
Bilaga till instruktionsbrev N:o 61

Folkförsörjningsministeriets beslut
om högsta försäljningsprovisioner vid handel med särskilda industrialster.

Utfärdat i Helsingfors den 18 juni 1941.

Polkförsörjningsministeriet har med stöd av 14 § statsrådets beslut den 12 juni 1941
om reglering av prisen fastställt följande högsta tillåtna försäljningsprovisioner att
iakttagas vid handeln med för massförbrukning eller -användning avsedda industri-
alster, vilka säljas i den allmänna handeln:

Förnödenhetens namn
I minuthan- I partihan- Annan bestämnings-
deln i % av deln i %av aförsäljnings- anskaffnings- 8

priset priset

1) Tyger och andra textilprodukter, förutom
band, spetsar, snodder och kravatter.

Garn och tråd:
björntråd
brodergarn
fiskargarn, bomulls-, inhemskt

„ „ utländskt
„ linne-, inhemskt
„ „ utländskt

handarbetsgarn, bomulls-, inhemskt
„ „ utländskt

övrigt

Försäljningsprovisioner

konstsilke- och sidenyllegarn
maskintråd

! i

|

22 8
25 12

B. F. K. l)
20 10

T. L. & J. 2)
20 10

B. F. K.
20 10
22 10
25 12
22 8

B. F. K.
20 10

B. F. K.
20 10
22 12

strumpgarn, bomulls-, inhemskt
„ „ utländskt

tyggarn, bomulls-, inhemskt
„ „ utländskt

ullgarn

1) Bomullsfabrikernas Försäljningskontors pris.
2) Tammerfors Linne- och Jern-Manufåktur A/B:s pris.

4241,-41
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Förnödenhetens namn I partihan-
deln i % av
anskaffnings-

priset

Handdukar, borddukar och näsdukar:
borddukar och servetter, bomulls-, inhemska

ii a „ linne-, inhemska
11 a i, „ utländska

„ „ „ „ utländska

22

22
22

22

22

22

25
25
25

21
25
25

19
25
21
21
25
25
21
21
19

21

21

21
21
21
21 '

21
25
17
21

12

12
12

12

12

12

10

10
10
10
10

10

6
8
8

8
8
8
8
8
6
8
8

7
8
8
8
8
8
6
8

„ „ „ konstfiber m. m.
handdukar, bomulls-, inhemska

„ „ utländska
„ linne-, inhemska

B. F. K.

„ „ utländska
näsdukar, inhemska

„ utländska

Huvudbonader l) :

hattar, barn- . .

huvuddukar, bomulls-

„ dam-

„ herr-

I minuthan-
deln i % av
försäljnings-

priset

Försäljningsprovisioner

„ konstsiden-, ylle- m. m.
mössor

Syateljéers och skrädderiers tillverkningar:
Syateljéers tillverkningar:

Annan bestämnings-
grund

arbetsskjortor, -dräkter, -rockar och -blusar
badkappor, morgonrockar
blusar
förkläden
kjolar ..

klänningar
linnen och skjortor
nattlinnen och -dräkter
overalls

underbenkläder
sänglinne

Skrädderiers tillverkningar 2) :
benkläder
kappor och överrockar

B. F. K.

T. L. & J.

T. L. & J.

T.L. & J. och F.B.K.

kostymer, herr- och goss
„ dam-
„ barn-

pälsar
skoldräkter
sportdräkter och -jackor

i) Förutom damhattar, vilka förfärdigats såsom handarbete.
2) Förutom 1) efter kundens mått på beställning förfärdigade dräkter, 2) festdräkter och deras

tillbehör, 3) plagg och huvudbonader, såframt vid deras tillverkning huvudsakligen eller med hänsyn
till värdeproportionerna till övervägande del använts sådant pälsverk, vars nuvarande grundtull är 200
mark eller mera, 4) pälsar, som säljas färdiga, och vilkas minutpris, baserande sig på prissättning
enligt fastställda försäljningsprovisionsprocenter, utgör 10,000 mark eller mera.
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Försäljningsprovisioner

Förnödenhetens namn Aman b-ttad-g*
försäljnings- anskaffnings- grund

priset priset

Trikåtillverkningar :

benkläder, herr- 21 10
„ dam- och barn- • 25 10

blusar, herr- 21 10
„ dam-, bomulls- 21 10
„ ~ ylle- 25 10
„ „ konstsiden- 25 10
„ barn- ■ 25 10

garnityr, bomulls- 25 10
„ konstsiden- 25 10

halsdukar 25 10
kjolar 25 10
kombinationer 25 10
kostymer, barn- 21 10
linnen, dam- 25 8

„ barn- 25 8
livstycken, dam- och barn- 25 10
träningsöverhalare och -benkläder 21 10
pullovers 25 10
simbyxor och baddräkter, bomulls- 25 10

„ „
ylle- 25 10

skjortor, herr-, bomulls- 21 8
„ „ ikonstsiden 21 8
„ barn- 25 8

strumpor, herr-, bomulls- 21 8
„ „ ylle- 21 8
„ dam-, bomulls- '. . 25 8
„ „ konstsiden- 25 8

„ ylle- 25 8

„ barn-, bomulls- 21 8
„ ylle- 21 8

sylingar 21 8
underkjolar, bomulls- 25 10

„ konstsiden- 25 10
ylletröjor 25 10
ylleskjortor 21 10

Tyger:
bomullstyger, inhemska B. F. K.

