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KANSAN HUOLTOMIN I STERIOLLE

raavaa hinnanvahvistusta. Esitetyt tiedot vakuutetaan oikeiksi kunnian ja omantunnon kautta.

Osoite

Toiminimi

Tavaran nimitys

Allekirjoitus

Myyntihinnat 3118 -39 Nykyiset myyntihinnat

Tuottajan Vähittäis- Tuottajan Vähittäis-
myyntihinta myyntihinta myyntihinta myyntihinta

Puh.

Tuottajan
myyntihinta

MYYNTI TAI TUOTANTO

Anotut myyntihinnat

Vähittäis-
myyntihinta

Tehdaslaitoksen kokonaismyynti/tuotanto

MYYNTIPALKKIOT, ALENNUKSET JA RAHTIEHDOT

Viitaten jälempänä mainittuihin sekä liitteissä oleviin perusteluihin ja selvityksiin allekirjoittanut hakee sev

kuun p:nä 194-

Nousu
ofo:ssa

3118 -30
tuott. Hinnast.

Anomuksen alaisten tuotteiden myynti/tuotanto 1 9 3 9

(Tarpeeton pyyhitään) Paljous Arvo Paljous Arvo Paljous Arvo

1939 Nykyisin Anotaan

Myyntipalkkiot yhteensä

Kassa-alennus

Vuosialennus keskimäärin

—„
— asteikko

Muut alennukset

Rahtiehdot



TYÖLÄISTEN LUKUMÄÄRÄ JA PALKAT

19 3 9 ennen 3118

Luku

N y t Eroavaisuudet o/o;ssa

Keskituntiansio

Miehiä

Naisia

Luku Keskituntiansio

Yhteensä

Luku Keskitunti-
ansio

VARASTOTILANNE

Tuotteiden tai aineiden nimitys.
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Pysytetäänkö tuotteiden laatu ennallaan? Ellei, on muutos selostettava

Mitkä muut tehtaat valmistavat maassamme samoja tuotteita, joille nyt anotaan vahvistusta?

Muita tiedonantoja

LAUSUNTOJA

Li Siteenä: 1. Omakustannuslaskelma
2. Omaisuus- ja tulostaseet eriteltyinä, v:sta 1938 alkaen.
3. Hinnastot 31/8-39 lähtien, nykyiseen hinnastoon on tehtävä merkinnät ehdotetuista muutoksista,

4. Tavaranäytteitä tarpeen vaatiessa.



TUOTANNON KOKONAISKUSTANNUKSET

TUOTANTOMÄÄRÄ
Yksiköissä tai markoissa tuotannon laadusta riippuen

1 VALMISTUSAINEET
a. Raaka-aineet

b. Apu- ja tarveaineet

2 VALMISTU S PALKAT

3 YLEISKUSTANNUKSET

d. Voima, lämpö ja valo
I. Omaisuusvero
n. Poistot:

Rakennuksista %

Koneista °/o
Irtaim. ja kalustosta %

o. Korko:
Omalle pääomalle %

Vieraalle pääomalle °/o
Muut yleiskustannukset:

a. Lisä- ja käyttöaineet

b. Loma- ja ylityöpalkat

c. Teknillisen- ja apuhenkilök, palkat
e. Patentti-, lisenssi-, royalty-maksut

f. Sosiaaliset kulut

g. Kunnossapito ja korjaus

h. Erikoiskustannukset

i. Hallintokulut

j. Myyntikustannukset

k. Jäsenmaksut

m. Matkakulut, mainostus y.m

Omakustannusarvo
4 VOITTO

al. Valtion tulovero

a2. Suhdannevero

a3. Kunnallisvero

a4. Kirkollisvero ...

b. Tuotannosta ja myynnistä aiheu-
tuvaa vahingonvaaraa vastaava
korvaus

Omakustannushinta



KANSANHUO LT OMINI S TERIÖN PAATOS
teollisuustuotteiden kustannuslaskennan perusteista.

Annettu Helsingissä kesäkuun 27 päivänä 194»

Kansanhuoltoministeriö on valtioneuvoston 26 päivänä kesäkuuta 1942
hintojen ja maksujen säännöstelystä antaman päätöksen 1 §:n nojalla
päättänyt:

Arvostus. Aineet arvostetaan kustannuslaskelmissa todellisen hankin-
tahinnan mukaan tehtaalle tuotuina. Eri hintoihin ostetut aineet arvoste-
taan keskihankintah innan mukaan.

