky zákona a 
nařízení sltihaH se podle treS'Íuího důchodkového práva .(§ 11. zák). 

, 
VII. Ustanovení všeobecného rázu. 

1. Organisace úřed' ní. 

1. NaI"í'zení vlá dy ze dne 30. prOiSince 1920, č. 4 a! 1ge1 Sb. z . 
a 'll., kterým se stanoVÍ' nové úředn~! Htl\.l'ly pro úřední~(y eV'iJdence ilm
tasíru daně pozC'~ové. 

2. Vyhláška ministerstva financí ze d!ne 17. února 1921,č. 75 
Sb. z. a n., o změnách v organisacích celnkh úřadú v obvodu zem
ského finul!lJčního ř'editelství v Praze a v Brně. 

3. Naříe;ení vlády ze dne 9. září 1921 , č. 341 Sb. z. a n., kt,erým 
'se stanoví nOiVé úřední tituly pro úředníky technilcké finanční' kon
troly. 

4. Vyhláška ministra finanCÍ< ze dne 7. prosince 1921, č. 439 S1b. 
z. a n., o vybi:rání' a: vymáhání IPřímýoh daní, ia'kož J jiných sotátnkh 
dávek ve městech s vlastním statutem státními! úřady bemími, pak 
o změně názvu hernVoh Uřad!ů v Brně a o.pavě. 

5. Naří'zení vlády ze dne 23. března 1921, č. 109 Sb. z. an., o 
zří:zení a pltsobnostil Reditelslt:ví státního dluhl\l v Praze. 

Ad 4. Dosavadní s tátní berní úřady v Brně a Opavě nazývají 
!se, počínajíc 1. lednem 1922, »Be'rní úřad 'pro Brno-vC!nlw'V'« a »'BernÍ 
úřad pro Opavu-venkov.« 

Z výnosú ministerst.va financi otištěných ve Věstl1:Íiku minister
stva financí sluší uvésti: Upotřebeni statistických dat tý;kajíd.ch se 
o.sevu a sklizně a: st,atilshckých ruat podle zákona ze dne 28. ledna 
1919, č. 49 Sb. z. a n., k ,daňovým účelúm (str. 225), zrušent kon1r.o:ly 
dovozu a vývom z'hožícelními úředníky (str. 274), zfUlšení finanČillÍ
ho inspektorátu pro důchodkové trestní včcu v Opavě (str. 77, r,p,č. 
1922). 
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2. P I a c e n ;í: d a n ě. 

1. Zá!'kon ze dne 16. Ibře:z,na: 1921. ,č. 116 Sb. z. a n., {} splatnosti 
přímý'ch daní státních, s .prováďěcím naří'zením ze dne 28. 'července 
1921, č. 266 Sb. z. a n. 

2. Vyhláška ministers,tva fina,nocÍ' a 'Pošt a teloegrafů ze 24. JJřez
na 1921,č. 1410 Sb. z. a n.,že ISC' opravujeohYlba v'e vYhlášce ze dne 
17.prDsinoe 1920, ,č. 645 Sb. z. a n., o 'povinném placeníd!aní, 'Poplat
!.ů a dávek plate:nikami a šekovým řízením poštovního úřadu še- . 
kového: 

3. Nařízení vlády ze dne 1. prosince 1921,č. 438 Sb. z. a n.,. jvmž 
se přenáŠÍ vybírání a vymáhánC lP'l'ímýd1 daní v městech s v.Ia:stním 
statutem v Ccchálch, na .Moravě a ve Sle,zsku na státní úřady finanční 
s vyhláškou mimsterstva financ.í ze dne 7. ,prosince 1921, č. 439 Sb. 
z. a n. 

Ad La) L h ů tys p I a t II o 15 t~. !Přímé daně stáJtní s přirái
kam:y státn:imi jsou splatny v rovný·ch částkách napřed a to prvního 
ledna, 1. dubna, l. července a 1. října každého J.;:alendářní:ho roku. 
Zákon vša:k s,tano,ví ně:ll:teré výjimky, Ikde ohlednč splatnosti 'platí, na
dále ,dosavadní' ustanovení (i§ 1. ,zák. a. 'čl. 1. prov. naL). P.očát.kem 
'každého roku má býti v každé obci způsolbem v mÍstč .obvyklým vy
hlášeno, ve kterých hlůtách se majÍ' přímé d'aně platiti .a ja'ké následky 
má nedodržení IPlatebnkh lhůt C§ 2. zákona a čl. II, prov. nař.). 

b) V y m á h á II í cl a n ě ap ř i ľ á ž e k, úro,ky 7;prodleni z daně 
:a ,z přirážek. . 