„ utländska 20 10
konstsidentyger 25 12
konst- och blandfibertyger 25 12
linnetyger, inhemska T. L. & J.

„ utländska 20 10
vadmal 15 5
ylletyger 22 12

Täcken:
sängfiltar, bomulls-, inhemska

„ „ utländska 22 12 B. F. K.
ylle- 21 12
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Förnödenhetens namn

Försäljningsprovisioner

löstäcken, bomulls-, inhemska
„ „ utländska
„ övriga

vaddtäcken ....

Vadd:

I minuthan-
deln i % av
försäljnings-

priset

I partihan-
deln i % av
anskaffnings-

priset

mjölikvadd
täckvadd
vadderingsvadd
ylleflodk

Vantar:
vantar, bomulls-

„
ylle- ..

„ konstfiber- m. m.

2) Läder, skodon samt läder-,
tillverkningar.

Läder:
boxläder .
foderläder
lyxläder .

ovanläder
skaftläder
smorläder

22 12
21 10
21 10

17 6
17 6
17 6

17 6

25 12
25 12
25 12

21 3
21 3
25 8
21 3

21 3
21 3
12 3
21 —

17 7

20 8

17 6
17 6
25 9
20 7
20 7
20 7

20 7
23 8
28 8
23 8

filt- och gummi-

Annan bestämnings-
grund

B. F. K.

sulläder, per halva hudar
„ i minut

Filtskodon, -sylingar och surfilt

Gummiskodon:
förskor för stövlar, inhemska
galoscher, inhemska
sommarskor „

sportkängor „

stövlar „M

överskor „

ovannämnda, utländska .
Läderskodon och -handskar

arbetshandskar
arbetsskoplagg

Finska Gummiför-
säljningskontorets : s

pris

morgontofflor och -skor
skidkängor
standardskodon i), herr-

„ dam-
„ barn-

övriga skodon 2), herr-

„ „ dam-
„ „ barn-

i) Tillverkade av svart boxläder, häst- eller smorläder.
2) Förutom guld-, silver-, brokad-, siden-, satin-, brons-, ormskinns- och ödleskinnsskor samt

utländska skodon av specialslag för damer.
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Försäljningsprovisioner

Förnödenhetens namn

3) Möbler, i)
Bokhyllor, icke fanerbeklädda
Bord:

I minuthan-
deln i % av
försäljnings-

priset

köksbord, icke fanerbeklädda
matbord, med skiva, icke fanerbeklädda

Byråar med 3—5 lådor, icke fanerbeklädda
Klädhängare

Madrasser:
flockmadrasser
träullsmadrasser

Skrivbord, icke fanerbeklädda
Skåp:

bordsskåp, icke fanerbeklädda
diskskåp, „ „a
klädskåp, „ „

kärlskåp,
„ „

18

I partihan- Annan bestämnings-
deln i % av ,

anskaffnings- §rund
priset

18

18
IS
18

15
15

8

köksskåp,
„ ■ „

18

18
18
18
18

lavoarskåp, „ „

Stolar:
gungstolar, med träsits, icke fanerbeklädda
kökstaburetter
länsstolar, med träsits, icke fanerbeklädda

18

8
8
-S
S

18

stolar, vanliga, med träsits, icke fanerbeklädda

Sängar:

6
6

8

18
18

8
S

8
8
S
S

barnsängar
stolsängar
stålschäslonger

18

10
sängsoffor, utdragbara åt sidan

„ med lock
träsängar, hopskjutbara
tältsängar

„ „
tygbotten

viilasängar med fembotten

Trädgårdsmöbler:
verandabord och -stolar

8
S
8
S

18

l

18 s
18

18
18

8
6
8
8

is S
18
15
10

8

S18

6

4) Arbetsredskap, hushållsartiklar, lantbruks-
och byggnadsförnödenheter, lantbruksmaskiner,
fortskaffningsmedel och fordon samt reservdelar

6

för dessa förnödenheter.

