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164.
Vládní nařízení 

ze dne 28. listopadu 1927,
kterým se částečně mění seznam přepychových předmětů a výkonů, vydaný vládním naří

zením ze dne 28. dubna 1927, č. 43 Sb. z. a n.

Vláda republiky československé nařizuje podle § 26, odst. 1., zákona ze dne 21. pro
since 1923, č. 268 Sb. z. a n., o dani z obratu a dani přepychové, a podle § 1 zákona ze 
dne 16. prosince 1926, č. 246 Sb. z. a n., kterým se pozměňuje zákon č. 268/1923 Sb. z. a 
n., a prodlužuje jeho platnost:

§ 1-
Položky 17 a 68 seznamu přepychových předmětů, vydaného vládním nařízením č. 

43/1927 Sb. z. a n., se pozměňují a budou zníti:

B'ž.
pol.
saz.

čís.
cel.
saz.

Druh předmětu

Cena roz
hodná pro 

přepych' vou 
povahu 

předmětu

Způsob
zdanění

Poznámka

17 121
122
123
128

Úhoř a losos uzený; úhoř a losos ma- 
rinovaný; kaviár a kaviárové ná
hražky; korýšové konservy a paštika 
z husích jater; losos, tuňák a sardelová 
očka (vše v oleji)............................... nehledíc 

na cenu
u výrobce

68 633 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 
k odstranění chloupků; pomády; toi- 
ietní masti a tuky, vonná vykuřovadla 
(kromě kadidla) ; prostředky k navo
nění koupelí, pastilky a prášky k navo
nění úst a ostatní voňavkářské zboží a 
kosmetické prostředky, pokud nejsou 
podle následující připomínky vyjmuty 
z přepychové daně............................... » Jí

Připomínka:

Přepychové dani nepodléhají mýdla 
k holení, holičské krémy, mýdla k mytí 
hlavy (prášky na vlasy, šampony), 
dětská pěnová mýdla, holičské ka
mínky, zasypací prášky, zubní krémy, 
pasty a prášky na zuby, ústní vodičky, 
kolínská voda a desinfekční pro
středky (jako odorit, odoform, pe- 
rolin atd.).
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§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. pro

since 1927. Provedení jeho ukládá se ministru 
financí.

šveltla v. r.

165. ■
Vyhláška ministra spravedlnosti 

zo dna 15. novembra 1927, 
ktorou sa stanoví počiatok činnosti okresného 

súdu v Modrom Kameni.

Dr. Beneš v. r. 
Dr. Engliš v. r. 
Dr. Spina v. r. 
Udržal v. r. 
Černý v. r.

Dr. Hodža v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. 

Najman v. r.
Dr. Peroutka v. r.

Dr. Nosek v. r.

Počiatok činnosti okresného súdu v Modrom 
Kameni, sriadeného vládnym nariadením zo 
dňa 23. apríla 1926, čís. 55 Sb. z. a n., stanoví 
sa na deň 1. januára 1928.

Dr. Mayr-Harting v. r.

Státu! tiskárna v Praze.


