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přepychové dani, 8 haléřů z každého gramu 
hrubé váhy stříbra, opatřeného úřední pun- 
covní značkou;

4. u hodinek a hodinkových pouzder z pla
tiny :

a) otevřených pánských Kč 300.— za kus,
b) krytých pánských Kč 600.— za kus,
c) dámských a náram

kových pánských Kč 100.— za kus;
5. u hodinek a hodinkových pouzder ze 

zlata:
a) otevřených pánských Kč 60.— za kus,
b) krytých pánských Kč 120.— za kus,
c) dámských a náram

kových pánských Kč 15.—• za kus.
Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem 

1. dubna 1930.

Dr. Engliš v. r.

88.
Vyhláška ministra financí v dohodě 

s ministrem průmyslu, obchodu a živností 
ze dne 29. března 1930, 

kterou se pozměňuje vyhláška ministra financí 
v dohodě s ministrem průmyslu, obchodu a 
živností ze dne 19. prosince 1928, č. 1 Sb. z. 
a n. z roku 1929 o paušalování daně z obratu 

u kůže.

Bod 1. odstavce 3. vyhlášky ministra financí 
v dohodě s ministrem průmyslu, obchodu a 
živností č. 1/1929 Sb. z. a n., se nahrazuje 
tímto zněním :

1. u hladké kůže lakované (mimo tvrdou 
sedlářskou lakovanou kůži), patřící do čís. 336 
celního sazebníku, dále u zlacené, stříbřené 
nebo bronzované kůže ševro, patřící do čís. 337 
celního sazebníku, 10%.

V odstavci 9. shora uvedené vyhlášky se 
nahrazuje věta druhá „ (paušálem ... v tu
zemsku) “ tímto zněním:

paušálem, uvedeným v odst. 3., č. 1., této 
vyhlášky, jest mimo to kryta daň přepychová 
z obuvi, vyrobené v tuzemsku.

Bod 1. a 2. odstavce 10. shora uvedené vy
hlášky se nahrazují tímto zněním:

1. dovoz přepychových i nepřepychových 
předmětů z kůže;

2. tuzemské dodávky jiných přepychových 
předmětů z kůže než obuvi;

Poslední věta odstavce 10. "(Ustanoveni 
...dotčena)" se nahrazuje následujícím zře
ním, které se zařaďuje do odstavce 10. ja
kožto nový bod čtvrtý:

4. daň z obratu, vybíranou z dovozu zboží 
úplně nebo částečně z kůže.

Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem 
1. dubna 1930.

Dr. Engliš v. r.

89.
Vyhláška ministra financí v dohodě 

s ministrem průmyslu, obchodu aživností 
ze dne 29. března 1930, 

kterou se pozměňuje vyhláška ministra 
financí v dohodě s ministrem obchodu ze dne 
25. listopadu 1925, č. 247 Sb. z. a n„, o pauša
lování daně z obratu u jatečného dobytka a 

masa.

Bod 4. odstavce 9. vyhlášky ministra 
financí v dohodě s ministrem obchodu č. 
247/1925 Sb. z. a n., nahrazuje se tímto 
zněním:

4. na daň přepychovou, které podléhají do
dávky nebo dovoz některých masných vý
robků.

Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem 
1. dubna 1930.

Dr. Engliš v. r.

40 „

Vyhláška ministra financí v dohodě 
s ministrem průmyslu, obc odu a živností 

ze dne 29. bř zna 1930, 
kterou se zrušuje vyhLaa ministra financí 
v dohodě s ministrem obchodu ze dne 2. září 
1924, č. 194 Sb. z. a n., o paušalování daně 
přepychové a daně z obratu u osvětlených ki- 

nematografických filmů.

Vyhláška ministra financí v dohodě s mini
strem obchodu č. 194/1924 Sb. z. a n., se 
zrušuje.

Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem 
1. dubna 1930.

Dr. Engliš v. r.


