
356 Sbírka zákonů a nařízení, č. 43.

Běž.
Cena roz-

Čís. hodná pro Způsob
zdanění

pol.
sez.

cel.
saz.

Druh předmětu přepychovou
povahu

Poznámka

předmětu

i 8 Kardamomy, vanilka a vanilin nehledíc jen při
na cenu dovozu

Připomínka:
Kardamomy a vanilka, dovážené na 
dovolovací list k výrobě etherických 
olejů a třeští, nepodléhají přepychové 
dani.

2 9 Fíky >> 19

3 10 Vinné bobule a hrozny, sušené; ko- 
rintky 91 91

4 12 Pomeranče 91 19

5 14 Datle, pistácie a banány 19 1 1

6 15 Ananas 99 19

7 16 Mandle suché, nevyloupané nebo vy
loupané 11 99

8 17 Piniová (limbová) jádra, nevyloupa- 
ná; jedlé kaštany; jedlé ořechy cizo- 
krajné; olivy čerstvé, sušené nebo so
lené 11 „

Připomínka:
Ořechy kokosové strouhané, arachi- 
dové (burské) ořechy vyloupané a 
cashew jádra (kernery) vyloupané 
nepodléhají přepychové dani.

9 18 Piniová (limbová) jádra vyloupaná; 
granátová jablka 11 11

10 35 Vinné hrozny, čerstvé, proložené pili
nami nebo korkovou drtí 19 u výrobce

11 40 Lanýže 99 11

12 54
í

Soupravy (věnce, kytice, girlandy a Stran souprav

55
281

pod.), zhotovené zcela nebo částečně 
z přírodních okrasných květin, rato-

z umělých květin, 
listoví nebo rato
lestí viz pol. 28.

299 leští nebo z přírodního okrasného 
listoví nebo travin, čerstvých, suše
ných nebo upravených při ceně 

nad 150 Kč
11

za kus
Připomínka:
Základem pro vyměření přepychové 
daně jest celková cena předmětu, tu- 

: díž i cena pomůcek, použitých při 
! úpravě. 1 li



357Sbírka zákonů a nařízení, č. 43.

Běž. Čís. Cena roz-

pol. cel. Druh předmětu
hodná pro 

prepychovm1 Způsob Poznámka
sez. saz. povahu

předmětu
zdanění

13 75 Scampi, ústřice, raci mořští, krabi nehledíc jen při

14
76

Jemné pečivo
na cenu dovozu

114
V u výrobce

P ř i p 0 m í n k a:
Za jemné pečivo se nepovažuje: 
jemné diabetické pečivo, oplatky, per
ník, piškoty, kokosové pečivo, volně 
sypané kakesy a volně sypané sucha-
ry. Za volně sypané kakesy a suchary 
se pokládá zboží, jež není dováženo 
nebo výrobcem dodáváno v úpravě pro 
drobný prodej.

15 118 Masité droby: mortadella, uherský a 
veronský salám, původní i nápodobě-
ný; lososí šunka (šunka v měchýři) n ))

16 119 Sýry: Eleu ďAuvergne, bel paese, de 
Brie, camembert, coulommiers, sýry
zvané á la créme nebo double créme
(jako demi-sel, bondons, petits car- 
rés), edamský (eidamský), ementál- 
ský, fontina, géromé, gervais, gorgon- 
zola, gouda, gruyěre (groyský), ched-
dar, chester, imperiál, livarot, Mont 
ďOr, Munster, Pont l’Evěque, Port 
Salut, roquefort, saanský sýr, sbrinz, 
sýr zv. spalen a stracchino v ))

17 121 Úhoř a losos uzený; úhoř a losos ma-
122 linovaný; kaviár a kaviárové náhraž-
123 ky; korýšové konservy a paštika z hu-
128 sích jater; losos, makrela, pstruh, tu

ňák a sardelová očka, (vše v oleji) v V
18 127 Čokoládové výrobky )) V Kakaová hmota, 

čokoláda v ta-
bulkách nebo ve

zlomcích (též 
plněná) a čokolá
dové náhražky ne-

podléhají dani

19 130 Cukřené ovocné kůry (na př. pome
rančová kůra, sukkada, citronát), 
cukřený puškvorec a cukřený ananas

přepychové.