. Neza'platí-Ii 'kdo přímých da;níl Istátní,ch s p1"iráž.kamt do 6 neděl 
po jl'Cl1 splatnosti, vpř~pad'č do jisté lhůty, během které daň má býti 
zaplacena, bUde od něho dlužnáčásťka ihned vymá:hána říz'ením do
nucovacím; přesahuje-Li dlužníkova úhrnná· roční náležitost všech 
zmíněných dávek v berní .obci dohromady 500 Kč, jest kromě toho 
povinen platiti ode dne splatnosti až včeotni:: do ,dnc zapla'oeoní dlužné 
částky lO%ní úroky z prodlení. Za den platby s'e p'okládá při plat
bách hotovými den složení ulbemíiho nelbo 'PoštOlV,n'í'ho úřadu, při do
bropisech v odú.čto,vacím řízení den zúčtování u poštovního úřadu šc
kového. Kalendářní, mčsLc čítá Ise za 30 .<1: kalendářní rok za 360 dnů. 
Výše úroků z prodJlen.Í ,při ,dávce z majetku a dá'Vlce z přírůstku na 
majetku řídí se dle IPosavadnÍlch předpilsů. 

c) Úro k y n á hra cl n í IZ d a n 'íl a .p ři r á ž.'e ik. Z částek pří
mých daní ,stáotníoh a přiráž'e'k, které byly neprávem přijaty a byly 
nebo podle pla'tných 'před:pisů mohly v den, kdy poplatník o() .odlpisu 
byl vyrozuměn, být~ vráceny hotově, 'budou pOlplatníku nahrazeny 
lO%,nÍ úroky, jest!iJže v bemíl:n rD'ce. jehož se odpis. tý'če, zásadnč 
podléhal úrokúm z prodlení (§ 6. zákona: čl. 6. prov. nař.). Za platbu 
neprávem přijatou ,pokládá se :platlba, :kdy.ž dio>tyčný 'předp~s fb,yl. roz
hodnutím sprál\rního úřadu vyrresen~m o' opravném ,prostředku nebo 
výrokem soudním buď úplně zrušen nebo tak snížen, že platba pře-
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vyšuje zbývajíCÍ předpjs. Cá:stky, které byly dobrovolně zaplaceny 
nad přBdlpis, !který byl ,pfedměte1m st:í'žn:osti, jsou z výpočtu úrol~ů 
náhnidních vyloučeny C§ 7. zák. a ,ol. 7. pr<OV. nař .). NáhrardnÍ' úroky 
pla:tí se ode dne platby ncprávem přIjaté až dlo dne vyrozumění po~ 
platníka o odpisu, Nastal-li po uvědomění p,orplatníka II vrácení daně 
prMah finanční ~právou zrpúsobený a oq,olruostminc.osprav,edlněný, 

zaplati se úroky náhradni: {l_ž dne skwtečného vrá>oení; (!§ 9. zák a čl. 8. 
prov. nař .). Opomněl- li finanční úřad náhradní úroky IPoukázati, a: ne_ 
uplatní'··Ji popla'tník nárok na úroky náhradní do tří let ode dne do
rurčení o rozhodnutí .správního 'liřadu neibo o,de d'ne vyhlášení- .soud
ního nálezu, kterým iby-la: berní !J1álež',jtost s!1'í'žena, zanikne nárolk na 
náhradní úroky ~§ 10. zák.). 

d) Úro k y ,z pro dl e oll í a n á hra d n' Í' z po p I a t k ů 'P ř í
mop I a cell Ý c h. Vý:nčra tÚroků zpr-odlení, které jest d'hižní'k po
yÍ!J1en IP'latiti přj nedodržení záko:mné lhúty k zapravení pf"ímo place
ných poplatků a poplatkovéhoerkvivalentUl včetně poplatkú ze smlurv 
pojišfo,vaCÍ'ch, smluv ,o doživotr:ídůchod' a 'smluv zao,patřova:cích, 

dále zjízdních lí!stkú a danč za přepravu zavazadel a zb-OŽt, stanoví 
se 10%, (:§ 12. zá,l\:. a ,čl. 10. prov. nař.). Ve stej:ně výši stanoví se 
míra úroků z prorctleni', kterými 'i,sou s,trany povinny IPod'le ustanovenf 
platný,oh na S\.ovenslku a: Podkarpatské Rusi (!§ 13. zák.). 

Vrací-li se na rekurs za'placený ,p,oplatek. m:aihradí se ,po:pla:tní'ku 
W%lní úrok. Ustanovení' uvedená při úrocích náhradních z ,daní .a 
přirážek dle §§r 7., 9. a 10. zákona 'Plati obdobně i co do ná:hradm~ch 
úroků z poplatků (I§ 14. zák,ona a čl. 1'1. ])rov. nař.). 