A luminiumtillverkningar :

bärsilar 22 12

i) Förutom möblemang och möbler tillverkade
mang samt överklädda, specialpolerade och enligt spei

av utländska träslag och masurbjörk, stilmöble
specialritningar tillverkade möblemang och möbler.
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Försäljningsprovisioner
„

,
I minuthan- i I partihan- Annan hpstämnino-s-

Förnödenhetens namn deln i 0/ av ! dem i o/ av
Aman best"gs

försäljnings- janskaffnings- gruna
priset priset

förläggare 22 12
kaffepannor 22 12
käkformar 22 12
kastruller 22 12
mjölkkannor 22 12
muggar 22 12
skedar 22 12
tesilar 22 12
trattar 22 12
tvålkoppar 22 12
vattenskopor 22 12

Arbetsredskap:
borrar 25 16
filar och raspar 25 12
fårsaxar 20 12
grepar 17 8
gröpknivar 20 12
hackor 17 8
hamrar 20 12
hovtänger 25 12
hyvelbett 20 12
hyvlar 20 12
högafflar '. 17 8
järnstänger 17 8
kilar 20 12
knivar och tälj- (puukko) knivar, vanliga .

25 12
„ „ „ „ „ special- 30 16

kvistyxor 20 12
liar 17

"
12

lövskaror 20 12
mejslar 25 12

räfsor 20 12
saxar, vanliga 25 16

„ special- 30 16
skruvmejslar 25 15
skaror 17 8
spadar 17 8
sågar 20 10

trädgårdsredskap, som icke finnas särskilt
nämnda 22 12

tänger 25 16
vattenpass 20 12
yxor 17 8

Belysningsartiklar :

elektrisika glödlampor 28 12
fioklampsbatterier 19 13
ficklampslampor 28 20
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Försäljningsprovisioner

Förnödenhetens namn AnMn

försäljnings- anskaffnings- Srun

priset priset

ficHampsfodral 25 13
glaskupor för elektriska lampor 28 19
lampglas 28 19
lampor, olje- 28 19
lampvekar 33 15
lyktglas 28 19
stormlyktor 23 12

Bleckplåtstillverkningar:
bärsilar 22 12
kakformar 22 12

köksburkar 22 12
mjölkkannor 22 12
mjölkningsämbaren 22 12
muggar 22 12
oljekannor 22 12
sopskyfflar 22 12
sprutkannor 22 12

trattar 22 12
tvålkoppar 22 12

tvättbaljor och -fat 22 12

ugnspannor 22 12
vattenskopor 22 12

ämbaren ,a 22 12

Borstar och penslar: i)
Borstar:

bonborstar 22 12
dammborstar 22 12
flaskborstar 22 12
golvborstar 22 12
hårborstar 22 12

klädborstar 22 12
lampborstar 22 12

mejeriborstar 22 12
nagelborstar 22 12
panelborstar 22 12

separatorborstar 22 12
skoborstar 22 12
tvättborstar 22 12
viskor 22 12

Penslar:
anstrykare, vanliga 22 12
kalkpenslar 22 12
muddlare 12

Byggnadsförnödenheter:
Bultar 25 16

l) Förutom för tekniska ändamål.
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-i

Förnödenhetens namn

Försäljningsprovisioner

t

Byggnadsfilt .
Byggnadspapp
Elektriska ledningar och förnödenheter
Fönsterglas, lådvis

I minuthan-
deln i % av
försäljnings-

priset

„ styckevis (skurna)
Isoleringsämnen:

I partihan-
deln i % av'
anskaffnings

priset

I

asfaltbeck och -tjära
asfaltlack
beck
bitumen
trätjära

Kork- och gummimattor

Murningsämnen:
cement
kalk

lera, eldfast
murbruk

.

..

14
15

14
35

Skruvar:
lock-
lås-
släd-
trä-

Annan bestämnings-
grund

7
8

5

14
14
19

Sotluckor, vägg- och ugnsventiler
Spik:

6

14

6

19
20

6
6

'båt-
filt-

6

möbel
nubb
släd-

5

smidd
stift
taksar
tråd-

7

trä-

s

22

hästskosömmar
sanelar

25

Se not i)

Se not 2)

Se not 2)

25 16

10

16

25
33

16
16

20 8

Se not 2)

20

Takplattor
Tapeter .

