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Helsingissä,
Joulukuun 5 p.-nä 1946.

Allamainittujen kulutustarvikkeiden inventointi
on suoritettava koko maassa joulukuun 31 päivänä.

Inventoitavat tarvikkeet.

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

Tukkuliikkeet.

ja kohdistuu se seuraaviin tarvikkeisiin:
1) vilja ja viljatuotteet,
2) sokeri ja sokerisiirappi,
3) meijerivoi,
4) ravinto- ja ruokarasvat,
5) tupakkavalmisteet,
6) pesu- ja puhdistusaineet, (myös lipeäkivi),
7) parranajovalmisteelti,
8) perunajauho,
9) suola,

10) kahvi sekä
11) Sakariini.

Inventointilomakkeet.

Inventointi-ilmoituksen laatimiseen, käytetään in-
ventointilomaketta J 360.

Tämä inventoimislomake on kahtena kappaleena
toimitettava viimeistään tammikuun 8 päivänä sille
'kansanhuoltolautakunnalle, jossa edellämainittuja
tarvikkeita koskevia liikkeen tarkkailiutilejä pide-
tään.

Inventoinnin suorittaminen.

Annettujen tietojen tulee perustua todella suo-
ritettuun varastojen inventointiin,, jotta mahdolliset
varastoimis- ja jakeluvajausmäärät kaikkien inven-
toitavien tarvikkeiden osalta tulevat näkyviin.
Siinä tapauksessa, että inventoinnin suorittaminen
ei ole jostakin syystä mahdollista, inventointilomak-
keessa on nimenomaan mainittava, että varastoja ei,
ole inventointu sekä syy siihen.
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Vähittäisliikkeet.

Kemikalioliikkeet.

Kulutustarvikevarastojen inventointi 31. 12. 1946.

KH-lomake N:o J 361

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

Tukkuliikkeet eivät ilmoita sallitun perusvaras-
ton määriä sokerin, siirapin, meijerivoin, ravinto-
ja ruokarasvojen eikä tupakkavalmisteiden osalta,
koska sellaisia ei ole tukkuliikkeille, määrätty.

Paitsi väMttäisliikkeiden hallussa varastossa ole-
via, tarvikemääriä, on niiden ilmoitettava inven-
tointilomakkeessaan myös ne tarvikemäärät, joita
liike ei ole vielä hankkiirat tai saanut hallussaan
olevia tai muualle, kuten tukkuliikkeille taikka teh-
taille lähetettyjä hanikintatodistuksia vastaan. Täl-
laisia hanknitetodisteito ovat liikkeen kh-viranomai-
silta saamat osltoluvat ja „tililtyskorttitavaroissa"
kupongit, ostoluvat (ja puolustusvoimien ottotodis-
teet), joita vastaan vähittäisliike on tarvikkeita luo-
vuttanut ja joita vastaan se hankkii taas uusia
tarvikkeita. Myös on ilmoitettava kansanhuolto-
lautakunnalle tilittämättä olevat kupongit, osto-
luvat jne.

Vähititäisliikkeiden on ilmoitettava, toimitettavassa
inventoinnissa meijerivoin ja muiden ravinto- ja
ruokarasvojen sallitut perusvarastomäärät erikseen.

Kaikki perusvarastojärjestelmän alaisten tarvik-
keiden inventointimäärät verrataan kansanhuolto-
lautakunnassa liikkeen perusvaraslliokortteihin Kh-
lomakkeisiin N:o J 287.

- Kemikailioliikkeiden tulee täyttää inventointilo-
make pesu- ja puhdistusaineiden (myös lipeäkiven)
sekä parranajovalmisteiden osalta, ottaen huomioon,

' mitä edellä vähittäisliikkeistä on mamitta.

Käännä!
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Rautakaupat.

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

Ravitsemisliikkeet.

Ravitsemisliikkeiden tulee täyttää inventointilo-
make viljatuotteiden ja tupakkavalmisteiden osalta.

Leipomot.

Leipomoiden tulee antaa tiedot viljatuotteiden
■ja siirapin osalta.

Vilja ja viljatuotteet.

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

Valtion viljavaraston asiamiesliikkeiden on ilmoi-
tettava erikseen ja eri lomakkeella (VV-lomake 32)
varasltossa olevan Valtion Viljavaraston viljan
määrä, Tämä ilmoitus toimitetaan Valtion Vilja-
varastolle.

Tupakkavalmisteet.

Tupakkavalmisteet on ilmoitettava pisteiksi muun-
nettuna voimassa, olevan pistetaulukon mukaan.

Helsinki 1946. Valtioneuvoston kirjapaino.

Pesu- ja puhdistusaineet.

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

Tilitykset sekä varastoimis- ja jakelu-
vajausten vähentäminen.

Viitaten Säännöstelytiedoitusten Ryhmä l/Ala-
ryhmä 3, ST N:io 57 (816) määräyksiin, saavat
tukkuliikkeet joulukuun 31 päivänä suorii.ettävassa
inventoinnissa vähentää eri selvityksellä loka-, mar-
ras- ja joulukuun aikana kertyneen varastoimis-
ja .jakeluvajauksen. Edelläolevan mukaan vähit-
tä isfcauppaliikkeet saavat samalta ajalta vähentää
syntyneen varastoimis- ja jakeluvajauksen vilja-
tuotteissa suolassa ja perunajauhoissa. Perusvaras-
to järjestelmän alaisten, tarvikkeiden mittatappioita
ei saa inventoinnissa vähentää. Saippuassa ja suo-
vassa sekä parranajovalmisteissa ei sallita varastoi-
mis- ja jakeluvajauste. Vähennettävien varastoi-
mis- ja jakeiuvajauksien pitää olla todellisia. Nämä
eivät, saa ylittää sallittuja varastoimis- ja jakelu-
vajauksia.


