
Anvisningar rörande ifyllandet av inköps-
kvitton, FF-blankett E 36.

Vid granskning-en av de till folkförsörjningsnämnderna in-
komna inköpskvittona har framgått, att dessa varit synner-
ligen bristfälligt och felaktigt ifyllda. På grund härav bör
uppmärksamhet fästas vid att nödiga rättelser åstadkommas.

För att de i förordningarna förutsatta anteckningarna sko-
la kunna införas på inköpskvittona, böra slaktdjuren, och då
kött försändes, kropparna tydligt och varaktigt märkas, öron-
märkets nummer skall för varje djur riktigt antecknas på in-
köpskvittot i därför reserverad kolumn.

Vid märkning av slaktdjur är det fördelaktigast att an-
vända öronmärken. Dessa äro lätta att fästa och sitta någor-
lunda säkert kvar.

Det är skäl att fästa öronmärket vid djurets öra även då
det transporteras till inköpsorten för att slaktas och för att
sändas vidare såsom kött.

Då kroppar sändas i form av kött skall märkningen ske
medelst adresslapp, som stadigt fästes vid högra fram- och
bakläggarna. På adresslapparna antecknas numret på det
öronmärke, som då djuret inköpts, funnits antecknat på in-
köpskvittot, samt vikten, försåvitt kroppen är vägd.

Sedan köp av slaktdjur avslutats och öronmärket fästs vid
djurets öra, skall inköpskvittot utskrivas. Inköpskvittot skri-
ves med kosmospenna. Mellan inköpskvittots olika blad skall
kolpapper användas. Kolpappret bör vara sådant att det tyd-
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ligt kopierar anteckningarna på de underliggande bladen
(B, C, D och E). På A-exemplaret göras genast alla de an-
teckningar, som redan i detta skede kunna, göras. Samma
skrift kopieras på alla underliggande exemplar av inköps-
kvittot. Inköpskvittots B, C och D-exemplar böra ovillkorli-
gen vara skrivna på en gåtig och upptaga alldeles samma an-
teckningar. Endast på A-exemplaret kunna en del antecknin-
gar saknas, vilka gjorts på de andra exemplaren först sedan
A-exemplaret redan överlåtits till boskapsägaren. På inköps-
kvittot få icke göras anteckningar med bläck. Gjorda anteck-
ningar få icke heller efteråt utstrykas eller ändras. Har in-
köpskvittot blivit oriktigt ifyllt, skall inköpskvittot förses
med anteckningen »Makuleras». Detta ord bör synas på alla
inköpskvittots exemplar. I stället för det makulerade inköps-
kvittot bör nytt kvitto utskrivas.

Anteckningarna på inköpskvittot böra göras med tydlig
handstil och omsorgsfullt. Enbart säljarens tillnamn är icke
tillfyllest. Även förnamnet skall utskrivas. Efter säljarens
namn bör ovanför ordet (adress) alltid antecknas säljarens
kommun samt byn och gårdens namn. Säljarens postadress
behöver icke antecknas på inköpskvittot. Då säljarens egen
underskrift icke alltid torde kunna erhållas, bör säljarens
namn och adress skrivas så mycket mera omsorgsfullt. An-
teckningarna rörande uppköparaffären och uppköparombudet,
uppköparombudets underskrift samt ort och datum böra även
skrivas tydligt och omsorgsfullt.

I inköpskvittots andra kolumn, »Levande slaktdjur. Märke
N:o » skall numret på djurets öronmärke ovillkorligen
antecknas, oberoende av om köpet skei per efterräkning, en-
ligt kilopris eller i slump.

Ändamålet med inköpskvittot är att utvisa det skede av
handeln, då boskapsägaren (producenten) säljer slaktdjuret
eller köttet till uppköparombudet eller uppköparaffären.

I de tre kolumnerna under ordet »Köp» på inköpskvittot
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bör för varje fall tydlig anteckning göras medelst siffra (1),
vilken utvisar, vilket antal djur, som i varje fall varit före-
mål för efterräknings-, kilopris- eller slumphandel. I de öv-
riga kolumnerna kan för tydlighetens skull ett tvärstreck dra-
gas.

