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106.

Vyhláška ministra financí v dohodě 
s ministrem průmyslu, obchodu a živností 

ze dne 24. července 1930,
kterou se pozměňuje vyhláška ministra financí 
v dohodě s ministrem průmyslu, obchodu a 

živnosti ze dne 29. března 1930, č. 36 Sb. z. 
a n., o paušalování daně z obratu u koloniál

ního a jiného zboží, dováženého z ciziny.

Podle § 19, odst. 8., zákona ze dne 21. pro
since 1923, č. 268 Sb. z. a n., ve znění zákona

ze dne 16. prosince 1926, č. 246 Sb. z. a n., 
o dani z obratu a dani přepychové, a podle 
§ 1 zákona ze dne 20. prosince 1929, č. 181 
Sb. z. a n., ustanovuji v dohodě s ministrem 
průmyslu, obchodu a živností:

(!) Položky:
čís. cel. saz. 9 „Fíky“,
čís. cel. saz. 37 „Ovoce výslovně nejmeno

vané, čerstvé",
čís. cel. saz. ex 104 „Olej olivový, způsobilý

k lidskému požívání",
obsažené v tabulce, připojené k vyhlášce 

č. 36/1930 Sb. z. a n., se zrušují a nahrazují 
se těmito položkami:

čís. cel.
saz.,

Druh zboží Sazba paušálu

9 Fíky:
a) sušené fíky ve věncích nebo jinak balené, dová

žené na dovolovací list pro továrny kávových 
náhražek .......................................................... 7 Kč za 100 kg

b) ostatní ............................................................... 25 Kč

37 Ovoce výslovně nejmenované, čerstvé:

a) jemné ovoce stolní:
broskve ..... ....................................... 50 Kč
hrušky a jablka................................................. 50 Kč
jahody ............................................................... 100 Kč
meruňky a nektarinky....................................... 40 Kč „
švestky............................................ .... 20 Kč „
třešně a višně . . .................................... ..... 40 Kč
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Čís. cel.
saz. Druh zboží Sazba paušálu

ex 104 1 
ex 106 J

b) ostatní ovoce nebalené nebo prostě v pytlích 
nasýpané:

1. jablka, hrušky a kdoule, nebalené (alla rin-
fusa) . . . . '.......................................

2. jablka, hrušky a kdoule, prostě v pytlích na
sypané ........................

3. švestky a ostatní ovoce, nejmenované pod 1.
a 2. ... .............................

c) ostatní ovoce jinak balené . .......

Olej olivový, způsobilý k lidskému požívání ....

3 Kč za 100 kg

10 Kč „

10 Kč „

10 Kč

70 Kč

(2) Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1930,

Dr. Engliš v. r.

Státní tiskárna v Praze,