Odotettavissa olevaa, mutta ei vielä tapahtunutta aineen hinnan ko-
hoamista ei saa ottaa huomioon, eikä ilman kansanhuoltoministeriön
suostumusta myöskään maan rajojen ulkopuolella vielä olevan tavaran
hintaa.

Valmistuksessa saatujen jäteaineiden arvo vähennetään valmistus-
ainekustannuksista.

Itse tuotettuja aineita ja puolivalmisteita arvostettaessa on huomioi-
tava, etteivät samat kustannuserät toistamiseen sisälly valmiin tuotteen
hintaan.

YLEISET MÄÄRÄYKSET.

1. §. Teollisuuden tai siihen verrattavan tuotannollisen toiminnan
harjoittajan, jota tässä päätöksessä sanotaan tuottajaksi, on hintasään-
nöstelyn alaisia tarvikkeita hinnoittaessaan noudatettava tämän päätök-
sen määräyksiä.

Tämä päätös ei koske sellaista elinkeinotoimintaa, jota elinkeinon
harjoittamisesta annetun lain mukaan saadaan harjoittaa Ilman ilmoi-
tusta tai lupaa.

2§. Tuottajan on haettava hinnanvahvistusta kansanhuoltoministe-
riöltä asianomaisella tuotannon alalla toimivan keskusjärjestön tai elin-
keinoyhdistyksen välityksellä, jos sellainen on olemassa, eikä ole eri-
koista syytä toisin menetellä.

Jos kansanhuoltoministeriö on asettanut jollekin tuotannon alalle
sitä edustavan toimikunnan, on hintaesitykset jätettävä sen välityksellä.

Saman alan eri tuottajien tulee mikäli mahdollista yhtaikaa hakeahinnanvahvistusta määrätyille standardituotteille. Tällöin ne kuitenkin
ovat velvolliset antamaan kukin omalta osaltaan yksityiskohtaiset
kustannuslaskelmat.

3 §. Hinnanvahvistushakemus on tehtävä milloin tuottaja ryhtyy val-
mistamaan tuotetta, jota hän ei ole aikaisemmin valmistanut tai milloin
hän muuttaa aikaisemmin valmistamansa tuotteen laatua, mikäli kansan-
huoltoministeriö ei ole myöntänyt poikkeusta tässä määrätystä velvolli-
suudesta.

11 8.

Z. Valmistuspaikat.

Hinnanvahvistus on niin ikään haettava valtioneuvoston 26 päivänäkesäkuuta 1942 hintojen ja maksujen säännöstelystä antaman päätöksen
22 §:ssä tarkoitetulle yleiselle tarvikkeelle, ellei sille ole vahvistettu yleis-tä ylintä lallittua myyntihintaa.

Tuottaja älköön myöskään korottako edellä 2 momentissa mainituntarvikkeen hintaa ilman kansanhuoltoministeriön lupaa.
Hinnan korotuksena pidetään myös tarvikkeen laadun huonontamis-

ta, aikaisemmin myönnetyn alennuksen poistamista tai vähentämistä sekä
myynti- tai toimitusehtojen muuttamista siten, että tehtaan saama hintanousee.

4 §. Milloin hinnan suuruuteen vaikuttavat kustannuserät alenevat,on kansanhuoltoministeriön vahvistamaa hintaa vastaavasti alennettava
ja siitä, sekä siihen vaikuttavista perusteista tehtävä ilmoitus ministe-
riölle. Jos hinta jälleen nostetaan aikaisemmalle tasolle, voidaan setehdä ilman hakemusta, mutta on muutoksesta kansanhuoltoministeriölleilmoitettava.

5 I. Hinnanvahvistushakemus on tehtävä käyttäen kansanhuoltomi-nisteriön vahvistamia kaavakkeita.
Eri teollisuusaloja edustavien toimikuntien tulee kansanhuoltominis-teriön määräämässä järjestyksessä ja ajassa jättää ministeriölle ehdo-tuksensa sellaisiksi kustannuslaskelmakaavakkeiksi, jotka soveltuvat hin-

taesityksien tekemiseen asianomaisella alalla.
Mikäli tuottajan itsensä käyttämä kustannuslaskelma on sellainen,että tuotteen hinnoittelun tarkistus sen avulla on mahdollista suorittaa,voidaan tuottaja kuitenkin oikeuttaa käyttämään omaa kustannuslaskel-maansa.

