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42.
Viádní nařízení 

ze dne 28. dubna 1927, 
kterým se podrobuje dani z obratu dovoz 

některých předmětů.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 1, odst. 1., c. 2., a § 10, odst. 3., zákona 
ze dne 21. prosince 1923, č. 268 Sb. z. a n., 
o dani z obratu a dani přepychové, ve znění 
zákona ze dne 16. prosince 1926, č. 246 Sb. 
z. a n.:

§ I-
Dovoz předmětů, uvedených v připojeném 

seznamu, který jest součástkou tohoto naří
zení, podrobuje se dani z obratu ve výši uve
dené v tomto seznamu.

§ 2.

í1) U předmětů, z jejichž dovozu se vybírá 
daň podle váhy, jest daňovým základem 
váha, která jest základem celního odbavení; 
u předmětů, z jejichž dovozu se vybírá daň

podle ceny, platí pro stanovení daňového zá
kladu ustanovení článku 15. vládního naří
zení ze dne 4. července 1924, č. 156 Sb. z. a n., 
ve znění vládního nařízení ze dne 22. prosince 
1926, č. 247 Sb. z. a n., kterým se provádí zá
kon o dani z obratu a dani přepychové.

(2) Nestanoví-li seznam nic jiného, jsou 
pro posouzení povahy předmětu směrodatná 
ustanovení vysvětlivek k platnému celnímu 
sazebníku.

§ 3.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. 

května 1927. Provedení jeho ukládá se mini
stru financí.

švehla v. r.
Dr. Beneš v. r. 
černý v. r.
Dr. Engliš v. r. 
Dr. Gažík v. r. 
Dr. Hodža v. r. 
Najman v. r.

Dr. Nosek v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. 
Dr. Peroutka v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Srdínko v. r. 
Šrámek v. r.

Dr. Tiso v. r.

Seznam předmětů,
z jichž dovozu se vybírá daň z obratu podle vládního nařízení ze dne 28. dubna 1927, č. 42. Sb.z. a n.

Běž.
pol.
sez.

čís.
cel.
saz.

Druh zboží Daňový
základ

Daňová
sazba

Poznámka

1 152 Ambra šedá ; bobří stroj ; pižmo 
(mošus); cibet; kantaridy 
(španělské mušky); zrna 
pižmová (abelmošová); ku- 
beby; opium; muškátový bal- 
sám (muškátové máslo); voda 
bobkotřešňová ........................ cena 2%

ii
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Běž.
pol.
sez.

čís.
cel.
saz.

Druh zboží Daňový
základ

Daňová
sazba

Poznámka

2 154 Vonné vodičky (lihuprosté), 
jako: vodička z květů pome
rančových, vodička růžová, le
vandulová, fenyklová, z máty 
peprné, millefleurová a po
dobné vodičky........................ cena 2%

3 155 Silice (etherické oleje) ............ V 2%
4 188 Příze pro drobný prodej upra

vená ....................................... váha 400 Kč
5 1 197 Krajky, též vzdušné vyšívání 

(leptané zboží) ...................... cena

za 100 kg

2%
2%6 198 Výšivky......................................: W

7 211 Krajky a krajkové okraje ... . » 2%

8 212 Výšivky..................................... i 1) 2%
9 237b) Koberce na podlahu, vázané . .. V 2%

10 247 Celohedvábné zboží vyšívané 
vyjma zboží zcela z hedvábí 
(přírodního) neodpadkového. w 2%

11 248 Tyl a síťovité látky, tkané na 
způsob tylu; gázy (též tkané 
krepy a flory); krajky a kraj
kové šátky, vyjma zboží zcela 
z hedvábí (přírodního) neod
padkového .............................. 2%

12 250 Celohedvábné tkaniny, výslovně 
nejmenované, vyjma zboží 
zcela z hedvábí (přírodního) 
neodpadkového ...................... » 2%

Připomínka:
Gobelíny a čalouny všech druhů 

podléhají přepychové dani.

