
FF-blankett N:o E 197.

Ifylles och översändes till folkförsörjnings-
ministeriet inom 1 månad efter utgången av
den kalendermånad, som ansökningen avser.

Ansökan om transporlbidrag

för transport av kompletteringsmjölk, som mejeri, uppköparaffär,

adr , under månad 194 anskaffat från mejeri.

Trans-
porterad
mängd

Inköpspris
mk

Trans-
portsätt 2)

Mjölkleverantör Varuslag 1 )

Av mejeriet
erlagda

fraktkost-
nader

mk

Distribu-
tionskostnad

mk

Vidare meddelas, att sökanden av hela den anskaffade mängden mjölk samtidigt sålt i egna minutaffärer

Hänvisande till ovanstående och bifogade verifikat, anhålles om transportbidrag för kompletteringsmjölk

Frakt, som
skall ersättas

mk 3 )

för månad, sammanlagt mk

~., den ./ 194

(Firmans stämpel och underskrift)

O b s.! Villkor för erhållande av detta transportbidrag är bl.a., att sökanden ombesörjt ovannämnda trans-
porter med så ringa kostnader som möjligt och på mest ändamålsenliga sätt.

J ) Helmjölk = Hm, Skummjölk = Sm, Grädde = Gr.
2 ) Mejeriets egen bil = Mb, Hyrbil = Hb, Båt =B, Häst =H, Järnvägstransport =J.
3 ) Den frakt, som skall ersättas, erhålles sålunda, att till det vid inköp av mjölk erlagda priset läggas de av mottagaren

betalade verkliga fraktkostnaderna samt godkännbar distributionspremie. Från den sålunda erhållna summan avdrages därefter
det på distributionsorten gällande mjölkpriset, beräknat enligt högsta tillåtna minutpris. Om mottagaren säljer en väsentlig del

av den anskaffade mjölken i minut, godkännes som distributionspremie högst 5 % av försäljningspriset, i annat fall högst 8 %.

3.0. 8. 43.



Bestämmelser beträffande transportbidrag för mjölk, som levereras från mejerier till produktionsplatsen.

UTDRAG ur statsrådets beslut av den 29 juli 1943 angående premier och bidrag för stabilisering av prisen på mjölkhus-
hållningsprodukter och svinkött samt främjande av deras utfåsnde i handeln:

11 g. Till mejeri eller uppköparaffär för mjölk, som på grund av svårigheterna att erhålla helmjölk eller skum-
mjölk måste anskaffa dessa produkter från mejeri, kan erläggas transportbidrag, motsvarande högst transportkostnaderna för
mjölk:

Transportbidrag beviljas på vederbörandes ansökan av folkförsörjningsministeriet på villkor, som av ministeriet bestämmas.
UTDRAG ur folkförsörjningsministeriets beslut av den 20 augusti 1943 angående kvalitetsbetalningssätt och transportbidrag

för mjölk:
9 §. Därest annan än sådant mejeri, vars verksamhet huvudsakligen omfattar uppköp av mjölk från boskapsinnehavare för

vidarebefordran till mejeri, på folkförsörjningsministeriets order eller anmaning levererar helmjölk eller skummjölk till mejeri
eller uppköparaffär i konsumtionscentrum, kan till det mejeri eller den affär, som mottager mjölken, på ansökan erläggas trans-
portbidrag till ett belopp motsvarande högst transportkostnaderna för mjölken, för såvitt detta belopp icke överstiger det i enlighet
med 2 mom. beräknade beloppet.

Såsom maximibelopp för ovan i 1 mom. avsedda transportbidrag är den skillnad, som fås, då till det pris, vilket uppbäres
av det mejeri, från vilket mjölken överlåtits, lagges verkliga transportkostnader samt distributionspremie i enlighet med 3 mom.
och från den sålunda erhållna summan avdrages mjölkens pris beräknat i enlighet med högsta minutförsäljningspriset för mjölk
i vederbörande konsumtionscentrum.

Såsom distributionspremie godkännes vid tillämpningen av bestämmelserna i 2 mom. högst 5 procent av mjölkens minut-
försäljningspris, därest det mottagande mejeriet eller uppköparaffären för mjölk säljer en väsentlig del av den anskaffade
mjölken i sina egna minutförsäljningsbutiker, samt 8 % av mjölkens minutförsäljningspris, ifall försäljningen sker huvudsak-
ligen till affär för handel med mjölk.

10 §. I 9 § avsett transportbidrag skall ansökas hos folkförsörjningsministeriet för varje kalendermånad, för vilken bidrag
önskas, under loppet av följande månad. Ansökan bör göras på blankett, som tillhandahålles av folkförsörjningsministeriet. Till
ansökan bör fogas, då järnvägstransport är i fråga, fraktverifikat, antingen fraktsedelduplikat eller av järnvägen uppgjorda frakt-
sammandrag, samt, då fråga är om annorledes än med järnväg företagen transport, räkningar över transportkostnaderna i ori-
ginal eller bestyrkt avskrift.

Villkor för erhållande av här avsett transportbidrag är, att sökanden ombesörjer transporten av mjölken på med beak
tände av de lokala förhållandena billigaste och mest ändamålsenliga sätt.

Helsingfors 1943. Kauppalehti Oy:s Boktryckeri.


