
V. Ulosottolaitos. 
Helsingin kaupungin ulosottolaitoksen tarkasta jan vuosikertomus toi-

mintavuodelta 1932 oli seuraava: 

Toimintavuoden 1932 aikana muodostuivat Helsingin kaupungin ulosotto-
laitoksen, johon kuuluvat ensimmäisen kaupunginvoudin, toisen kaupungin-
voudin ja avustavan rikostuomioiden toimeenpanijan konttorit, tarkastus-
osaston työohjelma, -piiri ja -tapa samanlaisiksi kuin lähimpinä edellisinä 
vuosina, kohdistuen etupäässä verojäämien pakkoperintää hoitavan toisen 
kaupunginvoudin konttorin toiminnan valvontaan ja kannustamiseen. 

Tällaisen, pitkin vuotta ja tkuvan valvontatarkastuksen tarpeellisuus, 
jopa yhä tehokkaammaksi kehittämisen väl t tämättömyys ilmeni vakuutta-
valla tavalla kahden ulosottoapulaisen vilpillisten menettelyjen paljastuessa 
vuoden varrella, mikä kuitenkin onneksi tapahtui siksi ajoissa, että kaval-
letut varat lopulta saatiin korvatuiksi m.m. syyllisten toimenhaltijoiden aikoi-
naan antamien rahankantotakausten avulla. 

Tosin nämä vali tet tavat tapaukset näin ollen eivät tuottaneet toimeksi-
antajille — kunnalle, valtiolle, kirkolle y. m. — mitään tappiota, millaisia eivät 
ulosottolaitoksen toimeksiantajat muutoinkaan ole kärsineet vuoden 1927 
kesäkuusta käytännössä olleen tilitys- ja tarkkailujärjestelmän aikana. Mutta 
saaduista kokemuksista koetettiin hyötyä viipymättä täydentämällä ja tiu-
kentamalla tarkkailua erinäisillä tarkoituksenmukaisiksi havaituilla lisä-
varmuustoimenpiteillä. 

Näitä viimeksimainittuja on m.m. väliaikaisten kuittien käytäntöönotta-
minen, jotka perinnän tarkistuksen vuoksi erääseen verovelvollisten ryhmään 
kuuluvien veronmaksajain tulee vaihtaa toisen kaupunginvoudin konttorin 
kassassa n.s. asetuksenmukaisiin perimiskuitteihin. 

Myös ruvettiin tiheästi vapaakirjeoikeudella lähettämään verovelvolli-
sille vartavasten painatet tuja velkomuskirjeitä, joiden tarkoituksena on m.m. 
kontrolloida ulosottoapulaisten maksamattomina palauttamiin verolippuihin 
merkit tyjen estetodistusten oikeellisuutta sekä jäämäluetteloiden mukaan 
osaksi tai kokonaan t i l i t tämättöminä olevien verojäämien todenmukaisuutta. 

Tilityksen turvallisuutta vaarantavan osamaksumenettelyn pikaisemman 
ja tehokkaamman valvonnan aikaansaamiseksi tarkkailuosasto hankki itsel-
leen mahdollisuuden pistokokeittain todeta til i tettyjen osamaksujen oikeel-
lisuuden viipymättä veronmaksajilta itseltään tehtävien tiedustelujen avulla. 

Kaikki nämä varmuustoimenpiteet l i i t tyvät lisärenkaina siihen tark-
kailutoiminnan ketjuun, jonka tärkeimpänä tehtävänä on yhä ahtaamman ja 
ristiin rastiin valvotun aitauksen piiriin pusertaa rahavarain huolimattoman 
tai vilpillisen käsittelyn alati vaihtelevia mahdollisuuksia, joidenka synty-
mistäkin tarkastusosasto kaikin keinoin koettaa vaikeuttaa, jopa mikäli mah-
dollista kokonaan estää. 
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Alempana annetaan t ie toja toisen kaupunginvoudin konttoriin perimistä 
var ten jä te ty is tä verolipuista sekä t ämän perimisen tuloksista vuonna 1932: 

Kunnallisvero .. 
Valtion tulo-

omaisuusvero 
Kirkollisvero . . 