20 131 Poživatiny, vyjmenované v pol. 6, 13 
až 17 a 19, v krabicích, lahvích a po
dobných nádobách, neprodyšně uza
vřené « V

21 132 Cukroví (bonbony, pastilky, marci
pán, turecký med, mandoletti, zmrzli
na atd.) »



358 Sbírka zákonů a nařízení, č. 43.

Běž. čís.
pol. cel.
sez. saz.

22 229

23 230
250
256

24 247
248 
250 
274

Druh předmětu

Cena roz
hodná pro 

přepychovou 
povahu 

předmětu

Vlněné tkaniny, váží-li čtvereční metr 
200 g nebo méně

Připomínka:
Za vlněné tkaniny pokládají 'se též 
vlněné tkaniny, promísené jinými pře
divy než hedvábím.
Gobelíny

Připomínka:
Látky, tkané na způsob gobelínu, 
s opakujícími se kresbami, které při
cházejí do obchodu jako metrové zbo
ží (čís. 229 cel. saz.), nepodléhají dani 
přepychové.
Tyl a síťovité látky, tkané na způsob 
tylu; gázy (též tkané krepy a flory) ; 
krajky a krajkové šátky; tkaniny; 
všechno toto zboží celohedvábné zcela 
z neodpadkového (přírodního) he
dvábí
Připomínky:
1. K celohedvábnému zboží podle této 

položky patří také zboží hedvábné, 
do něhož jsou k vyvolání efektů 
vepracovány jednotlivé niti z ji
ných přediv než z neodpadkového 
(přírodního) hedvábí, aniž by se 
tím měnil ráz tohoto zboží jako 
zboží celohedvábného.

2. Přepychové dani nepodléhá zboží, 
vyrobené zcela nebo částečně z he
dvábí odpadkového (chappového, 
floretového atd.). Okolnost, že 
zboží není vyrobeno zcela z neod
padkového (přírodního) hedvábí, 
musí dovozce nebo výrobce proká
zat! nálezem Státní zkušebny pro 
průmysl textilní v ústí n. Orlicí.

3. Hedvábné gázy a hedvábné tkani
ny hladké na vzdušné vyšívání 
(základ na leptání) nepodléhají 
přepychové dani, dovážejí-li se na 
dovolovaní list nebo podá-li se při 
tuzemských dodávkách finanční
mu úřadu I. stolice průkaz o použi
ti k řečenému účelu.

Způsob
zdanění

pri cene 
nad 100 Kč 

za čtve
reční metr

nehledíc 
na cenu

u výrobce

Poznámka



Sbírka zákonů a nařízení, č. 43, 359

Běž.
pol.

čís.
cel.

Cena voz-

Druh předmětu
hodná pvo 

přepychovou Způsob Poznámka
sez. saz. povahu

předmětu
zdanění

4. Hedvábné gázy, vyrobené výhrad-
ně ze surového hedvábí grěge 
(v osnově i útku), dodávané nebo 
dovážené k výrobě umělých květin, 
nepodléhají přepychové dani, pro- 
káže-li příjemce zboží osvědčením 
obchodní a živnostenské komory, 
že se zabývá výrobou umělých 
květin.

25 250 čalouny celohedvábné a polohedvábné nehledíc u výrobce
256 na cenu

26 251 Aksamity a tkaniny na způsob aksa
mitu, s rozřezaným flórem zcela z ne- 
odpadkového (přírodního) hedvábí f?

Připomínka:
Zboží s flórem z hedvábí odpadkového 
nepodléhá přepychové dani. Okolnost, 
že zboží není vyrobeno zcela z neod- 
padkového (přírodního) hedvábí, musí 
dovozce nebo výrobce prokázati nále
zem Státní zkušebny pro průmysl 
textilní v ústí n. Orlicí.

