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122.
Vládní nařízení 

ze dne 4. června 1925, 
kterým se podrobuje dani z obratu dovoz ně
kterých zemědělských plodin a dovoz mlýn

ských výrobků.

Vláda republiky Československé nařizuje 
podle § 1, odst. 1.. č. 2., a § 10, odst. 3., zákona 
ze dne 21. prosince 1923, č. 268 Sb. z. a n., 
o dani z obratu a dani přepychové:

§ 1.
Dovoz předmětů, uvedených v připojeném 

seznamu, který jest součástí tohoto nařízení, 
podrobuje se dani z obratu ve výši uvedené 
v tomto seznamu.

§ 2.

Při dovozu předmětů, uvedených v seznamu 
v položkách 1 až 8, jest daňovým základem 
váha, která jest základem celního odbavení.

§oO.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení; jeho provedení se ukládá ministru 
financí.

švehla v. r.
Bečka v. r. Stříbrný v. r.
Malypetr v. r. Dr. Hodža v. r.
Dr. Beneš v. r. Udržal v. r.
Dr. Dolanský v. r. Šrámek v. r.
Novák v. r. Dr. Káiiay v. r.

Seznam předmětů,
z jichž dovozu se vybírá daň z obratu podle nařízení ze dne 4. června 1925, č. 122 Sb. z. a n.

Běž. j Čís. cel.pol. Druh zboží Daňový Daňová sazba Poznámka
sez saz. základ

i. 23 pšenice, souržice, špalda .. váha Kč 2-50 za 100 kg
1

2. 24 žito ....................... . Kč 2-20 za 100 kg
3. 25 ječmen ............................. Kč 2-50 za 100 kg 

Kč 1-80 za 100 kg4. 26 oves ...................................
5. 27 kukuřice ........................... Kč 1-50 za 100 kg
6. 31 hrách:

a) zelený ..................... ,, Kč 3-— za 100 kg
b) žlutý ....................... 5 > Kč 2-— za 100 kg

7. 31 čočka ................................. >> Kč 5—■ za 100 kg
8. 33 mouka a mlýnské výrobky

.

(opíchané, šrotované,
loupané zrní; kroupy, 
krupky, krupice) z obilí 
a luštěnin..................... Kč 11-— za 100 kg

9. 63 voli..................................... počet kusů Kč 45-— za kus
10. 64 býci ................................... Kč 32-— za kus
11. 65 krávy ............................... >y Kč 2B-— za kus
12. 66 mladý hovězí dobytek .... >> Kč 25-— za kus
13. 67 telata................................. >> .Kč 3-— za kus
14. 68 ovce a kozy (též berani,

Kč 2-50 za kusskonči a kozli) .............. fy

15. 69 jehňata a kůzlata .......... .. ff Kč 1-—- za kus
16. 70 vepřový dobytek:

a) vážící až 10 kg (pod-
svinčata) ..................

b) těžší než 10 kg až
>f Kč 1-— za kus

120 kg..................... ji Kč 7-—■ za kus
c) těžší než 120 kg .... ff Kč 12-— za kus

Státní tiskárna v Praze.