17
29
20

20

20

7
5

20

20
20

10

7
7

17 5
7
720

20

Tegel:
murtegel
taktegel

25
12

Vatten-, avlopps- och värmeledningar
Vatten-, avlopps- och värmeledningstillbehör

26

10
4

10

IB
Se not 3)

17
20

6
4
8

Se not 4)
ii

i) Elektriska Grossistförbundets i Finland pris.
2) Pargas Kalkbergs A/B:s och Loj o Kalkverk A/B:s pris.
3) Av folkförsörjningsministeriet fastställda pris.
*) Här nämnda försäljningsprovisioner gälla de fall, då förnödenheterna säljas genom formed

ling av minuthandel.
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Försäljningsprovisioner j

Förnödenhetens namn Int- delEf M™ bestämnings-

försäljnings- ! anskaffnings- run
priset priset

Drev och torvströ 16 8

Emaljtillverkningar:
bärsilar 22 12
förläggare 22 12
gräddsnäckor 22 12
kaffepannor 22 12
kannor 22 12
kastruller 22 12
kittlar 22 12
ljusstakar 22 12
lock 22 12
mjölkkannor 22 12
muggar 22 12
nattkärl 22 12
skumslevar 22 12
skålar 22 12
spillkummar 22 12
spottkoppar 22 12
stekfat 22 12
tallrikar 22 12
tekannor 22 12
trattar 22 12
tvålkoppar 22 12
tvättfat 22 12
vattenkannor 22 12
vattenskopor 22 12
ämbaren 22 12

Emballagetillbehör:
bindgarn 17 8
omslagspapper och -papp 17 8
papporspåsar 17 8
pergament 17 8
pergamin 17 8
säckar 17 8

Fanér:
fanértillverkningar 20 12
plattor 20 8

Fiskredskap: l)
katsor 17 10
korkbark 20 10
metflöten 28 12
metkrokar 28 12
metspön 28 10
notar 17 8
notdelar 17 8
nät - 17 8

i) Förutom sådana, som användas vid sportfiske. t
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Försäljningsprovisioner

Förnödenhetens namn dUf?"avförsäljnings- anskaffnings- &run
priset priset

nätfärger 19 10
nätkorkar 25 12

Fortskaffningsmedel, fordon och deras delar:
Bilgummin 11 4
Cyklar och deras tillbehör ge not l)
Hästfordon 11 4
Hästfordons delar:

fimmelstångsjärn -. 17 10
kärraxlar 17 8
kärrhjul 17 8
slädkrokar 20 10

Kälkar 17 8
Skidor , 21 8
Skidstavar 20 8

Gjutjärns- och smidjärnsprodukter:
bakugnsluckor 20 6
eldstadsluckor 20 6
gnistgaller 20 6
grytor 20 6
hällar 20 6
hallvinklar 20 6
hällplitar 17 6
hallringar 20 6
murgrytor 20 6
plättpannor 20 6
rökspjäll 20 6
stekpannor 20 6
stekugnar 20 6
strykjärn 20 6
ugnsluckor 20 6
vattencisterner 20 6

Glastillverkningar: 2), för hemhushåll 28 19

Gångjärn:
dörr- och fönstergångjärn 20 8
kistgångjärn 20 16
ledgångjärn 20 12
paténtkroksgångj ärn - 20 8
skåpgångjärn 25 16
smidda krokgångjärn 17 8

Hästskor 14 5

Hönshusförnödenheter 20 8

Järn och stål:
Järn:

band- 17 8

i) Pris, som av folkförsörjningsministeriet godkänts för cykelfabriker.
2) Förutom prydnadsglas.



\

11

Försäljningsprovisioner

Förnödenhetens namn JffgTv """ "Ir™88"

försäljnings- anskaffnings- °ru

priset priset

betong- 12 3
stång- 12 4
vinkel- 17 7

Stål:
arbetsredskaps- 20 8
borr- 17 7
släd- 17 7

Järnplåtstillverkningar:

Förtennade tillverkningar:
förläggare 25 12
mjölskopor 20 12
sopskyfflar 25 12
tvättbaljor 20 12
vattenskopor 20 10
ämbaren 20 10

Galvaniserade tillverkningar:
ämbaren 20 10
tvättbaljor 20 10 '

Tillverkningar av svart järn:
kafferostare 20 12
sopskyfflar 20 12
stekpannor 20 12

Koppar- och mässingstillverkningar:
Koppartillverkningar:

kaffepannor 22 12
kakformar 22 12
kastruller 22 12
serveringspannor 22 12
vattenskopor 22 12

Mässingstillverkningar:
mortlar 22 12
möbelbeslag 29 12

Kvarnar:
grönsakskvarnar 22 12
husbehovskvarnar 11 6
kaffekvarnar 22 12
kryddkvarnar 22 12
köttkvarnar 22 12
saftkvarnar 22 12
saftpressar 22 12

Lantbruksmaskiner :

balningsmaskiner 9 10
„fostermödrar" 10 10
gräsklippningsmaskiner 13 10
hackor, häst- 10 10
hackelsemaskiner ;.. 9 10
halmfläktor 10 10
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i) Fria från omsättningsskatt.
2) Förutom prydnadstillverkningar.
3) Förutom speciallim, som användas för tekniska ändamål.