27 253 b) 
259 b)

Stuhy aksamitové a stuhy s aksami
tovými vzorky, s flórem z přírodního 
(též odpadkového) hedvábí )> >>

28 261 Soupravy (věnce, kytice, girlandy a 
pod.), zhotovené zcela nebo částečně

Stran souprav 
z přírodních kvě

tin, ratolestí,
z umělých květin, umělého listoví nebo listoví nebo travin
umělých ratolestí

Připomínka:

při ceně 
nad 150 Kč

>> viz pol. 12.

za kus
Základem pro vyměření přepychové
daně jest celková cena předmětu, tu-
díž i cena pomůcek, použitých při
úpravě.

29 263 Upravení cizókrajní ptáci, upravené 
kůže cizokrajných ptáků, celé nebo je
jich části (hlavy, krky, křídla atd.), 
upravená ozdobná péra z cizokrajných 
ptáků a pérové výzdoby, vzniklé spo
jením upravených ozdobných per cizo
krajných ptáků s péry tuzemských

Stran kožešin 
z peří viz pol. HO 

a 39.

ptáků nehledíc ff

na cenuPřipomínka:
Za upravené pokládá se zboží, jehož 
se dá přímo použiti za výzdobu.



360 Sbírka zákonů a nařízení, č. 43.

Běž.

1 čís.

pol. cel.
ssz. saz.

30 264

31 267

Druh předmětu

Cena roz
hodná pro 

přepychovou 
povahu 

předmětu

Způsob
zdanění

Poznámka

268
269

32 272

33 274

Umělé kožešiny z peří cizokrajných 
ptáků (též konfekcionované)

Klobouky (čepice):
a) pánské a chlapecké, ze srstěně 

plsti:
1. velurové

2. ostatní

b) dámské a dívčí, vyzdobené přepy
chovými předměty, uvedenými 
v pol. 24, 26, 27 a 29

c) pravé „Panama" a „Bankog" a 
pravé.florentinské klobouky

Připomínky:
1. Za výrobce se pokládá, kdo dokon

čuje výrobu klobouků (čepic) tak, 
že jsou způsobilé k používání.

2. Pravé florentinské klobouky jsou 
klobouky, sešité ručně křížkovým 
stehem ze slámy.

Deštníky a slunečníky, povlečené tka
ninami z neodpadkového (přírodního) 
hedvábí; deštníky a slunečníky, povle
čené tkaninami jakéhokoliv druhu, 
avšak s rukověťmi zcela nebo částeč
ně z ebenu, slonoviny, želvoviny, per
leti, jantaru, gagatu nebo s rukověťmi 
umělecky vyřezávanými, stříbřenými, 
zlacenými; deštníky a slunečníky, vy
strojené drahými kovy

P ř i p o m i n k y:
1. Deštníky a slunečníky, povlečené 

tkaninami z odpadkového hedvábí, 
nepodléhají přepychové dani, pro- 
káže-li dovozce tuto povahu zboží 
nálezem Státní zkušebny pro prů
mysl textilní v ústí n. Orlicí.

2. Strojně vykroužené ozdoby nepo
kládají se za umělecké vyřezávání.

Dámské šatstvo; prádlo, zboží výstroj- 
né a jiné věci, šité ze zboží přepycho-

nehledíc 
na cenu

pri cene 
nad 150 Kč 

za kus 
při ceně 

had 100 Kč 
za kus

nehledíc 
na cenu

u výrobce
Viz též pol. 39.

jen pn 
dovozu

u výrobce

jen pri 
dovozu

Z daňovézákladny 
odečítá se 20°/o.

Z daňové základny 
odečítá se 20°/o.
Stran deštníků 

a slunečníků s ru
kověťmi z drahých 
kovů viz pol. 65.

Z daňové základny 
se odečítá 25%.



361Sbírka zákonů a nařízení, č. 43.

Cena roz-
Běž.
pol.