Ustanovení, uvedená: o' íwocích z prodlení a náhraldní'ch z po'
pla,tků pl'ímo .placený'Ch plat:P i pr,0' všeobeciDlOu daří z převodu statků' 
a prarcovních výkonů · a , ,pro daň přepychovou (:§ 15. zák. a čL 12. 
pr-o:v. nařízení). 

Zákon souča:snč zmo'cňuje vládu změnati úroky z prodlení a ná
hradrnr podle poměrúpeněž:'1 lího trhu.; 'při tom však nesmí překročiti 
sazbu určenou tímto zálkonem. 

Ad a. Vybíránt a vymáll1á:ní .přímých daní, ,pokud je města s 
vlastním s,tMutem Praha, Uberec, Bmo, Uh, Hrad'iště, Jihlava, Kro'
měří,ž, Olomo'u;c, Znojmo, Opava a Prýdek obstarávaj'í', v přenesené 
pllIs.ob:nlosti. přenáŠí se na státní úT-ady berní, pří'p. ;berní správy. - -

3. Pro< m I 'č e \11 í. 

Zákon ze ,dne 21. prOSince 1921, Č. 480 Sb. Z. · a n ., jímž se 'Ulpra
vuje proml'čení práva k vyměřenÍ' a vymáhání daní a dávek v ,pod
karpatské Rus.i. 

Do promlčeCÍch lhůt ve s:nysl'u uherských Hnančn'ÍiCh zákolnÍ! a 
nařízení posud pl3'úných ·v Podlkarpatské Rusi n-eČ'ítajír se roky 1914 
až' v,četně 1920. UstaI1O<vení toto. platí jak pro, přímé rdaně, tak i rpro 
veškeré jiné stáJ:n:í eláVky jIm na roveň postavené, jichž 'pr,omlčenÍ 
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je/s/t posuzovati dle dosud tam platných uiher,~kých záJ1mnů. Nevpočí

tání, roků 1914 až v'četně 1920 do lhůt promlčecíoh dle ;předchozích 
,odstavců platí ve všech případech, kdie ,promlčení: dne 1. s'rpna 1914 
'ještč nenastalo. 

4. Osvo:bozenr od daně a !poplatků (všeo:be 1ol11lé). 

Nař~zent vlády' ze d/:(1e 3. února 1ge1, ,č. 49 Sb. z. :;L ;n.) jímž se 
stanoví organmsační řád ,pro. poskytování úvěru žvvnostníkům pO'ŠKO

zelnlÝm válkou v Podkarpatské Rusi. 
Dle § 19. po,skytujÍi seku ,pOIópoJ-,e tohoto úvěru různé IÚle'vy: po-

pla1:kové a da,ňové: 
a) VeŠikerá právní jednání, všechny listiny, 'Podání a úřední ú

kony, jichž budou vyžadovati organi1srace a provádBní úvěru, jsou 
s vynNím smělnlek -a soudní'ho řízenr o/svrOhozeny od Uwlkový/ch a 
pJ-írnlÝch poplatků; . 

b) Provozování úvčrnÍICh obchodů z těchto úvěrů, jež se ,děje 
ve spo!c,čném podrniIm ně:koli1m zúčastněných ústavů úvěr ten po
skytujících a jež účetnicky samos1tatno" požívá výhody dle § 20. 
Č. 2. uherského zák. čl. VIII. z; r. 1909. Tomuto společnému podmdku 
přísl'ušÍ: také oSiV,ohození o'cI: eo!%lní válečné přirá'ž'ky dle zák. 61. IX. 
z rokU! 1918; 

c) Společenstva; cd daní dle § 4.č. 3. uher. zák 'čl. VIII. z .roku 
,909 trvaIe OS~oihoizená nepozbývají osvobození, kdyžúčastn<Í'Ce se 
posrkyto'vánÍ' úvěru vcházejíl v úvěrní s,tylky i s :nle1členy. 

5. C i z in a. 

1. VY'hláš~ka mi,ui:sterstva MnanCÍ ze dne 31. .ledna 1921, čís. 51 
Sb. z. a n.,že pozby'ly platnosti úmluvy k zamezen~l dvoiího zdanělllií 
uzavřené mezi !býv. Rakouskem a Uhrami. 

2·. Zá1wn ze dne 12. sr/pna 1921, Č. 349 Sb. z. a n., kterým se 
vláda zmo'cňui-e, aby zatímně 'upravila ·ohchodiní ,styky s ciz,~nlOl1. -

3. Nal"ízení vládry ze dne 9. zá1ří 1921,č. 350 Sb. z. a n., jímž se 
uvádí' v platnost hospodářská dohoda mez:i! vlárdami československou 
a německou, jakož i úmluva o pľ,ovádění čl. 2917. mírové smlouvy 
Ver~a:illské. 

