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OHJEITA.
Valtioneuvosto on viljatuotevarastojen luovuttami-

sesta valtiolle antamallaan päätöksellä määrännyt,
että tukku- ja vähittäisliikkeiden ja leipomoiden
on luovutettava valtiolle hallinnassaan 30. 6. 1949
kello 24 olevat viljatuotemäärät. Luovutettavan ta-
varan vastaanottajaksi on kansanhuoltoministeriö
määrännyt valtion viljavarastan.

Ilmoituslomake.
Liikkeet tekevät varastoista annettavan ilmoituk-

sen tällä lomakkeella, jonka ne, samoin kuin tuot-
teiden hinnaneron maksamista varten tarkoitetun
tilillepanokortin (W-lomake n:o 77), saavat siltä
kansanhuoltolautakunnalta, jossa niiden viljatuote-
tarkkailutili pidetään. Monimyymäläisissä liikkeissä
tekee ilmoituksen pääliike myös sivuliikkeiden puo-
lesta.

Luovutuksen tarkoituksena on hinnanerojen peri-
minen valtiolle tukipalkkioiden maksun lopettamisen
jditeydessä ja viljatuotteiden hintojen vapautuessa
säännöstelystä. Hintojen on laskettu uusien valtion
viljavaraston viljan hintojen perusteella 1. 7. 1949
muodostuvan vähintään samansuuruiseksi kuin kesä-
kuun säännöstellyt hinnat lisättyinä tässä lomak-
keessa mainituilla hinnaneroilla.

Ilmoituksen tulee perustua varastojen inventoin-
tiin ja sen tulee osoittaa liikkeen varastossa 30. 6.
1949 klo 24 olevat tuotemäärät eriteltyinä tuote-
lajeittain. Mainitulla hetkellä matkalla ollut tavara
katsotaan vastaanottajan varastoksi. Lomakkeeseen
on merkittävä kunkin tuotelajin hinnanero ottaen
huomioon mitä ylempänä on mainittu vehnäleivästä
ja konditoriatuotteista sekä muusta leivästä. Hinnan-
eron rahamäärän laskemista varten on lomakkeeseen
varattu sarake. Ilmoitusvelvollisen tulee tähän sarak-
keeseen itse laskea hinnaneron rahamäärä kunkin
tuotelajin kohdalla ja yhteensä.

Hinnanerot on laskettu myllyjen myyntihinnoista
ja ilman rahtia jauhamattomalle viljalle. Koska
myllyt joutuvat maksamaan rahdit 30. 6. 1949 jäl-
keen vastaanottamastaan viljasta, tulee rahti nosta-
maan tuotteiden hintoja. Liikkeet saavat varastos-
saan 30. 6. 1949 olevat viljatuotteet myllyjen myynti-
hintoihin ja hyötyvät tästä varastostaan viljan rah-
din lisäksi myös tukkumyyntipalkkion. Sitoutumalla
suorittamaan hinnanerot saa liike siis varastossaan
olevan viljatuotteen ilmeisesti halvemmalla kuin
mitä uuden hintaisesta viljasta valmistetut tuotteet
tulevat maksamaan.

Lomakkeeseen merkitään kunkin tuotteen kohdalle
sen määrä kiloissa, paitsi kohdissa „Vehnäleipää ja
konditoriatuotteita" sekä ~Muuta leipää" merkitään
mainittujen tuotteiden valmistukseen käytetyn jau-
hon määrä, joka on sama kuin ko. tuotteista vaa-
dittavien kuponkien määrä.

Tämän lomakkeen kääntöpuolella mainittuja taka-
varikoituja tuotteita saadaan kuitenkin 1. 7. 1949
alkaen luovuttaa muulle kuin valtion viljavarastolle
ehdolla, että asianomainen liike sitoutuu maksamaan
niistä valtion viljavarastolle kansanhuoltoministerien
vahvistamat, kääntöpuolelle merkityt hinnan erot.
Erityistä lupaa myynnin aloittamiseen 30. 6. 1949
jälkeen ei kansanhuoltoministeriö tule erikseen an-
tamaan.

Tämä lomake on täytettävä kolmena kappaleena,
joista kaksi on toimitettava kansanhuoltolautakun-
nalle yhdessä liikkeen tarkkailuilmoituksen kanssa
15. 7. 1949 mennessä, yhden jäädessä liikkeelle.

Kansanhuoltolautakunta tulee ennen ilmoituksen
lähettämistä edelleen valtion viljavarastolle tarkis-
tamaan onko liikkeen varastoinventointi-ilmoitus
yhtäpitävä tarkkailutilin kanssa. Mikäli selvittä-
mättömiä erotuksia huomioon ottaen sallitut mitta-
vajaukset jää, pätee tarkkailutilin osoittama vilja-
tuotemäärä, ja valtion viljavarasto tulee liikkeeltä
perimään hinnaneron myöskin siitä määrästä, mikä
tarkkailutilin mukaan pitäisi olla liikkeen varas-
tossa, mutta joka on jätetty ilmoittamatta varasto-
inventointi-ilmoituksessa. Valtion viljavarasto tar-
kistaa vielä hinnanerolaskelmat ja korjaa niissä
mahdollisesti havaitut virheet sekä perii tai hyvittää
vastaavat rahamäärät ellei virhe ole 100 markkaa
pienempi.