čís.
cel. Druli předmětu

hodná pro 
přepychovou

Způsob
zdanění Poznámka

sez. saz. povahu
předmětu

váho, nebo ve spojení s takovýmto nehledíc jen při
zbožím na cenu dovozu

34 295 čalouny papírové napodobující lin- 
krustu, imitace hedvábných čalounů 
(soirety) a čalouny se zlaceným pod
kladem )) u výrobce

Připomínka:
čalouny s pozlacenými proužky na ba
revném podkladě nepodléhají přepy
chové dani.

35 309
310

Sportovní míče (též pláště a duše) >> fy
Stran sportovních 

mí 'ů kožen ch 
viz pol. 38.

36 338 Kufry skříňové a automobilové z ků-
339 že všech druhů JJ fy

37 340 Obuv z kůže zlacené, stříbřené nebo 
bronzované, obuv z lakované kůže 
nebo obsazená lakovanou kůží, obuv 
brokátová, sportovní obuv tennisová, 
kopací, lyžařská a horská fy

Připomínka:
Lakované špičky nepokládají se za 
obsazení lakovanou kůží.

38 342 Čalouny kožené a linkrustové; spor
tovní míče (též pláště a duše) fy

Stran sportovních 
míčů kaučukových

39 345 Kožešiny upravené, nekonfekcionova- 
né, z kůže chinchilly (písťuchy), chin- 
chillony (hlodavce podobného chin- 
chille), lví, lišek ušlechtilých (lišky 
křížové, černé, stříbrošedé, modré a

viz pol. 35.

Viz též pol. 29 a 30.

bílé čili polární), ovce širokoocasé, 
sealskinové (tulení s měkkou, lesklou 
srstí), sobolí a vydry mořské (bobra 
kamčatského), z kůže kachny, labutě 
a ledňáčka yy

P ř i p o m í n k a:
Za výrobce se pokládá, kdo surovou 
kožešinu hotově upravuje.

40 346 Kožešiny konfekcionované:
a) z kůží, uvedených v pol. 39 (s vy-

K pol. 40 a) :loučením kusů kožešin, spadajících

..

pod pol. b) >9 jen při 
dovozu

Z daňové základ
ny se odečítá 15°/o.



362 Sbírka zákonů a nařízení, é. 43.

Běž.
pol.
sez.

čís.
cel.
saz.

Druh předmětu

Cena roz
hodná pro 

přepychovou 
povahu 

předmětu

Způsob
zdanění

Poznámka

b) kusy kožešin z kůží, uvedených 
v pol. 39, bez podšívky, sešité 
v pruhy, tabule, pláty, rotundy a 
kříže, které však ještě nejsou při- 
krojeny pro určitý zřejmý účel

Připomínka:

nehledíc 
na cenu

u výrobce

Za konfekcionovanou kožešinu poklá
dá se též kožešina z peří, nalepená na 
textilní látky.

41 354
367

Hole dřevěné, s rukověťmi zcela nebo 
částečně z ebenu, slonoviny, želvoviny, 
perleti, jantaru, gagatu nebo s ruko
věťmi umělecky vyřezávanými, stří
břenými, zlacenými; hole vystrojené 
drahými kovy 9> 99

Stran holí 
železných viz 

pol. 58.

Připomínka:
Strojně vykroužené ozdoby nepoklá
dají se za umělecké vyřezávání.

42 356
357
358 
360 
554

Sportovní předměty ze dřeva:

a) zábavní a sportovní lodi, též s mo
torem, i jich příslušenství

b) hockeyové hole, lyže hikorové, lyže 
tvarované (fasonované), lyžařské 
hole ze třtiny

ff

9f

99

99

Stran lodí ze 
železného 

plechu 
viz pol. 55 a 

stran železných 
sportovních 

sáněkvizpol.57.

c) sportovní sáňky

Připomínky:

při ceně 
nad 130 Kč 

za kus

99

1. Cvičné a závodní lodi (gigy a 
outriggery) jsou osvobozeny od 
přepychové daně na průkaz pří
slušného sportovního klubu 0 jich 
upotřebení k účelům cvičným nebo 
závodním.