Käsite. Valmistuspaikkoihin luetaan kaikki tuotteen valmistukseen
välittömästi kohdistuvat rahapalkat.

Arvostus. Valmistuspaikat arvostetaan todella maksettujen erien mu-
kaan.

Käsite. Yleiskustannuksiin kuuluvat kaikki muut edellämainitse-
mattomat kustannukset, kuten:

a) Lisä- ja käyttöaineet, joita ei voida välittömästi laskea tuotteen
kustannuksiin; b) Lomapalkat ja ylityöpalkat sekä ne palkat, jotka eivät
välittömästi koske jonkin tuotteen valmistusta; c) Teknillisen ja avustavan
henkilökunnan palkat, piirustuskonttorin y.m.s. kulut; d) Valo-, voima-,
vesi- ja paineilmakulut; e) Patentti- ja lisenssimaksut, royalty-maksut;
f) Sosiaaliset kulut, kuten lain edellyttämät eläke- ja vakuutusmaksut,
huolto, väestönsuojelu, terveydenhoito, ammattiopetus, sotapalveluksessa
olevain palkat; g) Rakennusten, koneiden, laitteiden ja työkalujen kor-
jaus ja säännöllinen kunnossapito; h) Erikoistyökalut ja -laitteet y.m. eri-
koiskustannukset; i) Hallintokulut, kuten hallintoneuvoston, johtokun-
nan ja virkailijain palkat, liikekonttorin toiminnasta johtuvat kulut,
vuokrat liiketoimintaan kuuluvista kiinteistöistä; j) Myyntikustannukset,
kuten varastoiminen ja pakkaus, sisäiset kuljetukset, rahdit rahtiva-
paasti myytäessä, myyntihenkilökunnan palkat; k) Alan yrittäjäjärjestö-
jen jäsenmaksut; 1) Omaisuusvero; m) Matkakulut, edustajain palkkiot,
mainostus; n) Poistot käyttöomaisuudesta, johon kuuluvat tuotteen val-
mistukseen tarvittavat kiinteistöt, koneistot ja kalustot; o) Korko omalle
ja vieraalle pääomalle.

Arvostus. Kustannukset a—k) lasketaan kirjanpidon osoittamien
menoerien perusteella.

Kustannukset 1) lasketaan tosiasiallisesti maksetun, maksuunpannun
tai arvioidun veromäärän perusteella.

Kustannukset m) lasketaan kirjanpidon mukaan vain sikäli kuin ne
laadultaan ja suuruudeltaan ovat tarkoitustaan vastaavat ja kohtuulliset
yrityksen suuruuteen ja toimialaan nähden.

Kustannukset n) lasketaan siten, että käyttöomaisuuden todellisesta
hankinta-arvosta, johon on lisätty mahdolliset asennuskulut, poistetaan
tehdyn suunnitelman mukaan käytön edellyttämä arvonvähennys. Täy-
sin poistetusta omaisuudesta ei enää saa poistoa laskea.

Kustannukset o) lasketaan liiketoimintaan sijoitetun käyttö- ja vaihto-
omaisuuden arvosta käyttäen korkoprosenttina käypää pitkäaikaisten lai-
nojen korkoprosenttia.

13 §. Mikäli yleiskustannuksiin kuuluu sellaisia kustannuseriä, joita
ei suoraan voida laskea tuotteen osalle, on ne jaettava tuotteitten kesken
sellaisen jakoperusteen mukaan, mikä perustuu kirjanpidon anomushet-
kellä osoittamiin lukuihin ja todellisuuteen.

6S. Hinnanvahvistushakemuksessa esitetään kustannuslaskelma kol-
mena eri ajankohtana:

1) uuden hinnan hakemushetkellä, 2) voimassaolevan hinnan käytän-töönottohetkellä, 3) ennen syyskuun 1 päivää 1939.Ellei tuottaja ole aikaisemmin valmistanut samaa tuotetta, on laskel-
ma aikaisemmissa olosuhteissa mahdollisuuksien mukaan tehtävä lähinnävastaavan tuotteen osalta.

7 8. Milloin hakemus koskee vähäistä osaa tuotannosta ja aikaisempiyksityiskohtainen hakemus on hyväksytty, voidaan kustannuslaskelmakansanhuoltoministeriön suostumuksella tehdä suppeassa muodossa jättä-
mällä tarkka selvitys vain niiden kustannuslaatujen muutoksista, joidenperusteella hinnanmuutosta haetaan.

