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103.
Vládní nařízení
ze dne 17. května 1923,
kterým se mění nařízení vlády republiky
československé ze dne 10. března 1922, č. 93
Sb. z. a n., jímž se provádí zákon ze dne
12. srpna 1921, č. 351 Sb. z. a n., o úpravě cla
na automobily a motory k automobilům.
Vláda republiky československé nařizuje
podle § 2 zákona ze dne 12. srpna 1921,
č. 351 Sb/ z. a n., o úpravě cla na automobily
a motory k automobilům:
článek I.
článek I. nařízení vlády republiky česko
slovenské ze dne 10. března 1922, č. 93 Sb. z.
a n., se zrušuje a nahrazuje se tímto zněním:
§ 1.
Předměty patřící do sazebního čísla 553
vyclívají se podle ustanovení § 8 prováděcího
předpisu k zákonu o celním sazebníku ze dne
21. února 1906, čís. 22 ř. z. (§ 9 prováděcí in
strukce ze dne 28. června 1906, čís. 47.998,
čís. 18 . Věstníku uh. ministerstva financí
z r. 1906).
§ 2.

Vychvátí předměty patřící do sazebního
čísla 553 jsou oprávněny jedině hlavní celní

úřady v Bratislavě, Brně, českých Budějovi
cích, Chebu, Karlových Varech, Košicích,
Liberci, Mor. Ostravě, Plzni, Podmoklech-Děčíně, Praze a Znojmě.
K písemné celní prohlášce dlužno připojiti
osvědčení o počtu válců a jejich , rozměrech
(vrtání a zdvihu) v milimetrech, potvrzené
příslušným úřadem země původu.
článek II.
Třetí odstavec 4. vysvětlivky k sazebnímu
číslu 553:
>>0 Akkumulátorové baterie dovážené s auto
mobily vyclívají se zvlášť."

se zrušuje.
článek III.

Nařízení toto nabývá účinnosti osmého dne
po vyhlášení; provedením jeho pověřuje se
ministr financí v dohodě s ministrem ob
chodu.
Malypetr v. r.
Dr. Beneš v. r.
Bečka v. r.
Novák v. r.
Stříbrný v. r.
Srba v. r.
Dr. Hodža v. r.
Habrman v. r.
Šrámek v. r.
Tučný v. r.
Dr. Markovič v. r.

Státní tiskárna v Praze.
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