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syyskuun 17 p:nä 1945.

Allamainittujen kulutustarvikkeiden inventointi
on suoritettava koko maassa syyskuun 30 päivänä.

Inventoitavat tarvikkeet.

Inventointi koskee:
a) tukkuliikkeitä,
b) vähittäisliikkeitä,
c) kemikalioliikkeitä,
d) rautakauppoja,
e) ravitsemisliikkeitä sekä
f) leipomoita

Tukkuliikkeet.

ja kohdistuu se seuraaviin tarvikkeisiin:
1) vilja ja viljatuotteet,
2) sokeri ja sokerisiirappi,
3) suola,
4) ravinto- ja ruokarasvat,
5) kahvinvastike,
6) Sakariini,
7) tupakkavalmisteet, "

8) pesu- ja puhdistusaineet (myös lipeäkivi),
9) parranajovalmisteet sekä

10) perunajauho.

Inventointilomakkeet.

Inventointi-ilmoituksen laatimiseen käytetään
inventointilomaketta J 316. Sokerin ja sokerisiira-
pin suhteen on lisäksi täytettävä lomake J 319
(tiukkuiliifckeet) tai J 318 (Vähittäisliikkeet).

Tämä inventoiimisloimake on kahtena kappaleena
toimitettava viimeistään lokakuun 6 päivänä sille
kh-lautakunnalle, jossa edellämainittuja tarvikkeita
koskevia liikkeen tarkkailutilejä pidetään sekä edel-
lämainitut muut lomakkeet viimeistään 14. 10. 1945.

Inventoinnin suorittaminen.

Annettujen tietojen tulee perustua todella suo-
ritettuun varastojen inventointiin, jotta mahdolli-
set varastoimis- ja jakeluvajausmäärät kaikkien in-
ventoitavien tarvikkeiden osalta tulevat näkyviin.
Siinä tapauksessa, että inventoinnin suorittaminen
ei ole jostakin syystä mahdollista, on inventointi-
lomakkeessa nimenomaan mainittava, että varastoja
ei ole inventoitu sekä syy siihen.

Vähittäisliikkeet.

Kemikalioliikkeet.

16.0.9.45, 6027/45

Kulutustarvikevarastojen inventointi 30. 9. 1945.

KH-lomake N:o J 317.

Tukkuliikkeiden, jotka tekevät viljatuotteiden
kuukausitilitykset Valtion Viljavarastolle, ei tar-
vitse täyttää inventointilomakkeessa olevaa, viljaa
ja viljatuotteita koskevaa kohtaa. Kuitenkin tulee
tukkuliikkeiden tehdä Valtion Viljavarastolle toimi-
tettava syyskuun tilitys inventoinnin mukaiseksi,
joten siitä pitää näkyä varastoimis- ja jakeluvajaus.

Tukkuliikkeet eivät ilmoita sallitun perusvaras-
ton määriä kahvinvastikkeen, ravinto- ja ruoka-
rasvojen, sakariinin eikä tupakkavalmisteiden
osalta, koska sellaisia ei ole tukkuliikkeille mää-
rätty.

Paitsi vähittäisliikkeen hallussa varastossa olevia
tarvikemääriä, on niiden ilmoitettava inventointi-
lomakkeessaan myös ne tarvikemäärät, joita liike ei
ole vielä hankkinut tai saanut hallussaan olevia tai
muualle, kuten tukkuliikkeille taikka tehtaille lähe-
tettyjä hankintatodistuksia vastaan. Tällaisia han-
kintatodistuksia ovat liikkeen kh-viranomaisilta saa-
mat ostoluvat ja „tilitysko'rttitavaroissa" kupongit,
ostoluvat (ja puolustusvoimien ottotodisteet), joita
vastaan vänittäisliike on tarvikkeita luovuttanut ja
joita vastaan se hankkii taas uusia tarvikkeita.
Myös on ilmoitettava kh-lautakunnalle tilittämättä
olevat kupongit, ostoluvat jne.

Vähittäisliikkeiden tulee merkitä inventointi-
lomakkeeseen myös kahvinvastiketta, ravinto- ja

- ruokarasvoja, sakariinia ja tupakkavalmisteita kos-
kevien sallittujen perusvarostojen määrät, jotta
inventoinnin yhteydessä, voidaan selvittää mahdol-
liset varastoimis- ja jakeluvajaukset. Tällöin on
sallittujen perusvarastojen määrät ilmoitettava sel-
laisina kuin ne ovat kh-lautakunnan ilmoituksen
mukaan kaikkine kansanhuoltoviranomaisten hyväk-
symine lisäyksineen tai vähennyksineen.