Lukumäärä 
t ammikuun 

1 p:nä. 

. 40,370 

12,705 
34,108 

ja 

N ä i s t ä l i p u i s t a : 
Vuoden Jä i Pe r i t t y j ä 
aikana Yh- Pe- Pa- jäljelle %:na koko 
saapu- teensä. r i t t i in . lautet t i in . vuoteen lukumää-
neita. 1932. räs tä . 

54,920 95,290 19,832 32,920 42,538 20 .8 

30,137 42,842 15,102 16,497 11,243 35 .3 
69,267 103,375 28,655 44,028 30,692 27 .7 

Yhteensä 87,183 154,324 241,507 63,589 93,445 84,473 26.3 

Näiden verolippujen edustama rahamäärä oli seuraava: 

Kunnallisvero, i a ^ n a i s u u s v e r o Kirkollisvero, Yhteensä, 
Smk. Smk. ' Smk. Smk. 

Edellisestä vuodesta jäl-
jellä olevien 36,626,791 7,638,248 2,660,960 46,925,999 

Vuonna 1932 perittä-
viksi saapuneiden 48,818,061 26,083,808 6,042,684 80,944,553 

Yhteensä 85,444,852 33,722,056 8,703,644 

Perittyjen 18,728,742 12,218,687 3,716,470 
Palautettujen 23,904,544 9,915,330 3,010,744 
Vuoteen 1933 jääneiden 42,811,566 11,588,039 1,976,430 

Yhteensä 85,444,852 33,722,056 8,703,644 127,870,552 

127,870,552 

34,663,899 
36,830,618 
56,376,035 

Per i t ty jen verolippujen jakautuminen verolajeihin ja verotus vuosiin käy 
selville seuraavasta yhdistelmästä: 

Verolippujen Per i t ty vero- Per i t ty lisä-
lukumäärä. määrä, Smk. vero, Smk. 

Kunnallisvero vuodelta: 
1928 aikaisemmin 389 443,261 137,172 
1929 3,315 2,840,881 541,951 
1930 15,918 14,814,116 1,188,376 
1931 210 630,484 19,568 

Yhteensä 19,832 18,728,742 1,887,067 

Valtion tulo- ja omaisuusvero vuodelta: 
1928 ja aikaisemmin 326 413,051 122,788 
1929 3,787 2,401,799 457,155 
1930 10,987 9,377,665 718,676 
1931 2 26,172 263 Yhteensä 15,102 12,218,687 1,298,882 

Kirkollisvero vuodelta: 
1928 ja aikaisemmin 711 124,825 
1929 8,934 1,029,281 
1930 19,010 2,562,364 

Yhteensä 28,655 3,716,470 
Kaiken kaikkiaan 63,589 34,663,899 3,185,949 

Siitä vuodelta: 
1928 ja aikaisemmin 1,426 981,137 259,960 
1929 16,036 6,271,961 999,106 
1930 45,915 26,754,145 1,907,052 
1931 212 656,656 19,831 
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Toimeksiantajien Helsingissä perit täviksi j ä t t ämis tä verolipuista palau-
tet t i in vuoden kuluessa yhteensä 93,445 merkinnöin, e t tä veromääriä ei voitu 
laillisesti periä seuraavista syistä (estelajin mukaan): 

Verovelvolliset olivat: 
Löytä- Muut Virka-

Koyhia. mät tömiä . estelajit . apua.. i n t eensa . 
Kunnallisvero vuodelta: 
1928 ja aikaisemmin 728 104 125 72 1,029 
1929 5,293 1,080 387 561 7,321 
1930 12,436 6,612 1,717 3,805 24,570 

Yhteensä 18,457 7,796 2,229 4,438 32,920 

Valtion tulo- ja omaisuus-
vero vuodelta: 

1928 ja aikaisemmin 578 
1929 4,547 
1930 5,370 

Yhteensä 10,495 

Kirkollisvero vuodelta: 