2. Za tvarované (fasonované) pova
žují se lyže s oblou nebo jinak vy
výšenou vrchní plochou.

43 357 Nábytek:
358
359
360

a) ze dřev mimoevropských nebo 
jimi zevně dýhovaný

nehledíc 
na cenu

v drobném 
prodeji



Sbírka zákonů a nařízoní, č. 43. 363

Běž.
pol.
sez.

čís.
cel.
saz.

Druh předmětu

Cena roz
hodná pro 

přepychovoi 
povahu

J předmětu

Způsob
zdanění Poznámka

Připomínky:
1. Nábytek ze dřeva mahagonového, 

amerického ořešáku, pitchpinové- 
ho (parketové borovice), americ
kého topolu, břízy kanadské a 
hrušky africké nebo jimi zevně 
dýhovaný nepodléhá přepychové 
dani.

2. Rovněž nepodléhá přepychové dani 
nábytek toliko zdobený 
mimoevropskými dřevy, když zdo
bená plocha nepřesahuje 10% zev
ní čelní a boční plochy nábytku.

b) jemně prolamovaný, vyřezávaný, 
zlacený, stříbřený, bronzovaný 
nebo jemně malovaný, nehledíc na 
druh dřeva

Připomínka:
Ozdoby soustruhované, vypálené, vy
tlačené nebo vykroužené nepokládají 
se za vyřezávané. Jednoduchá orna
mentální řezba, jejíž plocha nepřesa
huje 10% zevní čelní a boční plochy 
nábytku, jakož i malované jednodu
ché národní ornamenty nedodávají 
nábytku přepychové povahy.
c) potažený látkami, uvedenými 

v pol. 23, 24 a 26 seznamu, nehle
díc na druh dřeva

d) vykládaný (bulová práce, intarsie, 
dřevěná mosaika), nehledíc na 
druh dřeva

Připomínka:
Jednoduché vykládání rovnými linka
mi nebo se zahnutým okrajem rovno
běžnými čarami nedodává nábytku 
přepychové povahy.
e) slohu čínského, japonského nebo 

orientálního, nehledíc na druh 
dřeva

nehledíc
na cenu

I

)>

f’

v drobném 
prodej i

>>

yy

„
44 358 Hodinové skříně a skřínky při ceně u výrobce, Stran hodinových

45

íí

až
362
361 Celé loutky, zhotovené zcela z celu- 

loidu

rad 350 Kč 
za kus

při ceně 
uad 60 Kč 

za kus

yy

1

skříněk z kamene 
viz pol. 53.



364 Sbírka zákonů a nařízení, č. 43.

Cena roz-
Běž. Čís. hodná pro Způsobpol. ce!. Druh předmětu přepychovou Poznámka
sez. saz. povahu

předmětu
zdanění

46 361 Filmy osvětlené nehledíc u výrobce
610 na cenu

47 388 Skleněné lustry přiceněnad Jf

542 5.000 Kč
za kus

48 395 Kryty a obruby hrobů a hrobek přiceněnad
396 20.000 Kč
397

49 395 Náhrobky z přírodního kamene
396
397

50 400 Náhrobky z umělého kamene přiceněnad
5.000 Kč

Připomínky k pol. 48 až 50:
1. Za výrobce se pokládá, kdo posta-

vil kryt, obrubu nebo náhrobek na 
hřbitově nebo na jiném místě ko
nečného určení.

2. Z celkové úplaty nesmí býti vylou-
čena částka, připadající na práci 
zednickou, dovoz, osazení a na vý
zdoby z jiných hmot než z ka-
mene.

51 400 Urny:
408 a) z umělého kamene přiceněnad 9f

1.000 Kč
za kus

b) z přírodního kamene přiceněnad
| 3.000 Kč

za kus
52 408 Plastické výrobky umělecké z přírod- přiceněnad Stran výše daně

651 ního kamene i 5.000 Kč 
za kus

viz § 2^., č. 2. zák. a 
stran plastických 

děl uměleckých 
z obecných kovů

viz pol. 62.

