
FOLKFÖRSÖRJNINGSMINISTERIET
Helsingfors, 4. 6. 1946.

Medelst ändring av sitt beslut den 22
januari 1946 med närmare föreskrifter om
reglementeringen av textilprodukter och
lädertillverkningar (Förf.saml. N:r 66) har
folkförsörjningsministeriet bestämt, att
parti- och minutaffär, skräddare, söm-
merska, skoreparationsverkstad och an-
nan, som överlåter textilförnödenheter och
lädertillverkningar till konsument mot
kuponger på beklädnads- eller inköpstill-
ståndskort, skall i samband med sin må-
nadsredovisning till folkförsörjningsnämn-
den insända under månaden mottagna ku-
ponger, fastklistrade på redovisningskor-
tet (Ff-blankett N:r J 338). De industriella
inrättningar, som äro redovisningsskyl-
diga inför folkförsörjningsministeriet, sko-
la insända sina redovisningskort till mi-
nisteriet. Beträffande användningen av
kortet bör följande beaktas:

Innan redovisningskortet tages i bruk,
bör på vardera delen av detsamma ovill-
korligen antecknas den affärs namn och
adress, som inlämnar redovisningen. Se-
dan säljaren avskilt kupongerna från köp-
korten, bör han dagligen, allteftersom tid
därtill finnes, fästa kupongerna genom att
fukta dem (redovisningskortet skall icke
fuktas) på redovisningskortets rutor i den
ordning rutornas löpande nummer utvisa.
Kupongerna böra fuktas så, att de fastna
med hela ytan på redovisningskortet, och
fästas rätt vända på detta.

De ordinarie poängkupongerna och spe-
cialkupongerna böra fästas på särskilt
redovisningskort sålunda, att de special-
kuponger, som berättiga till inköp av sam-
ma slags textilförnödenheter (t.ex. sytråd),
fastklistras på samma redovisningskort,
oberoende av, från vilket beklädnadskort
de avskilts.

Vid redovisning av specialkuponger för
skodon bör det sålda antalet par framgå.
Därför böra sådana specialkuponger, av
vilka i enlighet med reglementeringsbe-
stämmelserna endast 1 specialkupong av-
skilts per överlåtet par skodon, och de
bredvid varandra befintliga dubbelspe-

Helsingfors 1946. Kauppalel

ANVISNING BETRÄFFANDE ANVÄNDNING AV
REDOVISNINGSKORT

för textilindustriprodukter, beklädnadsartiklar och skodon

FF-blankett N:r J 345

cialkupongerna, av vilka 2 st. avskilts per
ett par skodon, fästas på inbördes skilda
redovisningskort.

Redovisningskortet har av sparsamhets-
skäl indelats i två delar, så att vardera
hälften av redovisningskortet kan använ-
das enbart för sig, för den händelse de
kuponger, som skola fastklistras, äro 100
eller färre till antalet. De på redovis-
ningskortet fastklistrade kupongerna böra
på åtgärd av affären makuleras sålunda,
att ett vertikalt streck dragés över varje
kupongrad.

Innan redovisningskorten inlämnas till
folkförsörjningsnämnden, bör på desamma
antecknas redovisningsmånaden samt det
antal poäng- eller specialkuponger, som
kortet omfattar. I fråga om specialku-
ponger bör dessutom antecknas vad slags
vara som sålts mot desamma, t.ex. "sy-
tråd", eller, i fråga om skodon, "skodon för
1 sp.k." eller "skodon för 2 sp.k.". Num-
merserien i kortets övre hörn till höger är
avsedd för affärens egen bokföring.

Särskilt bör beaktas, att på varje kort
göras alla nödiga anteckningar samt att
makuleringen av de på korten fastklistrade
kupongerna sker med bläck eller på annat
sätt, som garanterar dess varaktighet,
omedelbart efter det redovisningskortet
blivit fullklistrat. Folkförsörjningsnämn-
derna komma att i och för ifyllande retur-
nera till vederbörande sådana textilredo-
visningar, med vilka följt redovisnings-
kort, som sakna ovannämnda anteckningar
och på vilka fastklistrats kuponger, som
icke makulerats i affären i enlighet med
bestämmelserna.

Såsom föreskrivits i 23 § av statsrådets
beslut den 24. 4. 1942 om allmänna regle-
menteringsbestämmelser rörande folkför-
sörjningen, sådan denna paragraf lyder
efter ändring den 31. 5. 1945, skall närings-
idkare omsorgsfullt förvara och för stöld
och andra brott behörigen skydda de ku-
pongeajrnch. inköpstillstånd han mottagit.

skall affär även ägna
förnödenheterna behörig vård.
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