Samoin voidaan menetellä, jos haettu hinnanmuutos perustuu laadun,
myyntiehtojen tai jonkin muun laskelman yksityiskohdan muutokseen.

12 §.

3. Yleiskustannukset.

8 I. Tässä päätöksessä tarkoitetun kustannuslaskelman ja hinnoittelun
rakenne on seuraava:

1. Valmistusaineet
2. Valmistuspaikat
3. Yleiskustannukset

Omakustannusarvo
4. Voitto

Omakustannushinta
5. Tuottajan liikevaihtovero
6. Kassa- ja vuosialennukset

Tuottajan myyntihinta

7. Tukkukaupan myyntipalkkio
Tukkumyyntiinn la

8. Vähittäiskaupan myyntipalkkio liikevaihtoveroineen
Vähittäismyyntihinta

Käsite. Laskelmoituun voittoon sisältyvät:
a) Valtion tulovero, kunnallisvero ja kirkollisvero; b) Tuotannosta

ja myynnistä aiheutuvaa vahingonvaaraa vastaava korvaus, y.m.
Erät a) lasketaan tosiasiallisesti maksetun, maksuunpannun tai arvioi-

dun veromäärän perusteella.
Erät b) lasketaan asianomaisella alalla saadun yleisen kokemuksen ja

kohtuuden mukaan huomioonottaen pääoman kiertonopeuden tuotanto-
laitoksessa sekä muut asiaan vaikuttavat tekijät.

Tuottajan liikevaihtovero lasketaan tuottajan myyntihinnasta huo-
mioonottaen mitä siitä erikseen on säädetty.

9 §. Kustannuksia ovat ainoastaan tuotteen valmistukseen, kuljetuk-
seen ja myyntiin tarpeellisten aineitten, työn ja palvelusten rahassa
lasketut määrät.

14 5.

4. Voitto.

15 g.

Kustannuksia eivät ole: a) Omaisuudenluovutusvero ja suhdannevero;
b) Uutishankinnat; c) Takaushäviöt; d) Lahjoitukset; e) Arvopaperikau-
poista ja käyttöomaisuuden myynnistä aiheutunut tappio; t) Lakoista tai
työsuluista aiheutuneet erikoiskulut; g) Rikosasiain oikeudenkäyntikulut
ja sakot; h) Arvoa kohottavat suurkorjaukset; i) Sivuyrityksen, kuten
teollisuuslaitoksen omistaman maatilan kustannukset tai sen tuottama
tappio; j) Liiketoimintaan kuulumattoman omaisuuden korot ja poistot;
k) Luottotappiot.

5. Tuottajan liikevaihtovero.

16 §.

6, 7ja 8. Kassa- ja vuosialennukset sekä myyntipalkkiot.

Kassa- ja vuosialennuksiin sekä kaupan myyntipalkkioihin nähden on
huomioitava, mitä niistä erikseen on määrätty.

Vähittäiskaupan liikevaihtovero on sisällytettävä vähittäismyyntihin-
taan.

HINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT.

10 §.

1. Valmistusaineet.

Käsite. Valmistusaineisiin kuuluvat välittömästi tuotteen valmistuk-
seen käytetyt joko ostetut tai itse tuotetut raaka-aineet, osa- ja puoli-
valmisteet, jälleenkäytetyt jäteaineet sekä apu- ja tarveaineet.

ERIKOISMÄÄRÄYKSET.

17 §. Tuottaja voi hakea joko omakustannushinnan, tuottajan myynti-
hinnan, tukkumyyntihinnan tai vähittäismyyntihinnan vahvistamista.

18 §. Jos tuottaja myydessään käyttää vähittäis- tai tukkumyyntihin-
nastoa, on sellainen laadittava kansanhuoltoministeriön antamien mää-
räysten mukaan.

Hinnanmuutokset on tuottajan kirjallisesti saatettava ostajiensa tietoon.
19 §. Tämän päätöksen määräykset on käsitettävä yleisohjeiksi, joista

kansanhuoltoministeriö voi määrätä poikettavaksi vahvistaessaan kus-
tannuslaskennan erikoisohjeita eri teollisuusaloja varten ja tarvittaessa
muulloinkin.

Samoin saattaa kansanhuoltoministeriö määrätä tuotteelle hinnan
säännöstelynäkökohtia silmälläpitäen sekä laatu- ja kustannusvertailun
perusteella riippumatta tämän päätöksen mukaisesti tehdystä hinnoitte-
lusta.