53 408 Hodinové skřínky z kamene přiceněnad Stran hodinových
409 350 Kč skříněk ze dřeva 

a jiných surovin 
soustružnických410 za kus
a řezbářských

viz pol. 44.

54 424 Dekorativní předměty z porculánu,
425 fayence, terrakoty, majoliky, sidero-
426 litu a hlíny přiceněnad 99

427 150 Kč 
za kus

55 445 Zábavní a sportovní lodi ze železného Stran lodí dře-
1 554
1 plechu, též s motorem, i jich příslu

šenství nehledíc 99

věných viz pol. 42.

na cenu
1



Sbírka zákonů a nařízení, č. 43. 365

Běž.
pol.

Čís.
cel. Druh předmětu

Cena roz
hodná pro 

přepychovoi Způsob
Poznámka

sez. saz. povahu
předmětu

zdanění

56 480 Hračky ze železa nebo z jiných kovů,
509 přesně pracované, s příslušenstvím,

; 520 na př. motorky, lokomotivky s vo-
1 521 zíky a kolejnicemi, loďky a pod.; pře-
: 522 sně pracované optické hračky, na př.

575 kouzelné svítilny, kinematografy a
576 pod. nehledíc u výrobce

na cenu
57 483 železné sportovní sáňky při ceně Stran sportovních

484 nad 150 Kč sáněk dřevěných
485 viz pol. 4?.

58 483 železné hole s rukověťmi zcela nebo Stran holí dřevě-
486 částečně z ebenu, slonoviny, želvoví- ných viz pol. 41.
487

486

ny, perleti, jantaru, gagatu nebo s ru
kověťmi stříbřenými, zlacenými; ho
le, vystrojené drahými kovy

Zbraně a součástky zbraní, zlacené.

nehledíc 
na cenu

>>

59
487 stříbřené nebo vystrojené drahými 

kovy

60 514 Svícny, lampy a lustry z obecných
až kovů s více než 6 rameny
522
542
651

61 517 Nádobí, stolní a kuchyňské potřeby, Stran nádobí,
518
519 
522

vázy a jiné dekorativní předměty 
z mědi, niklu nebo ze slitin těchto ko
vů s obecnými kovy (z alfenidu, alpa-

stolních potřeb 
a dekorativních 
předmětů z dra
hých kovů viz

ky, argentanu, britanského kovu, čín
ského stříbra, mosazi, nového stříbra, 
pakfongu a pod.) a to:

pol. 65.

a) celé soubory (soupravy) při ceně 
nad 300 Kč
za soubor

b) velké kusy souborů (souprav) při ceně 
nad 200 Kč

fy

za kus
c) malé kusy souborů (souprav) při ceně 

nad 50 Kč
yy

za kus
d) jiné předměty než uvedené pod a) při ceně

až c) nad 200 Kč
za kus

Připomínky:
Přepychové dani nepodléhají:
1. lžíce, lžičky, vidličky, nože a na-

běračky;

'
37*



866 Sbírka zákonů a nařízení, č. 43.

Běž. Čís.
pol. cel. Druh předmětu
sez. saz.

62

63

64

65

516
až
522
651

543

553

567
568

2. kuchyňské nádobí (hrnce, kotle, 
kastroly, pánve, poklice, lisy, pe
káče) , hmoždíře, mlýnky, na kávu 
a na koření, karafinky, omáčníky, 
šálky, mísy na polévku a na pe
čeně, mísy k obsluze, talíře na po
lévku a pokrmy, konvice na mléko, 
smetanu, kávu a pod., stojany na 
lžičky, tácy, podnosy, všechny tyto 
předměty také postříbřené, avšak 
pouze hladké (bez ozdob).