Lomakkeelle laskemansa hinnanerojen yhteisen
rahamäärän liikkeen tulee suorittaa valtion vilja-
varaston postisiirtotilille N:o 221 käyttämällä kan-
sanhuoltolautakunnalta saamaansa tilillepanokorttia
•(VV-lomake n:o 77).

Ellei liike anna kääntöpuolella olevaa sitoumusta,
on tuotteiden myynti kielletty ja on koko ko.
varasto luovutettava valtion viljavarastolle. Liik-
keen on siinä tapauksessa tähän varastoilmoituk-
seensa liitettävä erillinen selvitys luovutettavien
tuotteiden varastoimispaikoista ja kussakin paikassa
olevista määristä kutakin tuotelaatua sekä tehtävä
merkintä tavaran kunnosta. Valtion viljavarasto
ilmoittaa myöhemmin milloin ja miten ko. tuottei-
den luovutus tapahtuu.

Tätä tilillepanokorttia ja samoin postisiirtotiliä
n:o 221 käytetään yksinomaan hinnanerojen maksa-
mista varten. Tähän korttiin ei saa yhdistää muita
maksusuorituksia eikä sanotulle tilille suorittaa
muita maksuja.

Maksu suoritetaan täysin markoin. Postitoimi-
paikassa annetaan maksajalle kuitti.

Kaikki ennen 1. 7. 1949 annetut viljatuotteiden
ostoluvat lakkaavat olemasta voimassa 30. 6. 1949
kello 24. Käyttämättömät vilj&tuoteostoluvat on lii-
tettävä tarkkailuilmoitukseen. Sikäli kun ostolupia
vastaan on osa ostoluvan määrästä toimittamatta
30. 6. 1949 kello 24, liikkeen tulee hankkia tavaran-
toimittajalta todistus toimittaniattomasta määrästä
ja liittää se tarkkailuilmoitukseen.

Jos maksettavaksi tulevien hinnanerojen yhteinen
rahamäärä on pienempi kuin 500 markkaa, maksua
ei tarvitse suorittaa, mutta on tämä lomake kuiten-
kin täytettynä jätettävä kansanhuoltolautakunnalle.

Helsinki 1949. Valtioneuvoston kirjapaino
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Ennen lomakkeen täyttämistä luettava kääntöpuolella olevat ohjeet. KH-lomake N:o J403,

Tämä varastoinventointi-ilmoitus on täytettävä
kolmena kappaleena, joista kaksi on jätettävä
sille kh-viranomaiselle, jossa liikkeen viljatuote-
tarkkailliitili hoidetaan, viimeistään heinäkuun
15 p:nä 1945.

Liikkeen nimi

Kunta :

Postiosoite

Ilmoitus liikkeen viljatuotevarastosta 30. 6. 1949 kello 24.
Hinnanero

Tarvikkeen laatu Varasto täy sin yhteensä Kh-lautakuiman ja valtion viljavaraston
kiloin ,

, ,

merkintöjä varten
kohden mk p

Vehnäjauhoja, hienoja ja karkeita
sekä mannasuurimoita 12:25

Vehnäleipää ja konditoriatuotteita .
(käytetty jauhomäärä) 12:25

Sokeri-, vanilja- sekä vesirinkeleitä
ja -puikkoja 12: 25

Makaroonia 12: 25 7— :
~~

Voileipäkeksejä 13: 45 -..

Siiirappikeksejä -— - 9: 70
Vaniljakeksejä ja vohveleita .......

- 9:05
Ruisjauhoja, -hiutaleita

ja -lestyjä 10: 60
Muuta leipää (käytetty jauhomäärä) ..' - 10:60
Näkkileipää 11: 75 :

Vehnä- ja sekahiivaleipäjauhoja .. - - 9:40 -
Grahamjauhoja j— 9:80
Ohrajauhoja — 6:15 -

Ghrasuurimoita 6: 95
Ghrahiutaleita 7:10 ;___

Ohralestyjä 6: 70
Ruokahernettä 9:20

Yhteensä - '.
-

Ohramaltaita 5: 40
Ruismaltaita 4: 70 :

Yhteensä
Edellä olevat tiedot vakuutetaan oikeiksi *)

Edellä olevien hinnanerojen mukaisesti lasketun määrän sitoudumme/sitoudun maksamaan valtiolle suorittamalla
sen valtion viljavaraston postisiirtotilille N:o 221 viimeistään 30. 11. 1949. Jollei maksua suoriteta 31. 8. 1949
mennessä, sitoudumme/sitoudun maksamaan viimeksi sanotusta päivästä lukien maksamattomalle määrälle korkoa
8 %:n mukaan **)

ssa kuun päivänä 1949.

■■!■■

Todistavat:

Liikkeen allekirjoiti

Ammatti ja nimi Ammatti ja nimi

Kansanhuoltolautakunta on todennut ylläolevan varastoinventointi-ilmoituksen yhtäpitäväksi tai
korjannut sen yhtäpitäväksi liikkeen tarkkailutilin kanssa.

Kh-lautakunnan leima ja allekirjoitus

*) Väärien tietojen antaminen rangaistaan siten kuin säännöst elyrikosten rankaisemista annetussa laissa on säädetty.
**) Mikäli luovutusvelvollinen «i halua käyttää oikeuttaan ostaa valtiolta takaisin ko. varastoa, hänen on se omalla vastuullaan

huolellisesti säilytettävä koskemattomana valtion lukuun, kumnes valtio ottaa sen huostaansa. Tässä tapauksessa on sitoumusta kos-
keva knhijaijgyjrhit.tävä yli.

Käännä!


