
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

A 111. kir. földmívelésügyi miniszter 76.508/1940. sz. rendelete 
az 1939/40. évi téli termelési határidőnek újabb meghosszabbítása 
tárgyában. 

A kedvezőtlen időjárási viszonyok folytán a. fatermelésben 
beállott visszaesés hátrányos következményének elkerülése és az 
ország Imdlátásának biztosítása érdekében az erdőkről és a ter
mészetvédelemről szóló 19.'!.): IV. t.-c. 38. és 307. §-aiban, továbbá ;i 
100/1940. M. E. szánni rendelet 7. §-ában nyer! felhatalmazás alap
ján u következőkéi rendelem: 

1. §. 

(1) A z 1939/40. évi termelési idényben az összes fahasználati 
engedélyekben és az erdőgazdasági üzemtervekben a döntésre, 
kiszállításra és vágáskitakarításra megállapított termelési-határ
idő J'Jlo. évi június hó 30-ig meghosszabbíttatik. 

(2,1 A termelési határidőnek június hó 30-án túl való meg
hosszabbítását szabályszerű úton előterjesztendő kérvényben kü
lön kell kérni. 

2. §. 

(1) A termelési határidő meghosszabbítása nem érinti a bel
földön kitermelt faanyagok kötelező bejelentése tárgyában ki
adott 7150/1938. M. E. számú rendelet egyes rendelkezéseinek mó
dosításáról és kiegészítéséről szóló 100/1940. M. E. számú rendelet 
1. és 2. §-aiban a bejelentési kötelezettség teljesítésére megálla
pított határidőket. Minden fatermelő köteles ennélfogva az 
1939/1940. évi termelési idényben május hó 15-ig kitermelt műfa 
(szerfal, tűzifa, faszén, tölgy- és luckéreg készletét legkésőbb 
május hó 23-ig még abban az esetben is bejelenteni, ha a terme* 
lést nem fejezte be. 

(2) Az 1940. évi május hó 23-ig beterjesztendő kimutatás 
megjegyzés rovatában lel kell tüntetni, hogy június hó végéig 
előreláthatólag hány ürm.* tűzifa fog még kitermelésre kerülni. 

(3) Az 1940. évi május 15.-e után kitermelt fakészletet a 
100/1940. M. E. számú rendelet 2. §. (1) bekezdésében foglaltak 



szerint július hó 8-ig beterjesztendő változási kimutatásokban 
kell — mint szaporulatot — feltüntetni. 

(4) Az előbbi bekezdésekben előírt bejelentési határidők 
elmulasztása a 7150/1938. M. E. számú rendidet 7. §-nban foglalt 
büntető rendelkezéséket vonja maga után. 

3. §. 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

Budapest, 1940. évi május hó 15-én. 

Vitéz (iróf Teleki MiMly s. k. 

Kivonat a m. kir. minisztériumnak az általános forgalmi 
adó (adóváltság), az értékpapiri'orgalmi adó és a fényűzési for
galmi adó kulcsainak felemelése tárgyában kiadott 3.300 1940. 
Bt. E. szánni rendeletéből: 

3. §. 

(1) A 80.000/1927., a 1119.000/1929., illetve a 173.000/1936., a 138.000/1929., 
a 152.900/1930., illetve 151.500/1936., a 79.000/1931, illetve 62.0110/1939.. 
a 63.000/1932.. illetve 170.000/1935., a. 85.000 1933.. a 158.000/1933., a 89.000/1934., 
illetve 17.000/1939., a 180.000/1936.. a m.OIMi'lW és végül a 88.000/1940. 
számú pénzügyminiszteri rendeletekkel, illetve, az említett adórendeleteket 
kiegészítő vagy módosító rendeletekkel forgalmi adóváltság kulcsai, a 
jelen rendelet életbelépésének napjától kezdve. ,. rendelet mellékletének 
I XII. részében az egyes vámtarifaszámok mellett feltüntetett százaié 
kokban állapíttatnak meg. 

7. §. 

