
Kansanhuoltoministeriön päätös
kahvin ylimmistä myyntihinnoista ja kaupassa sallituista kahvinsekoituksista.

Annettu Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 1940.

Kansanhuoltoministeriö on kahvin kulutuksen säännöstelystä 25 päivänä lokakuuta
1939 annetun valtioneuvoston päätöksen 12 §: n ja 15 §: n sekä kahvin kulutuksen
säännöstelystä annetun valtioneuvoston päätöksen väliaikaisesta muuttamisesta 30 päi-
vänä toukokuuta 1940 annetun valtioneuvoston päätöksen 5 §:n nojalla määrämryt:

1 §•

Ylimmäksi kilohinnaksi, jolla kahvinkor-
viketta saadaan vähittäiskaupassa myydä,
vahvistetaan toistaiseksi 20 markkaa.

Tukkukauppaan nähden noudatettakoon
vastaavasti, mitä 1 §:n 3 momentissa mää-
rätään.

3 §-

Kuitenkin saadaan sellaista kansanhuolto-
ministeriön hyväksymää kahvinkorviketta,
jonka valmistukseen käytettyjen aineiden
laatu sitä edellyttää, vähittäiskaupassa
myydä kansanhuoltoministeriön erikseen
vahvistamaan, enintään 24 markan hintaan
kilolta, •

Ylimmäksi kilohinnaksi, jolla raakaa kah-
via saadaan tukkukaupassa taikka vähittäis-
kaupassa ostokortin B sarjan kuponkia
N:o 8 vastaan myydä, vahvistetaan toistai-
seksi :

1) Rio N. Y. 2 laatuiselle kahville 22
markkaa tukkukaupassa ja 26 markkaa
vähittäiskaupassa;Tukkukaupassa on vähittäismyyjälle

myönnettävä vähintään 15 % suuruinen
alennus edellä mainituista hinnoista. Tuk-
kuhintaan ei saa lisätä kustannuksia, jotka
aiheutuvat kahvin pakkauksesta tai sen lä-
hettämisestä vastaanottoasemalle.

2) Santos Extra Prima laatuiselle kah-
ville 24 markkaa 50 penniä tukkukaupassa
ja 29 markkaa vähittäiskaupassa; sekä

2 §.

Ostokortin B sarjan kuponkia N:o 8 vas-
taan myytävän paahdetun kahvin ylimmät
kilohinnat vahvistetaan seuraaviksi:

1) Riosekoitus 34 markkaa;
2) keskiamerikkalainen ja Santossekoitus

42 markkaa; sekä

3) Guatemala tai Colombia laatuiselle,
1lestylle kahville 29 markkaa 50 penniä
tukkukaupassa ja 35 markkaa vähittäis-
kaupassa.

Edellä 1 momentissa mainittuihin hintoi-
hin saadaan lisätä todelliset kuljetuskustan-
nukset tuontisatamasta myyntipaikalle.

4 §•

Milloin raakaa kahvia myydään muita
kuin 3 §:ssä mainittuja laatuja, on hinta3) laatusekoitus 50 markkaa.



2

määrättävä siten, että se on kahvin laadun
mukaisessa suhteessa sanotussa pykälässä
mainittuihin hintoihin. Tarvittaessa vah-
vistaa kansanhuoltoministeriö erikseen täl-
laisen kahvin ylimmän tukku- ja vähittäis-
myyntihinnan.

5 §.

Tämä päätös ei tarkoita sellaista vapaa-
seen kauppaan laskettua kahvia, josta on

Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 1940.

Kansanhuoltoministeri Väinö Tanner.

säädetty kahvista suoritettavasta verosta
10 päivänä marraskuuta 1939 annetussa
laissa.

6 §.

Tällä päätöksellä kumotaan kahvin ylimi-
mistä myyntihinnoista ja kaupassa salli-
tuista kahvinsekoituksista 6 päivänä huhti-
kuuta 1940 annettu kansanhuoltoministe-
riön päätös.

Osastopäällikkö Onni Toivonen.
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