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75.
Zákon ze dne 4. dubna 1924,

kterým se mění § 2 a doplňuje § 27 zákona 
ze dne 26. května 1882, č. 55 ř. z., a § 2 a § 26 
«h. zák. ČI. ze dne 25. května 1882, č. XVIII, 
0 dani z minerálních olejů, a kterým se mění 
poznámky ke třídě XXI celního sazebníku 

československého.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

Článek I.
Ustanovení, obsažená v §u 2 zákona ze dne 

v, května 1882, č. 55 ř. z., a v §u 2 uh. zák. 
cl- ze dne 25. května 1882, č. XVIII, o dani 
z minerálních olejů, se ruší a na místo nich 
nastupují tato:

§ 2.
MineráJní oleje, které se získají rafinací 

(čistěním) na území republiky českosloven- 
ske a jejichž hutnota při teplotě 12 stupňů 

eaumura nepřesahuje 880 stupňů (tisícin 
iq vody)> podléhají spotřební dani

lve za každých 100 kg čisté váhy.

článek II.
Xvrr7/ Z^í- 55/1882 ř. z. a § 26 zák. čl. 
odstave ^ U^' d°Phiují se tímto druhým

tenl Í^crálních olejů, jejichž hutnota při 
ooA0tf stupňů Réaumura nepřesahuje 
-j ■■ stupňů, nevybírá se spotřební daň při 

Jich dovozu z celní ciziny, jsou-li dováženy 
uzemských rafinerií minerálních olejů 

n i a Sln}}1 Průmyslovému zpracování destilací 
0 nntinací. Výrobky, získané zpracováním

těchto minerálních olejů, projednávají se při 
vývozu z rafinerie podle všeobecných zásad 
zákona o dani z minerálních olejů č. 55/1882 
ř. z. a zák. čl. XVIII/1882 uh.

Článek III.
Poznámky za saz. čís. 177 a poznámka 

k saz. čís. 178 a 179 celního sazebníku česko
slovenského se zrušují a za třídu XXI za
řazují se tyto poznámky:

Poznámky ke.třídě XXI:
1. Surový minerální olej saz. čís. 176, polo

tovary minerálních olejů saz. čís. 177 a 178, 
a zbytky destilace minerálních olejů saz. 
čís. 179, pro rafinerie minerálních olejů, 
k dalšímu průmyslovému zpracování destilací 
nebo rafinací, na zvláštní povolení minister
stva financí a za podmínek stanovených na
řízením ........................... beze cla.

2. Z minerálních olejů, jejichž hutnota při 
teplotě 12° R nepřesahuje 880 stupňů, nutno 
zapraviti kromě cla z každých 100 kg čisté 
váhy 13 Kč spotřební daně. Z minerálních 
olejů, dovážených na zvláštní povolení mini
sterstva financí do rafinerií minerálních olejů 
k dalšímu průmyslovému zpracování destilací 
nebo rafinací, nevybírá se spotřební daň při 
jich dovozu z celní ciziny.

Článek IV.

Zákon tento nabývá účinnosti prvého dne 
měsíce po jeho vyhlášení a provedením jeho 
pověřuje se ministr financí.

T. G. Masaryk v. r.

švehla v. r.
Bečka v. r.
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