Enär de inköpskvitton, som utskrivas beträffande slump-
handel, äro de bristfälligaste, torde det vara skäl att först
redogöra för huru inköpskvittot i detta fall ifylles.

Slumphandeln gäller oftast levande slaktdjur. I det vid
slumphandeln erlagda priset ingår, förutom ersättning för
köttet, ersättning för inälvor och hud. Om av boskapsägaren
vid slumphandel köpes endast det slaktade djurets kropp, utan
att inälvor och hud ingå i köpet, vilket visserligen är mycket
ovanligt, bör i detta fall anteckning göras därom, att inälvor
och hud icke ingå däri eller ifråga om svin: med eller utan
huvud och fötter.

Ifråga om slumphandel bör omedelbart vid köpets avslu-
tande slumphandelspriscl ovillkorligen antecknas i prisko-
lumnen på alla inköpskvittots exemplar. På A-exemplaret
och samtidigt på alla övriga exemplar av inköpskvittot skola,
sedan köpet avslutats, alla övriga anteckningar göras utom
de, som gälla vikten och kvalitetsklassen. Sedan djuret slak-
tats, skall köttets verkliga, genom vägning konstaterade vikt
samt, om köttet klassificerats, den beteckning, som utvisar
kvalitetsklassen, antecknas samtidigt och med begagnande
av kolpapper på inköpskvittots exemplar B, C och D. Enhets-
eller å-priset antecknas icke i detta fall, utan dragés i den
därför avsedda kolumnen för tydlighetens skull ett tvärstreck.
På samma sätt dragés tvärstreck för ordet »Inälvor»

I den kolumn, som utvisar kvalitetsklassen, skrives ingen-
ting annat än den latinska bokstaven, t. ex. B, som utvisar
kvalitetsklassen. Införande i denna kolumn av den arabiska
bokstav, som utvisar gruppen, är överflödigt.

I många fall ha uppköparombuden icke ifråga om slump-
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handel såsom köttets vikt antecknat dess verkliga vikt, utan
en ungefärlig vikt i jämna fem eller tio kilogram. Detta är
oriktigt, ty boskapsägaren skall inlämna inköpskvittots B-
exemplar till folkförsörjningsnämnden och den vikt, som an-
givits på inköpskvittot, antecknas för honom såsom fullgö-
rande av överlåtelseskyldighet. För den skull skall även ifråga
om slumphandel köttets verkliga vikt antecknas i den kolumn,
i vilken köttets vikt bör angivas. Om uppköparombudet vid
köp i slump på inköpskvittot antecknar en vikt, som är mindre
än den verkliga, för att ge sken av att ha erlagt ett gott pris
till boskapsägaren för slaktdjuret, så ökar han boskapsägarens
överlåtelseskyldighet. Förfar uppköparombudet oredligt ge-
nom att han på inköpskvittot medvetet antecknar en lägre vikt
för köttet, så att en jämförelse mellan köttets vikt och det
vid slumphandel erlagda priset utvisar, att för köttet till bo-
skapsägaren erlagts ett pris, som överstiger det fastställda
partiförsäljningspriset, står detta i strid med bestämmelser-
na, då det enligt folkförsörjningsministeriets uttryckliga för-
ordnande är förbjudet att medvetet ens vid slumphandel till
boskapsägare erlägga ett sådant pris, som överstiger det fast-
ställda partiförsäljningspriset. Oftast är erläggandet av ett
högt pris vid slumphandel ett tecken på, att en del av det
sålunda anskaffade köttet är sålt i smyghandel. Då folkför-
sörjningsmyndigheterna observera, att uppköparombud vid
köp i slumphandel erlagt ett sådant pris, att det märkbart
överstiger det fastställda partiförsäljningspriset, samt om det
är sannolikt, att vid köpets avslutande förfarits oredligt, kan
uppköparotmbudet fråntagas sin rätt att begagna inköpskvit-
ton.