(1) A jelen rendeletben — a 1. §-ban foglaltak kivételével — meg
állapított adókulcsemeléssel érintett olyan adóköteles áruszállítások vagy 
munkateljesítések után, amelyeket a jelen rendelet életbelépésének napja 
előtt teljesítetlek, azonban az áruszállítás vagy munkateljesítés 
ellenértéke a jelen rendelet, életbelépésének napján vagy azután 
folyik be, s a forgalmi adó. fizetésére köteles nem a kiment szám 
Iák alapján adózik, az általános forgalmi adót, vagy forgalmi adó
váltságot az, áruszállítás vagy munkateljesítés idejében érvényes kulcsuk 
szerint kell megfizetni, ha a fizetés (az ellenérték kézhezvétele) legkésőbb 
1940. évi Július hó 31. napjáig megtörtént. Az 1940. évi augusztus bó 1. 
napjától kezdve teljesített fizetések után a.z általános forgalmi adót vagy 
forgalmi adóváltságot az ebben a rendeletben megállapított kulcsok 
szerint kell megfizetni, tekintet nélkül az áruszállítás vagy munkatelje
sítés idejére. Ebben az esetben, valamint minden olyan esetben, amikor a 
rendelet életbelépése előtt keletkezett áruszállítási vagy munkavállalási 
kötelezettségnek a rendelet életbelépése után történő teljesítése folytán a 
teljesítésre kötelezett 'magasabb adókulccsal tartozik az általános forgalmi 
adót vagy forgalmi adóváltságot megfizetni, az adókülönbözet —. külön 
kikötés hiányában is — felszámíthatja és azt a vevő, illetőleg megren
delő megtéríteni tartozik. 

(2) Vámköteles, vagy vámforgalmi adó alá vont vámmentes áruk 
után a vámforgalmi adót vagy forgalmi adóváltságot a behozatali váró-



kezelés idejében érvényes kuk-sok szerint kell megállapítani és a vámmal 
együtt beszedni. 

10. $. 
(1) Az állammal, törvényhatósággal, községgel (várossal) kötött áru

szállítási vagy munkavállalási (műelííállítási) szerződés a szerződési illeték 
alól mentes. Ha az ilyen szerződésről okiratot állítanak ki, arra az állandó 
összegű okiratilletéket le kell róni. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívül mással kötött, okiratba fog
lalt áruszállítási vagy munkavállalási ((mííelőállítási) szerződés az 
5.100/1931, M. E. számú rendelet 37. §-ában megállapított 3% szerződési 
illeték alá esik. 

(3) Az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit alkalmazni kel] minden 
esetiben, amikor a szerződést a jelen rendelet hatálybalépése után kötik. 
Az (1) bekezdés rendelkezését alkalmazni kell akkor is, ha a szerződést a 
jelen rendelet hatálybalépése előtt kötötték ugyan, de a kereseti összegei 
1940. évi július iió 31. napja után fizetik ki. 

11. 
Az általános forgalmi adóról szóló 1921:X X X I X . t.-o. 37. §-á.nak 14. 

pontja és a 30. f>. (5) (bekezdésének u szerződési illeték lerovása esetén álta
lános forgalmi adómentességet biztosító rendelkezése a húsforgalimi adóról 
szóló 1929 :XXVIi r . 1.-C 7., S-ámik '2) bekezdése, továbbá a. forgalmi adó-
\ áltság és a szerződési illeték együttes alkalmazásának elhárításáról szóló 
154.700/1933. számú pénzügyminiszteri rendidet kihirdetve a Budapesti 
Közlöny 1933. évi 290. és a Pénzügyi Közlöny 1934. évi 2. számában és végül 
az értékpapírforgalmi adó tételeinek megállapításáról szóló 700/1928. P.M. 
számú rendelet (kihirdetve a Budapesti Közlöny 1928. évi 73. és a Pénz
ügyi Közlöny 1928. éivi, 11. számában) hatályát veszti. 

Gróf Teleki Pál s. k., 
m. kir. miniszterelnök, 

A 3. §-hoz a következőkel jegyezzük meg: 
A z erdőgazdasági termékeket és fűrészárut magukban fog

laló 193—226. vámtarifatételeknél a régi i.5 és :>%-os kulcsokrd 
n rendelet 6%-ra; a H%-os kulcsol pedig 11%-ra emeli fel. 

Kivétel a faszén és faszénbrikett, amelynek 5%-os kulcsa 
7%-ra, va lamint a parkettdeszka, amelynél az 5.5%-os kulcs 7%-ra, 
a lerakott parkettdeszka 4%-os kulcsa pedig 5.5%-ra emelkedik. 

A forgalmi adóváltsággal nem terhelt anyagok tor óbbra is 
miitságmentesek maradnak. (Szerk.) 