13 251 Aksamity a tkaniny na způsob 
aksamitů (s rozřezaným nebo 
nerozřezanýrn flórem) vyjma 
zboží s rozřezaným flórem 
z hedvábí (přírodního) neod
padkového .............................. 2%

2%14 252 Zboží stávkové a pletené..........
15 253 Stuhové zboží vyjma zboží s fló

rem z přírodního (též odpad
kového) hedvábí .................... 2%

2%

1

16 254 Zboží prýmkářské a knoflíkář
ské .........................................

17 ! 255

i

Polohedvábné zboží vyšívané; 
tyl a síťovité látky tkané na

.
li
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Běž. ČÍS.
Daňový

-■

pól. cel. Druh zboží Daňová Poznámka
sez. saz. základ sazba

způsob tylu, gázy (též tkané 
krepy a flory); krajky a kraj
kové šátky.............................. cena 2%

18 256 Polohedvábné tkaniny výslovně
nejmenované..........................

Připomínka:
Gobelíny a čalouny všech druhů

>> 2%

podléhají dani přepychové.
19 257 Aksamity a tkaniny na způsob

aksamitů (s rozřezaným nebo 
nerozřezaným flórem).......... 2%

2%20 258 Zboží stávkové a pletené..........
21 259 Stuhové zboží vyjma zboží

s flórem z přírodního (též od
padkového) hedvábí .............. 2%

22 260 Zboží prýmkářské a knoflíkář-
ské ......................................... 2%

28 271 Vějíře všech druhů.................... 2%
24 272 Deštníky a slunečníky, póvle-

čené jinými tkaninami než 
tkaninami z (přírodního) 
hedvábí neodpadkového, po
kud tyto deštníky a sluneč
níky nepodléhají vzhledem 
k své ostatní povaze přepy
chové dani; deštníky a sluneč
níky s rukověťmi z kosti nebo 
rohu .................................... 2%

•

25 274 Dámské šatstvo, prádlo, zboží
výstrojné a jiné věci, šité ze 
zboží, jmenovaného v pol. 5, 
6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 
18, 19 a 20 tohoto seznamu 
anebo ve spojení s takovým 
zbožím ................................... i* 2%

26 299 Ozdobné zboží, hračky, loutky,
žertovné předměty z papíru, 
papírové hmoty, lisované le
penky, vaty nebo jiných tex
tilních látek, jako: atrappy, 
ozdobné schránky, drobné 
sošky, košíčky, papírové řády, 
škrabošky, lampióny, konfety 
atd............................................ 2%

27 300 Ozdobné zboží, hračky, loutky,
žertovné předměty z papíru, 
papírové hmoty, lisované le-

36 •
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Běž.
pol.
sez.

čís.
cel.
saz.

Druh zboží Daňový
základ

Daňová
sazba

Poznámka

penky, vaty nebo jiných tex
tilních látek, jako: atrappy, 
ozdobné schránky, drobné 
sošky, košíčky, papírové řády, 
škrabošky, lampióny, konfety 
atd.; alba a památníky........ cena 2%

28 311 Obuv, též spojená se zbožím tex
tilním všech druhů nebo s ji
nými látkami ........................ V 2%

29

30

31

312

320e)

338

Plné obruče ..............................

Pneumatiky (duše a pláště) . . .

Zboží sedlářské a řemenářské. .

váha

»

cena

60 Kč za 
100 kg 

110 Kč za 
100 kg 

2%

32 339 Zboží brašnářské mimo kufry 
skříňové a automobilové .... w 2%

33 342 Hračky (též loutky) ................ 2% Sportovní míče podlé-
hájí přepychové dani.