Spädkalvar säljas stundom såsom s. k. stuckna kalvar, var-
vid de mottagas oflådda. Vikten på dylika kalvar kan an-
tecknas på inköpskvittots A-exemplar utan att kolpapper an-
vändes. På alla andra exemplar av inköpskvittot bör likväl
den verkliga vikten ovillkorligen antecknas, enär även köttet
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av spädkalvar beaktas vid boskapsägares fullgörande av
överlåtelseskyldigheten.

Om boskapsägare på en gång säljer t. ex. två eller tre kor,
skola anteckningarna om dem göras på inköpskvittot ovanför
varandra i kolumnen för levande slaktdjur, varvid varje
djurs öronmärke samtidigt bör antecknas. Av inköpskvittot
böra således anteckningarna rörande vikten, kvalitetsklassen,
priset o. s. v. för varje försålt djur särskilt framgå eller, om
flere djur av samma kvalitetsklass ingå i köpet, anteckning
om deras sammanlagda vikt och pris. Har uppköparombud
på samma gång köpt i slump flera till olika grupper hörande
djur, har han faktiskt värderat de till de skilda grupperna
hörande djuren skilt. Av inköpskvittot bör även i detta fal]

värderkigspriset för varje grupp särskilt framgå såsom upp-
köparombudet värderat detsamma. Det bör icke anses till-
räckligt, att det sammalagda priset i detta fall utsattes.

Med köp som göres till kilopris avses ett sådant köp, var-
vid uppköparombudet, när han köper slaktdjuret, med bo-
skapsägaren kommer överens om det enhetspris, som skall
betalas för köttet per kg. I detta fall bör redan vid köptill-
fället enhets- eller å-priset ovillkorligen antecknas på inköps-
kvittots samtliga exemplar och alltså även på A-exemplaret.
Vid köptillfället kan härvid även överenskommelse träffas
om priset för inälvorna. Om skild överenskommelse härom
ej skulle träffas, skall dock med undantag av A- och E-
exemplaren på inköpskvittots övriga exemplar göras anteck-
ning om det pris, som betalats för inälvorna; om dessa med-
räknas i köpet eller, om för desamma ej erlägges pris, bör
i priskolumnen för inälvorna antecknas ett tvärstreck. Med
undantag för A- och E-exemplaren antecknas på inköpskvit-
tot angående slaktdjur efter slakten, köttets verkliga vikt,
och om köttet klassificerats, kvalitetsklass samt det samman-
lagda priset. Om huden ingått i köpet kan på inköpskvittot
även antecknas det för huden erlagda priset.
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Enär svin kunna säljas antingen med huvud och fötter el-
ler utan huvud och fötter bör ifråga om köp av svin till kilo-
pris härom alltid göras anteckning å inköpskvittot.

Med efterräkningskonto avses en överenskommelse, på
grund varav boskapsägaren förtroendefullt kvarlämnar slakt-
djuret eller köttet hos uppköparaffären utan att överens-
komma om dess pris. I sådant fall kan varan t. ex. överläm-
nas åt uppköparaffärens uppköparombud. Uppköparombudet
får icke för sig innehålla något för täckande av sina kostna-
der. Uppköparombudet är i detta fall en av uppköparaffären
stadigvarande avlönad person. Boskapsägaren bör av upp-
köparombudet erhålla redovisning i sådan form, vari upp-
köparaffären uppgjort densamma och i vilken redovisning
redan ingå avdrag för affärens omkostnader. Förutom alla
vanliga anteckningar, som göras å inköpskvittona, skall på
A-exemplaret i detta fall göras anteckning endast i kolum-
nen »I efterräkning». Först i uppköparaffär, som slaktat dju-
ret, göras anteckningar i inköpskvittots B-, C- och D- exem-
plar om köttets verkliga vikt och kvalitetsklass (om köttet ej
klassificerats antecknas i kolumnen för klass tvärstreck), om
kilopriset och det gemensamma priset. Om inälvorna bör an-
tecknas för desamma erlagt pris om inälvorna ingått i köpet.
Om huden medföljt köpet kan å inköpskvittot ytterligare an-
tecknas det för huden erlagda priset. De i kolumnen för det
sammanlagda priset införda talen hopsummeras så att det
för slaktdjur eller -djuren erlagda sammanlagda priset fram-
går i inköpskvittots nedre del.