Försäljningsprovisioner '

Förnödenhetens namn Jemt?av
försäljnings- anskaffnings-1 gruna

priset priset

harvar 10 10
hästräfsor 8 10
höbalningsmaskiner 10 10
kastmaskiner 10 10
kultivatorer ■ 9 10
kvarnar 8 10
kärnor 10 10
linbråkningsmaskiner 11 10
linskäktningsmaskiner 11 10
maskinrior 8 10
motorer 8 10
mullskopor 10 10
plogar 19 4
potatissorterare 10 10
potatisupptagningsmaskiner 9 10
pärthyvlar 11 10
separatorer 10 10
skördemaskiner 8 10
slitdelar för lantbruksmaskiner 20 10
siåttermaskiner 8 10
spannmålssorteringsmaskiner 8 10
spannmålstorkningsmaskiner 8 10
sågar 11 10
såningsmaskiner 8 10
torvströrivare 10 10
traktorer i) 4 10
trädgårdssprutor 14 10
tröskverk 8 10
vedhuggningsmaskiner 8 8
vältar 9 10
ångkokare 8 10
årdrar 11 10
äggkläekningsmaskiner 10 10

Lergods: 2)
blomkrukor 28 14
fat (stenfat) 23 14
stekformar 28 14

Lim: 3)
benlim 19 10
kallim 19 10
läderlim '. 19 10

Lås och deras tillbehör:
lås, cykel- 25 16
„ för dubbeldörrar 20 12
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Försäljningsprovisioner

Förnödenhetens namn
försäljnings- anskaffnings- gruna

priset priset

lås, garderob- 20 12
„ häng- 25 16
„ kammar- 20 12
„ kist- 25 16

„ låd- 25 16
„ rull- 20 12

„ skrin- 29 16
„

skåp- 25 16
„ vagnshus- 20 12
låsfjädrar 29 16
nycklar och nyokelämnen 29 16
dörrtrycken 20 12

Metallplåt, -nät och -tråd:
Plåt:

bleck- 17 4
bly- 17 8
järn-, galv 12 4

„ svart 12 4
koppar- 17 8
zink- 17 8

Nät:
stängselnät 20 8
siktduk 25 14

Tråd:
järntråd, galv 20 8

„ svart 20 8
mässingstråd 25 12
stängseltråd 12 5

Mjölkhanteringsartiklar :

botten för mjölksilar 20 8
mjölksilduk 25 16
mjölksilar 17 5
mjölksåar 12 5
måttkärl, för mjölk 17 5
provmjölkningsvågar 17 8
transportkärl för mjölk 12 5

Målnings- och färgningsämnen:
Jord- och mineralfärger:

bets 28 15
blymönja 23 10
blyvitt 23 10
fernissa 19 5
gulockra 19 7
italiensk röd 19 7
järnmönja 19 7
kimrök 23 10
kritmjöl 19 10
kromgult och -grönt 23 10
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Försäljningsprovisioner

Förnödenhetens namn

rödmylla
titanvitt
zinkvitt

I minuthan-
deln i % av
försäljnings-

priset

Lackfärger:
lack, i lösvikt

I partihan-
deln i % av
anskaffnings-

priset

Annan bestämnings-

„ i förpackningar
lackfärger, färdiga .

Papperstillverkningar :

fönsterpapper
hyllpapper och -bårder
häften, skol-

grund

„ med vaxdukspärmar .
kopiepapper (kol- och kalker-)
kuvert (förutom specialförpackningar)
läskpapper
officiellt papper

19
19
19

skrivpapper (förutom specialförpackningar)

Porslins- och fajanstillverkningar: 2)
askkoppar
blomskålar
blomvaser
brödfat
filbunkar
gräddsnäckor
kaffekannor
kaffekoppar
kaffeserviser
kannor
krukor
mjölkfat
måttkärl
nattkärl
ragufat
smöraskar
skålar
sockerskålar
soppskålar
spillkummar
stekfat
stekformar
såsskålar
tallrikar
tekannor
tvättserviser
vattenkannor

7
7
7

23
23
23

10
10
10

25
25
20

12
12
12

25
29
25
28

25

15
16
12
12

12
Se not l)

I. Oy Arabia Ab:s
I pris.

i) Tervakoski 0/Y:s pris.
2) Förutom prydnadstillverkningar.
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Försäljningsprovisioner
I minuthan- I partihan- Annan bestämnings-Förnödenhetens namn deln i <% av deln j o/? av "8

försäljnings- anskaffnings- . g
priset priset

Bep- och kättingstillverkningar:
Rep.:
sisalsnöre, 2—3 tradigt 25 6

*/s—l" 21 6
„ från och med 1 Vs" 17 6

Kättingstillverkningar:
grimskaft 20 8
kokättingar 20 8
vriden kätting 20 8

Seldon:
betsel 17 6
bröstrem 20 6
bukgjord 17 8
huvudlag 17 6
hindertyg 17 » 8
lokor 17 10
lokputor 17 8

rankor 21 8
romor 17 6

selar 17 6

sedolk 17 6
tränsar ,20 15
täckgjord 17 8
tömmar * 17 6 .