34 346 Konfekcionované kožešiny z ko- 
ží, nepodléhajících přepycho
vé dani................................... .2%

35 355 Dřevěné hračky:
a) rakety strunové................ kus 10 Kč
b) nevypletené rámy na ra

kety .................................. >» 8 Kč
c) dřevěné hračky ostatní. . . cena 2%

36 357 Nábytek ze dřeva mahagono
vého, amerického ořešáku, 
pitchpinového (parketové bo
rovice), amerického topolu, 
břízy kanadské, hrušky afri- 

| cké a nábytek těmito dřevy 
zevně dýhovaný; nábytek z ji
ného dřeva mimoevropského, 
jestliže plocha z tohoto dřeva 
nebo tímto dřevem zevně dý
hovaná nepřesahuje 10% 
zevní čelní a boční plochy ná
bytku ..................................... » 2%

37 358 Nábytek ze dřeva mahagono
vého, amerického ořešáku, 
pitchpinového (parketové bo
rovice) , amerického topolu, 
břízy kanadské, hrušky afri
cké a nábytek těmito dřevy 
zevně dýhovaný; nábytek z ji-

li
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Běž.
pol.
sez.

čís.
cel.
saz.

Druh zboží Daňový
základ

Daňová
sazba

Poznámka

ného dřeva mimoevropského, 
jestliže plocha z tohoto dřeva 
nebo tímto dřevem zevně dý
hovaná nepřesahuje 10% 
zevní čelní a boční plochy ná
bytku ..................................... cena 2%.

Připomínka:
Nábytek, uvedený v položkách 

36 a 37 tohoto seznamu, pod
léhá vždy přepychové dani, 
je-li proveden ve slohu čín
ském, japonském nebo orien
tálním.

38 359 Kuřácké špičky a dýmky.......... f7 2%

39 360 Nábytek, povlečený tkaninami 
(též aksamity), nepodléhají
cími přepychové dani; náby
tek povlečený kůží........ .. ff 2%

Nábytek, povlečený go
belíny, nebo tkaninami 
zcela z (přírodního) 
hedvábí neodpadkového, 
nebo aksamity, s rozře
zaným flórem zcela 
z (přírodního) hedvábí 
neodpadkového, podléhá 

dani přepychové.

40 361c)
d)
e)

Zboží výslovně nejmenované z ji
ných surovin soustružnických 
nebo řezbářských než ze dřeva 77 2%

Připomínka:
Celé loutky, zhotovené z celuloi- 

du, podléhají při ceně nad 60 
Kč za kus přepychové dani.

41 362 Galanterní zboží (drobnůstky 
[nippes] a toiletní předměty) 77 2%

42 380 Suché desky fotografické citlivé váha 120 Kč 
za 100 kg

43 476 Brusle poniklované.................... cena 2%

44 479 Nožířské zboží........................ 77 2%

45 486 Nožířské zboží zlacené nebo 
stříbřené nebo spojené s velmi 
jemnými hmotami.................. 77 2%

46 514 Dekorativní předměty z olova, 
cínu a ze slitin olova s cínem; 
svícny, lampy, lustry z uvede
ných kovů a kovových slitin; 
všechny tyto předměty, pokud 
nepodléhají dani přepychové

i
97 2%
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Běž.
pol.

Čís.
cel. Druh zboží Daňový Daňová Poznámka

sez. saz. základ sazba

47 515 Dekorativní předměty ze zinku
a zinkových slitin; svícny, 
lampy, lustry z tohoto kovu a 
j eho slitin; všechny tyto před
měty, pokud nepodléhají dani 
přepychové ............................ cena 2%

48 516 Dekorativní předměty, nádobí,
stolní a kuchyňské potřeby, 
svícny, lampy, lustry ulité 
z mědi a z jiných obecných 
kovů nebo z kovových slitin 
výslovně nejmenovaných;
všechny tyto předměty, pokud 
nepodléhají dani přepychové . )) 2%

49 517 Nábytek celý nebo částečně
z mosazi nebo mosazí povle
čený ; dekorativní předměty, 
nádobí, stolní a kuchyňské po
třeby, svícny, lampy, lustry 
z mědi a z jiných obecných ko
vů nebo z kovových slitin vý
slovně nejmenovaných; všech
ny tyto předměty, pokud ne
podléhají dani přepychové ..