Plastická díla umělecká z obecných 
kovů

Elektrické hračky

Osobní automobily (též motorové tří
kolky) a chassis pro osobní automo
bily s motory, mají-li motory těchto 
vozidel válce s celkovým obsahem 
větším než 2 5 litru; karoserie k ta
kovýmto osobním automobilům

Připomínky:
1. Okolnost, že jde o automobil nebo 

o chassis nepodléhající přepycho
vé dani, musí býti prokázána vý
robcem nebo při dovozu úředním 
osvědčením o počtu válců a jich 
rozměrech (vrtání a zdvihu) v mi
limetrech. Ověřený opis tohoto 
osvědčení uschová výrobce nebo 
odebere celní úřad jako doklad 
k účelům kontrolním.

2. Okolnost, že karoserie patří k vo
zidlu nepodléhajícímu přepychové 
dani, musí výrobce nebo dovozce 
prokázati posudkem znalce k tomu 
úředně ustanoveného.

3. Autobusy a sanitní automobily ne
podléhají přepychové dani.

Nádobí, stolní a osobní potřeby, věci 
vnitřního zařízení a dekorativní před
měty, úplně nebo částečně z drahých 
kovů a to osobní potřeby, jako dešt
níky a slunečníky s rukověťmi z dra
hých kovů, hole s rukověťmi z dra
hých kovů, kabelky, kartáče, kuřácké

Cena roz
hodná pro 

přepychovou 
povahu 

předmětu

pri cene 
nad

10.000 Kč

nehledíc 
na cenu

Způsob
zdanění

u výrobce

Poznámka

Stran výše daně 
viz § 28, č. 2., zák. 
a stran plastic
kých výrobků 

uměleckých z pří
rodního kamene 

viz pol. 52.

Stran nádobí, stol
ních potřeb a de
korativních před
mětů z obecných 
kovů viz pol. 61. 
— Stran deštníků 
a slunečníků viz 

těž pol. 32.



Sbírka zákonů a nařízení, č. 43. 367

Běž.
pol.
sez.

Cis.

cel.
saz.

66

67

68

585
586

589

633

69

70

638

649

Druh předmětu

a holicí potřeby, pouzdra, necessairy, 
věci vnitřního zařízení, jako lampy, 
svícny, kříže, figurky (sošky), sou
pravy psací a kuřácké, rámečky, tě
žítka, dekorativní předměty, jako vázy 
a plakety

Kapesní a náramkové hodinky s pouz
dry ze zlata (též z bílého zlata) nebo 
z platiny; pouzdra k hodinkám ze zla
ta (též z bílého zlata) nebo z platiny

Hodiny všech druhů a hodinové stro
je do stojacích hodin

P ř i p o m í n k a :
Hodiny kontrolní a uliční nepodléhají 
přepychové dani.

Zboží voňavkářské a kosmetické pro
středky, jako: líčidla, pudry; barviva, 
oleje a vodičky na vlasy a vousy; pro
středky pro vzrůst vlasů a vousů nebo 
ke zbavení chloupků; pomády, toilet- 
ní masti a tuky, vonná vykuřovadla 
(kromě kadidla) ; prostředky k navo
nění koupelí, pastilky a prášky k na
vonění úst a ostatní voňavkářské 
zboží a kosmetické prostředky, pokud 
nejsou podle následující připomínky 
vyjmuty z přepychové daně

P ř i p o m í n k a:
Přepychové dani nepodléhají mýdla 
k holení, holičské krémy, mýdla 
k mytí hlavy (prášky na vlasy, sham- 
pony), dětská pěnová mýdla, holičské 
kamínky, zasýpací prášky, zubní kré
my, pasty a prášky na zuby, ústní vo
dičky a desinfekční prostředky (jako 
odorit, odoform, perolin atd.).

Voskové zápalky

Obrazy (malby a kresby) umělců-ma- 
lířň

Připomínka:

Sem náležejí jak původní díla umělců 
tak i kopie umělci ručně zhotovené.

Cena roz
hodná pro 

přepychovou 
povahu 

předmětu

nehledíc 
na cenu

Způsob
zdanění

Poznámka

při ceně 
nad 600 Kč 

za kus

u výrobce

nehledíc 
na cenu

Stran výše daně 
viz § 28, č. 2., zák.