Skjutförnödenheter :

dynamit 23 12
dynamitknallar 22 12
hagelgevärshylsor 20 12
hagelgevärsknallar 25 12
hagelgevärspatroner 20 12

laddningspackningar för hagelgevär 25 12
krut 25 12
stubbomber 20 8

• stubintråd 20 10

Slip- och brynstenar:
brynstenar 23 18
slipstenar 19 14

Teknokemiska tillverkningar:
bläck, skol- och kontors- ;.... 23 8
bonvax -

;... 23 8
jäst ' Se not i).
ljus 19 7
lysol 23 7
skokräm 23 8
soda 19 7

l) Finlands Jästfabrikers Försäljningsförenings pris.
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Försäljningsprovisioner

Förnödenhetens namn

stövelsmörja
terpentin ..

I minuthan- I partihan-
deln i % av deln i % av
försäljnings- anskaffnings-

priset priset

tändstickor
ättika

Termosflaskor

Annan bestämnings-

Tvål och rengöringsmedel :

byktvål
fintvål
lutsten
rakpulver och -tvål . ..

tallsåpa
tvålflingor
tvättpulver

grund

Täckdikesrör

Vaxdukar

23
20
14

Växtskyddsämnen

23

betningsämnen
växtskyddsgifter

26

Då i detta beslut för förnödenhet fast- ningsgrund, erhållas uppgifter om dessa
ställts maximipris enligt annan bestäm- pris hos folkförsörjningsministeriet.

15
23
19

Helsingfors den 18 juni 1941.

23
19
19
19

Folkförsörjningsminister V. A. Arola.

14

2S

15
15

Byråchef V. Vuöksinen.
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Folkförsörjningsministeriets beslut
om prissättningsgrunder vid handel med särskilda industrialster.

Utfärdat i Helsingfors den 18 juni 1941.

Folkförsörjningsministeriet har med stöd av 14 § statsrådets beslut den 12 juni 1941
om reglering av prisen fastställt följande prissättningsgrunder för parti- och minut-
handeln med särskilda industrialster:

Prissättningsgrunder för partihandeln. för förnödenheter fritt partiförsäljares la-
ger eller, därest leveransen sker till åter-
försäljare på annan ort, lastade fritt järn-
vägsvagn, annat allmänt transportmedel el-
ler köparens transportmedel.

1 §■
På partihandelns område verksam nä-

ringsidkare, som till återförsäljare säljer
i 5 § statsrådets beslut den 12 juni 1941
om reglering av prisen nämnda, för mass-
förbrukning eller -användning och för för-
säljning i den allmänna handeln avsedda
industriprodukter såsom tyger, kläder, sko-
don, möbler, arbetsredskap, hushållsartik-
lar, rengörings- och konserveringsmedel,
lantbruks- och byggnadsförnödenheter, ma-
skiner samt transportmedel och fordon
ävensom reservdelar för dessa förnödenhe-
ter, får i försäljningspriset för sådana för-
nödenheter utöver anskaffningspriset såsom
försäljningsprovision inräkna högst ett så-
dant belopp i mark, som beräknats på för-
nödenhetens anskaffningspris enligt pro-
centtal, vilka fastställts i folkförsörjnings-
ministeriets beslut den 18 juni 1941 om
högsta försäljningsprovisioner vid handel
med särskilda industrialster.

Partiförsäljare har rätt att skilt debitera
priset för förnödenheternas emballage en-
dast för det fall, att han förbinder sig att
gottgöra köparen debiteringspriset för em-
ballaget, därest detta i användbart skick
fraktfritt returneras.

Därest importör är verksam som parti-
försäljare, är beträffande importören gäl-
lande vad i detta beslut om partiförsäljare
är bestämt. Om importörs skyldighet att an-
skaffa tillstånd till förhöjning av priset på.
allmän förnödenhet, eller att underställa
förnödenhetens pris till fastställande är
likväl gällande vad i statsrådets beslut om
reglering av prisen är bestämt.

2 §•

Försäljer importör eller partiförsäljare
förnödenhet direkte till förbrukare eller
nyttjare i större mängder än i allmänhet

Maximipris, som beräknats på i före-
gående moment fastställt sätt, avser pris
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är brukligt vid försäljning i minuthandeln,
får han till försäljningspriset, beräknat på
ovan i 1 § bestämt sätt, lägga högst hälften
av den försäljningsprovision, som av folk-
försörjningsministeriet fastställts för mi-
nuthandeln.

förbundit sig att gottgöra för emballaget,
ifall detta returneras, får till anskaffnings-
priset likväl läggas endast skillnaden mel-
lan det av säljaren debiterade priset och
det värde, som gottgöres för emballaget.