)) 2%

50 518 Dekorativní předměty, nádobí,
stolní a kuchyňské potřeby, 
svícny, lampy, lustry z niklu; 
všechny tyto předměty, pokud 
nepodléhají dani přepychové 1) 2%

51 519 Dekorativní předměty z kovu
britania; svícny, lampy, -lu
stry z tohoto kovu; všechny 
tyto předměty, pokud nepod
léhají dani přepychové ........ D 2%

52 520 Dekorativní předměty z hliníku
nebo ze slitin hliníku podob
ných; svícny, lampy, lustry 
z takovýchto kovů; všechny 
tyto předměty, pokud nepodlé
hají dani přepychové ...... )> 2%

53 521 Dekorativní předměty, svícny,
lampy, lustry z obecných kovů 
nebo kovových slitin, spojené 
s jemnými hmotami; nádobí, 
stolní a kuchyňské potřeby 
z mědi, niklu nebo ze slitin 
těchto kovů s obecnými kovy, 
spojené s jemnými hmotami; 
všechny tyto předměty, pokud 
nepodléhají dani přepychové 2%
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Běž.
pol.
sez.

54

55

56

57

58

cis.
cel.
saz.

Druh zboží

522

542

558

59

60

560

575

576

579

Dekorativní předměty, svícny, 
lampy, lustry z obecných kovů 
nebo kovových slitin, úplně 
nebo částečně zlacené nebo 
stříbřené, zlatém nebo stříb
rem plátované nebo spojené 
s velmi jemnými hmotami; 
nádobí stolní a kuchyňské po
třeby z mědi, niklu nebo ze 
slitin těchto kovů s obecnými 
kovy, úplně nebo částečně zla
cené' nebo stříbřené, zlatém 
nebo stříbrem plátované nebo 
spojené s velmi jemnými hmo
tami; všechny tyto předměty, 
pokud nepodléhají dani pře
pychové ...............................

Elektrické lampy, nepodléhající 
dani přepychové .................

Motorová kola (též s přívěsnými 
vozíky) a přívěsné vozíky 
k motorovým kolům, osobní 
automobily (též motorové 
tříkolky), nákladní automobily 
a autobusy, chassis s motorem 
nebo bez něho, karoserie, po
kud tyto předměty nepodléhají 
přepychové dani .............

Zlato, stříbro, platina a jiné dra
hé kovy ...............................

Připomínka:

Dovoz zlata nebo stříbra, dová
ženého přímo pro Národní 
banku československou, ne
podléhá dani z obratu.

Divadelní kukátka, dalekohledy 
a stereoskopické přístroje; fo
tografické a kinematografické 
přístroje všech druhů a jejich 
součástky ...........................

Fonografy, gramofony, repro
dukční desky a válce k nim .

Piana, pianina, harmonia, jakož 
i hudební stroje automatické, 
mající podobný mechanismus 
jako klavíry ........................

Daňový
základ

Daňová
sazba

Poznámka

cena 2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%



354 Sbírka zákonů a nařízení, č. 42.

Běž.
pol.
sez.

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

cis.
cel.
saz.

580

581

582

585

586 

589

630

Druh zboží'

631

632 

641 

651

Varhany a kolovrátky píšťalové

Dechové a tahací harmoniky ..

Hudební nástroje výslovně ne
jmenované a smyčce ..........

Hodinky se stříbrnými pouzdry

Stříbrná pouzdra k hodinkám

Hodiny a hodinové stroje, po
kud nepodléhají přepychové 
dani ...................................

Lékárnické zboží upravené, ja
kož i všechny látky svými ná
pisy, štítky, obaly a pod. 
označené jako léky (i léky pro 
zvířata) ; vaty a obvazy upra
vené k účelům léčivým..........

Octy, tuky a oleje, navoněné. ..

Alkoholické aromatické třešti. .

Zboží ohněstrojné......................

Sochy, poprsí a figury z obec
ných kovů nebo kovových sli
tin, pokud nepodléhají přepy
chové dani.............................

Daňový
základ

cena

Daňová
sazba

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

Poznámka