4. Nařízení vlády ze dne 10. listopadu 1921,č. 402 Sb. z . . a n." 
JImz se uvádí v prozatímní platno1s,t obchodní úmtuva mez! ľepubli
kou československou a královstvím rumunským. 

Z výnosů mj,ni,sterstva hnan·cí otiš-íěných ve Věstníku sluší 'U,

vésti : Úmluvy k zamezeníc!ivojího zidanění v poměru k Uhrám (stľ. 
90), obchodní a cellTIIÍ smlouva Ise SVJÍ1carskem, výpověď (str. 240), 
prvni. ul'Držení ratifika:CJi mím Trianonskéhů (str. 274), výklad proza
tímní obchodníl sm·loLlvy mezi čs. repu1blikou a StlrS o aplikaci cel-
nrch ·tarifů (str. 274). . 
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Mimořádné dávky. 

A. V á leč n é při r áž ik y. 
1. Zá'kon ze dn.e- 12. srp!I1la 1921. ,č. 331 Sb. z. a .11., 00 válečných 

ipřiiltážkách ku přímým daním (s výjl'I1ťkou ,daně z příjmu) za rok 1921 
mimo SICJIVeniSlko a PoďkarpatkoU! Rus. 

2. Zákon ze dne 12. srpna 1921, Č. 336 Sb. z. 'a: n., jímž, se mění 
něMerá usta11Q.Vell1~ zákona .o oOsolbních daních ,přímých a Istanoví vá
lečná přirážka k dani z příjmu za léta 1921 až 1923 (§§ 4. až 8.). 

3. Zákon ze dne 12. ,srpna 1921, č.294 \Sb. Z . 'li! n., jimž se měni 
některá ustanovení o přímých damkh platných na Slovensku a Pod
karpatské Rus~ a stanoví se válečná přirážka k dani dóchodkové 
(z přílmu) za leta: 1921 až 1923 s 'prováděcím nařízením ze dne 1. pr().. 
since 1921, Č. 469 Sb. z. a n. 

4. Zá!lwn ze (jjrue 12. srpnli! 1921, 'č. 332 Sb. z. a n., ,jímž se pro 
Slovensko a Podkarpatskou Rus stanoví vále'čné přirá~ky ku .pří
mým daním (s výjimkou daně d6chodkové) za rok 1921 a dočasně 
se ZruŠUljí nčkterá ustanovení o přimých daní'ch. 

KU proveden~ zákOIIlJŮ ze dne 12. srpna 1921, Č. 331 Sb. z. a n. 
a Č. 336 Sb. 'z. ,a n., vydalo ministerstvoO finanCÍ zevrubný výno:s oti
štěný ve Věstníku na stránce 390. 

B. V Heč n é d a Il1I ě. 

Zde sluší, pouzeporuiká:zati na výnos min. Ímancí oť,uštěný ve 
Věstníku na str. 229 <O OIsvobození vyššího služebního, \p:řÍ'j,mu za
městnaJlllců Ibankovního úřadu od daně válečné. 

C. Dávka z m ,ajetiku. 
1. Nařízení v,láldy ze :dine 30. března 1921, Č. 141 Sb. z. a n., 

kterÝ'ffi se zvyšuje úr,olk z dobrovolných splátek na dávku z majetku 
a 'Pří'růsťkuna majetJm placeniých hotovými. 

2. Zákon ze dne 12. srpna 1921, Č. 323 Sb. z. a!IlJ., kterým se 
blítže upravuje dálVka z ma,jetkru a z ;přírůstku na ma;ietku'l1! majetku 
zabraného. 

3. NařÍzenÍi vlády ze dne 17. liistopadu 1921, ,č. 417 Sb. z. a n., 
kterým se vydává 'První dodatek: ku prováděCímu nařízení, k zákonu 
o dávce z majetiku ze dne 27. července 1920,č. 463 Sb. z. a n. 

Z výnosů ministerstva financí otištěných ve Věstníku slUŠÍ u
vésti: Kmenové ,jměníolkresn'í/ch hospodářských záložen (str. 182), 
kursy cennÝ'ch papírů (str. 269) a směTll1lice pro oceň'CJlVánÍ' těchťo 
podIrilků: sladoven (str. 138), průmys,!ových lihCJIVarů, rafinerií a dra-. 
sloven (str. 141), drožďáren (str. 14'5), hospodářských lihovarů (str. 
155), dhelen (str . 211) a mlýnů (,str. 219 a 275). 