3 §.

Såsom av inhemsk tillverkare produce-
rad förnödenhets anskaffningspris, till vil-
ket förnödenhetens partiförsäljare får lägga
i 1 § nämnd försäljningsprovision, skall
anses det pris, som erhålles, då det av
tillverkarefabriken fakturerade försäljnings-
priset, inclusive stadgad omsättningsskatt,
ökas endast med av partiförsäljaren er-
lagda verkliga och skäliga transportkostna-
der. I anskaffningspriset få icke inräknas
lageromkostnader, såsom förpacknings-,
ränte-, försändnings- och andra med dem
jämförliga kostnader.

Därest näringsidkare, som bedriver par-
tihandel, ombesörjer av honom försåld för-
nödenhets försändande direkt från inhemsk
tillverkare till återförsäljare, får han be-
räkna sin försäljningsprovision högst en-
ligt de procenttal, som fastställts i folk-
försörj ningsministeriets beslut om högsta
försäljningsprovisioner vid handel med sär-
skilda industrialster, likväl sålunda, att
följande avdrag göras från de fastställda
procenttalen:

4 §•

Såsom anskaffningspris för förnödenhet,
som införts från utlandet, skall anses
det pris, som erhålles, då till det av ut-
ländsk säljare fakturerade försäljningspri-
set läggas försäkrings-, frakt-, förtullnings-,
licens-, speditions- och lossningskostnader,
vilka importören bevisligen erlagt eller
kommer att erlägga såsom utgifter, vilka
hänföra sig till priset, intill dess förnöden-
heten förtullad och lastad i järnvägsvagn
eller annat transportmedel befinner sig på
förtullningsplatsen. För det fall, att im-
portören överför förnödenheterna till sitt
eget lager, få härav föranledda tilläggs-
kostnader inräknas i anskaffningspriset.
Likaså få i anskaffningspriset inräknas
stadgad omsättningsskatt, remburs- m. fl.
med dem jämförliga kostnader samt ränta
på i anskaffningen nedlagt kapital intill
förnödenhetens förtullningsdag.

för aluminiumtillverkningar .... 6
„ arbetsredskap, Billnäs och Kel-

lokoski 4
„ belysningsartiklar av glas .... 10
„ bleckplåtstillverkningar 6
„ borstar och penslar 6
„ byggnadspapp 4
~ emaljtillverkningar 6
„ glastillverkningar 10
„ järnplåtstillverkningar 5
„ koppar- och mässingstillverk-

ningar 6
„ lantbruksmaskiner 3
„ lergods 7
„ lås och deras tillbehör 5
„ porslins- och fajanstillverknin-

gar 10
„ skjutförnödenheter 4 samt
„ övriga förnödenheter 2

Bestämmelserna i föregående moment gälla
likväl icke de förnödenheter, vilkas försälj-
ningspris i folkförsörj ningsministeriets be-
slut om högsta försäljningsprovisioner vid
handel med särskilda industrialster fast-
ställts att överensstämma med av inhemska
tillverkare eller av folkförsörjningsministe-

Har i utländsk - säljares eller inhemsk
tillverkares räkning skilt debiterats för för-
packning, får importör eller partiförsäl-
jare inräkna detta belopp i anskaffnings-
priset för förnödenheten. Därest säljaren
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riet godkända maximipris, ej heller tyger
och andra textilvaror, läder, skodon och
andra läder-,- filt- och gummitillverkningar
eller möbler.

näringsidkare, vilken bedriver minuthan-
del, anskaffar den förnödenhet, som han
försäljer, direkte från utlandet eller från
inhemsk fabrik utan annan importörs eller
partiförsäljares förmedling, får såsom för-
säljningsprovision i minutförsäljningspriset
på förnödenheten inräknas högst i 1 och
5 §§ nämnda försäljningsprovisionsbelopp,
vardera skilt för sig, såsom om försäljnings-
provisioner för parti- och minuthandeln är
bestämt.

.Prissättningsgrunder för minuthandeln.

5 §.

På minuthandelns område verksam nä-
ringsidkare, som försäljer i 1 § nämnda
förnödenheter direkte till förbrukare i mi-
nutpartier, får i försäljningspriset för för-
nödenheten såsom försäljningsprovision ut-
över anskaffningspriset för förnödenheten
inräkna högst ett sådant belopp i mark,
som beräknats på förnödenhetens försälj-
ningspris enligt de procenttal, som fast-
ställts i folkförsörjningsministeriets beslut
om högsta försäljningsprovisioner vid han-
del med särskilda industrialster.