Exempel.
Om uppköparombudet Karl Lindström av jordbrukaren

Edvin Lindroos köpt en stor tjur i slump, två kor i efterräk-
ning odh ett svin till kilopris göres på inköpskvittots A-exem-
plar, av vilket med kolpapper samtidigt erhålles kopior på
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alla övriga exemplar av samma inköpskvitto, anteckningar-
na på följande sätt:

Säljare: Edvin Lindroos, Snappertuna, Horsbäck.
(namn) (adress)

Centralaffär: Karjakunta r. 1., Helsingfors.
Uppköparaffär: Andelsboden m. b. t., Karis.
Uppköparombud: Karl Lindström, Sjundeå, Bosas.

(namn) (adress)

Levande ; v -a n m x*- ♦■

slaktdjur K ° P ■ «
Kött

| . * Samman-
~~

: lagt'
Märke Efter- Kilo- Slump- Vikt Kvalitets- Kvalifice- 4 pl.;s mk p

N:o räkning pris vis kg klass r m^

Stor tjur 257 — — 1
ko g} 2 -

-

Svin. ... 260 — 1 —

Snappertuna, den 20 januari 1942.

Edvin Lindroos Karl Lindström
(Säljarens underskrift) (Uppköparombudets underskrift)

När inköpskvittot ifyllts på ovanstående sätt antecknas un-
der detsamma ort och datum och detsamma förses med säl-
jarens och köparens underskrifter.

Enligt i inköpskvittots övre hörn under numret angiven
föreskrift överlämnas inköpskvittots A-exemplar genast till
säljaren av djuret eller köttet, B-, C- och D-exemplaren sän-
das i kuvert till uppköparaffären t. ex. med den, som häm-
tar boskapen, eller bifogade fraktsedeln. I betraktande av
eventuella undersökningar öch sammanblandningar är det
nödvändigt att varje försändelse åtföljes av vederbörliga in-
köpskvitton. I annat fall kunna myndigheterna taga i beslag
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slaktdjur eller kött, som transporterats utan inköpskvitto, vil-
ket fördröjer varans ankomst till bestämmelseorten.

När djuren slaktas och köttet kontrollerats samt kropparna
uppvägts och klassificerats införas de felande anteckningar-
na i inköpskvittona och B-exemplaret returneras till boskaps-
ägaren.

Uppköparombud får ej överlåta inköpskvitton till annan
person. Annan person får ej i uppköparombudets namn eller
på hans vägnar uppträda som uppköpare av slaktdjur eller
kött ens i sådant fall att köpet skulle ske på ansvar av person,
som till folikförsörjningsministeriet uppgivits såsom uppkö-
parombud, och med begagnande av inköpskvitto, som förses
eller försetts med hans underskrift. Annan person än den,
som uppgivits såsom uppköparombud, får endast i uppköpar-
affärs kontor eller på därmed jämförbar plats utgiva med
uppköparombudets underskrift försett inköpskvitto åt över-
låtare av slaktdjur eller kött. Om detta trots allt ioke skulle
iakttagas, utan missbruk skulle ha konstaterats, förlorar upp-
köparombudet rätten att begagna inköpskvitton.

Uppköparombudet får vara uppköparombud endast för en
uppköparaffär. Endast med uttryckligt tillstånd av folkför-
sörjningsministeriet får uppköparombud övergå till annan
uppköparaffär som dylikt ombud.

Helsingfors den 22 januari 1942.

På folkförsörjningsministeriets vägnar:
Avdelningschef Jouko Juuramo

Byråchef Einari Karvetti

Helsingfors 1942. J. Simelii Arvingars Boktryckeri AB


