
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående maximipris vid utförsäljning av kaffe samt i handeln tillåtna kaffe-

blandningar.

Folkförsörjningsministeriet har med stöd av 12 och 15 §§ statsrådets beslut den
25 oktober 1939 angående regiementering av kaffeförbrukningen samt 5 § statsrå-
dets beslut den 30 maj 1940 om temporär ändring av statsrådets beslut, angående
regiementering av kaffeförbrukningen förordnat:

1 §•

Utfärdat i Helsingfors den 4 juni 1940,

Såsom maximipris per kilogram, vartill
kaffesurrogat i minuthandeln får försäljas,
fastställes tillsvidare 20 mark.

Likväl får sådant av folkförsörjnings-
ministeriet godkänt kaffesurrogat, vid vil-
ket kvaliteten av de vid framställningen
använda ämnena så betingar, i minuthan-
deln försäljas till av folkförsörjningsmi-
nisteriet särskilt fastställt pris, högst 24
mark per kilogram.

I avseende på partihandeln lände till
motsvarande efterrättelse vad i 1 § 3 mom.
är sagt.

3 §.

Såsom maximipris per kilogram, vartill
råkaffe i parti- eller minuthandeln får för-
säljas mot kupong N:o 8 i serien. B på
köpkorten, fastställas tillsvidare:

1) för Rio N. Y. 2 kaffe 22 mark i parti-
och 26 mark i minuthandeln;

I partihandeln skall åt minutförsäljare
beviljas minst 15 % rabatt av förenämnda
pris. Till partipriset få icke läggas kostna-
der, vilka förorsakats av kaffets förpack-
ning eller dess försändning till mottag-
ningsstationen.

2) för Santos Extra Prime kaffe 24 mark
50 penni i parti- och 29 mark i minuthan-
deln; samt

2 §-

3) för tvättat kaffe av kvalitet Guate-
mala eller Colombia 29 mark 50 penni i
parti- och 35 mark i minuthandeln.

Till ovan i 1 mom. nämnda pris få läg-
gas de verkliga transportkostnaderna från
importhamnen till försäljningsstället.Maximpris per kilogram rostat kaffe, som

försaljes mot kupong N:o 8 i serien B på
köpkorten, fastställas på följande sätt:

1) för Rioblandning 34 mark;
2) för centralamerikansk och Santos-

blandning 42 mark; samt
3) för kvalitetsblandning 50 mark.

4 §•

Förekommer försäljning av andra kvali-
teter än de, som äro nämnda i 3 §, skall
kaffet åsättas ett pris, som i förhållande
till kvaliteten motsvarar de i sagda para-
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graf fastställda prisen. Vid behov fast-
ställer folkförsörjningsministeriet särskilt
maximipris vid parti- och minutförsäljning
av sådant kaffe.

Detta beslut gäller icke sådant i den
fria handeln utsänt kaffe, varom stadgas

Helsingfors den 4 juni 1940.

5 §•

Folkförsörjningsminister Väinö Tanner.

6 §-

i lagen den 10 november 1939 om skatt å
kaffe.

Genom detta beslut upphäves folkförsörj-
ningsministeriets beslut den 6 april 1940
angående maximipris vid utförsäljning av
kaffe samt om därvid tillåtna blandningar.

Avdelningschef Onni Toivonen.