8 §•

I Helsingfors, Åbo och Tammerfors be-
lägna affärer, vilka bedriva minuthandel,
få beräkna sina försäljningsprovisioner en-
ligt procenttal, som äro högst tre enheter
högre än ovan är bestämt såsom försälj-
ningsprovision för minuthandeln. I stä-
derna Kotka, Lahtis, Björneborg, Kuopio,
Vasa, Uleåborg och Kemi belägna affä-
rer få beräkna sina försäljningsprovisioner
enligt procenttal, som äro högst två enhe-
ter högre.

Vid försäljning av förnödenheter i större
partier än i minuthandeln är brukligt, skall
sedvanligt avdrag beviljas från maximipris,
som beräknats på i föregående mom. be-
stämt sätt. Bestämmelserna i föregående moment

gälla likväl icke de förnödenheter, vilkas
försäljningspris i folkförsörj ningsministe-
riets beslut om högsta försäljningsprovisio-
ner vid handel med särskilda industrialster
fastställts att överensstämma med av in-
hemska tillverkare eller av folkförsörjnings-
ministeriet godkända maximipris.

Den omsättningsskatt, som är stadgad
att erläggas för minuthandelns del, har
beaktats vid bestämmandet av försäljnings-
provisionerna, och får den sålunda icke
skilt läggas till försäljningspriset. Då för-
nödenhet säljes fri från omsättningsskatt,
skall denna avdragas från försäljnings-
priset.

6 §•

Vid minutförsäljning skall såsom för-
nödenhets anskaffningspris anses det pris,
i vilket förutom av partiförsäljare eller
tillverkare fakturerat försäljningspris ingår
endast av minutförsäljare erlagda verkliga
och skäliga transportkostnader.

Övriga bestämmelser.

Vid fastställande av anskaffningspris i
enlighet med 3 och 6 §§■ få kassa- och års-
rabatter lämnas obeaktade.

Har i säljarens räkning skilt debiterats
för förpackning, gäller om förpackningen
vad i 3 § 3 mom. är bestämt.

9 §•

10 §.

Vid prissättning av i 1 § nämnd förnö-
denhet, för vilken försäljningsprovision
icke särskilt fastställts i folkförsörj ningsmi-
nisteriets beslut om högsta försäljningsprovi-
sioner vid handel med särskilda industri-
alster, skall försäljningsprovisionen för

7 §-

Därest näringsidkare samtidigt bedriver
såväl parti- som minuthandel eller i fall
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den förnödenhet iakttagas, med vilken
ifrågavarande förnödenhet är närmast jäm-
förbar.

till närmaste fulla markbelopp, därest,

priset utgör 50—500 mark och

11 §

Därest importör eller partiförsäljare säl-
jer ovan i 1 § nämnda förnödenheter till
annan partiförsäljare, eller minutförsäljare
till annan minutförsäljare, få säljaren och
köparen tillsamman icke uppbära högre
försäljningsprovision än den, som är fast-
ställd för parti- eller minuthandeln. Här-
vid bör säljaren för köparen uppgiva det
försäljningspris för parti- eller minuthan-
deln, som skall beräknas i enlighet med
detta beslut, och får köparen såsom sin
försäljningsprovision beräkna endast skill-
naden mellan detta pris och sitt anskaff-
ningspris.

till närmaste fulla femmarksbelopp,
därest priset överstiger 500 mark, likväl så,
att, därest rättigheten att avrunda uppåt
användes, avrundningar nedåt skola före-
tagas på motsvarande sätt.

13 §.

Därest de försäljningsprovisioner, som
ingå i av folkförsörjningsministeriet tidi-
gare fastställda högsta parti- och minut-
försäljningspris för importerade eller av
inhemska tillverkare producerade förnöden-
heter, äro större än i detta beslut bestäm-
mes, skall vid prissättning bestämmelserna
i detta beslut iakttagas.
\

12 §.

Vid beräkning av maximipris enligt detta
beslut få prisen avrundas uppåt eller nedåt
i enlighet med följande skala;

14 §.

Därest näringsidkare, som bedriver parti-
eller minuthandel eller vardera, önskar er-
hålla rätt att uppbära högre försäljnings-
provision än i detta beslut är bestämt,
kan han ansöka om tillstånd härtill hos
folkförsörjningsministeriet.

till närmaste med 10 delbara pennibe-
lopp, därest priset understiger 10 mark;

till närmaste med 25 delbara pennibe-
lopp, därest priset utgör 10—25 mark;

till närmaste med 50 delbara pennibe-
lopp, därest priset utgör 25—50 mark;

Detta beslut träder i kraft den 1 juli
1941.

Helsingfors den 18 juni 1941.

Folkförsörjningsminister V. A. Arola.

15 §.

•Byråchef V. Vuoksinen.
/-

Helsingfors 1941. Statsrådets tryckeri.