Kemikalioliikkeiden tulee täyttää inventointi-
lomake sakariinin, pesu- ja puhdistusaineiden (myös
lipeäkiven) sekä parranajovalmisteiden osalta ot-
taen huomioon mitä edellä vähittäisliikkeistä on
mainittu.

Käännä!
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Rautakaupat.

Rautakauppojen tulee täyttää inventointilomake
pesu- ja puhdistusaineiden (myös lipeäkiven) sekä
parranajovalmisteiden osalta ottaen huomioon mitä
edellä vähittäisliikkeistä on mainittu.

Ravitsemisliikkeet.

Ravitsemisliikkeiden tulee täyttää inventointi-
lomake viljatuotteiden ja tupakkavalmisteiden osalta
sekä ilmoittaa varastossa olevan kahvinvastikkeen
määrä.

Leipomot.

Leipomoiden tulee antaa tiedot viljatuotteiden
osalta.

Vilja ja viljatuotteet.

Tuore leipä on ilmoitettava kuivapainona, jolloin
tuoreen leivän painosta vähennetään neljännes.

Valtion Viljavaraston asiamiesliikkeiden on il-
moitettava erikseen ja eri lomakkeella (VV-lomake
32) varastossa olevan Valtion Viljavaraston viljan
määrä. Tämä ilmoitus toimitetaan Valtion Vilja-
varastolle.

Tässä yhteydessä huomautetaan, että 1. 10. 1945
alkaen saadaan keksejä, makaroonia ja mannasuu-
rimoita luovuttaa alleviivamattomia leipäkoriin ku-
ponkeja vastaan 3001 g korttia kohden irroittamalla
samalla erikoiskuponki No. 100. Kokonaisia vehnä-
suurimoita saadaan luovuttaa, alleviivaamattomilla
kupongeilla rajoituksetta. Tämän johdosta on kek-
sien, makaroonien, mannasuurimoiden ja kokonais-
ten vehnäsuurimoiden määrät siirrettävä 1. 10'. 1945
alkaen alleviivaamattomia kuponkeja koskevaan ti-
linpitoon.

Helsinki 1945. Valtioneuvoston kirjapaino.

Tupakkavalmisteet.

Ravinto- ja ruokarasvat.

Pesu- ja puhdistusaineet.

Tupakkavalmisteet on ilmoitettava pisteiksi
muunnettuina voimassa olevan pistetaulukon mu-
kaan.

Inventointi-ilmoituksessa J 316 kohdassa C. Ra-
vinto- ja ruokarasvat on ilmoitettu, että inventointi-
iilimoiitufcsem lisäksi on täytettävä lomake J 323 tai
J 324. Näitä lomakkeita ei kuitenkaan tulla jaka-
maan, vaan inventointi-ilmoitus jätetään kh-iauta-
kunuaile ilmani niitä.

Liikkeen on kuitenkin täydennettävä G kohdassa
ravinto- ja ruokarasvasta antamansa tiedot merkit-
semällä siihen varastomäärien lisäksi 6) hallussa-
olevia ja muualle toimitettuja tilityskortin kupon-
keja ja ostolupia, joita vastaan ei ole hankittu tai
saatu rasvaa sekä 7) sallittu perusvaraston määrä.

Saippua on ilmoitettava painomäärien mukaan
eikä kappaleina. Koska hienosaippuaa on kauppa-
liikkeissä kahta eri laatua, nimittäin 40 % ja 80 %,
on nämä merkittävä erikseen siten, että 40' % mer-
kitään sellaisenaan suoraan yhteenlaskusarakkeeseen
(F 2), kun sensijaan 80% hienosaippua merkitään
sellaisenaan etusarakkeeseen ja kahdella kerrottuna
vastaavaan yhteenlaskusarakkeeseen (F 3)

Tilitykset sekä varastoimis- ja jakelu-
vajausten vähentäminen.

Lokakuun 1 päivänä alkaviin viljan ja viljatuot-
teiden, pesu- ja puhdistusaineiden sekä parran-
ajovalmisteiden jakelukausien tilityksiin on alku-
varastoksi merkittävä inventoinnin mukaiset määrät.


