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68.

Vládní nařízení
ze dne 13. března 1924,
Ivterým se mění seznam přepychových předwetů, připojený k zákonu ze dne 12. srpna
1921, č. 321 Sb. z. a n., o všeobecné dani
z obratu a z pracovních výkonů a o dani pře
pychové.

Vláda republiky československé nařizuje
podle § 26, odst. 1., zákona ze dne 21. prosince

1923, č. 268 Sb. z. a n., o dani z obratu a dani
přepychové:
§ 1.
Položka D II 3 seznamu přepychových před
mětů, připojeného k zákonu ze dne 12. srpna
1921, č. 321 Sb. z. a n., o všeobecné dani
z obratu a z pracovních výkonů a o dani pře
pychové, bude zníti:

Osobní vozidla:

a) Osobní automobily, chassis a motory
k osobním automobilům, které mají více
než 4 válce nebo větší obsah válců než
2-5 litrů a karoserie k takovým vozidlům
b) součástky osobních automobilů, a to:
velké elektrické garnitury a rychloměry
s ukazovatelem rychlosti nad 100 kilometrťp měřiče stoupání, telefony a mlu
vicí přístroje, zařízení vytápěcí, zapalo
vače doutníků, elektrické houkačky,
|
Pneumatiky (pláště a duše) . . . .
c) motorová jízdní kola (motocykly)
is přívěsnými vozy a motory k motocyklum, mají-li více než 2 válce nebo
obsah válců než 1000 cm3 nebo
aU-h se upraví ti na takové stroje roz
množením válců..................................
kočáry, luxusní vozy a tažné saně pro
sPm-t a zábavu .
Připomínky:
ním
v/r°kce aneb hned při dovozu •
Musí obsahovnH (txy?0V7m osvědčením), :
Ověřený oni= ?tl P°Met valců> jejich vrtání a ztl
resn oplní A
10 vysvědčení uschová výro
2 a,
doklad pro daňovou konti
autoniohilv ^ pro veřejnou dopravu a sar
i nejsou přepychovým zbožím.

u výrobce

nehledíc na cenu
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§ 2.

Nařízení toto, jehož provedení se ukládá mi
nistru financí, nabývá účinnosti dnem vyhlá

68.

šení. Platnost jeho končí dnem 31. prosino
1924.

švehla v. r.
Bečka v. r.
Malypetr v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Bechyně v. r.
Stříbrný v. r.
Novák v. r.
Šrámek v. r.
Habrman v. r.
Dr. Kállay v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Markovič v. r.

Státní tiskárna v Prazo.