103 24 88 793 
763 74 454 5,838 

2,534 170 1,792 9,866 
3,400 268 2,334 16,497 

1928 ja aikaisemmin 1,655 1,018 71 434 3,178 
1929 

ja aikaisemmin 
11,459 5,292 377 1,108 18,236 

1930 8,237 8,102 272 6,003 22,614 
Yhteensä 21,351 14,412 720 7,545 44,028 

Kaiken kaikkiaan 50,303 25,608 3,217 14,317 93,445 

Edellämainituista perit täviksi jä te ty is tä verolipuista palautet t i in 38.7 %, 
joista 34.5 % koski kunnallisveroja, 38.5 % valtion tulo- ja omaisuusveroja 
sekä 42.6 % kirkollisveroja. 

Nämä luvut an tava t kuvan perintätyön kielteisestä tuloksesta, s.o. 
verolajin, vuosikerran ja estelajin mukaan ryhmitel lyistä verolipuista, jo tka 
laillisin estetodistuksin oli pa laute t tu toimeksiantaji l le ilman maksua. Vuonna 
1931 palautet t i in 94,903 sellaista verolippua, osoittaen siis ker tomusvuonna 
1,458 eli 1.5 %:n vähennystä . 

Sitäpaitsi perittiin ulosottolaitoksen toimesta seuraavat sekalaiset verot 
ja maksut : 

, . , . . . Per i t ty jen vero- Per i t ty määrä, 
V e r o - t a i m a k s u l a j i . l ippujen luku. Smk. 

Koiraveroa 572 116,079: — 
Kauppayhdis tyksen velottamia maksu ja 793 23,017: 70 
Sairaalamaksuja 4 2,756: 50 
Rakennusten t a rkas tusmaksu ja 8 25,627: — 
Tuulaaki- ja l i ikennemaksuja 407 29,108: 30 
Apteekkimaksuja 7 107,656: 65 
Radiomaksuja (maaseutuosaston perimiä) 539 53,900: — 
Ruotsalaiselle Olaus Petr in seurakunnalle tulevia 

veroja 47 7,253: — 
Venäläiselle kreikkalais-katoliselle seurakunnalle 

tulevia veroja 484 26,854: 50 
Juutalaiselle seurakunnalle tulevia veroja 54 52,608: — 

Yhteensä 2,915 444,860: 65 

Eri laatuis ten verojen ja maksujen periminen tuo t t i 7,171:35 markkaa 
enemmän kuin vuonna 1931, lisäännys oli 1.6 %. 
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Kaikkiaan perittiin vuonna 1932 66,504 Helsingin verolippua; lisäännys 
ker tomusvuonna oli siis 6,378 eli 10.6 %, joista 3.7 % kohdistui valtion tulo-
ja omaisuusveroihin, 5.9 % kirkollisveroihin ja 1.7 % kunnallisveroihin, jota 
vastoin per i t ty jen erilaisten maksujen lukumäärä väheni 0.7 %. Verolippujen 
edustama rahamäärä nousi vuonna 1932 38,294,708: 70 markkaan oltuaan 
36,531,235: 46 markkaa vuonna 1931, mikä vastasi 1,763,473: 24 markan eli 
4.8 % lisäännystä, joista 6.4 % oli kunnallisveroja, 0.7 % kirkollisveroja ja 
O.02 % erilaisia maksuja . Valtion tulo- ja omaisuusveron pakollinen kannanta 
sitä vastoin väheni 2.e %. 

Virka-avun pyynnöllä toisen kaupunginvoudin konttoriin saapuneita 
maaseudun verolippuja perittiin vuonna 1932 8,124 vas ta ten 8,565 vuonna 
1931. Lukumäärä aleni siis 441 eli 5.i %. Lippujen edustama rahamäärä oli 
vastaavast i 3,714,600: 55 markkaa ja 4,245,986: 35 markkaa , ollen vähennys 
531,385: 80 markkaa eli 12.5 %. 

Pakollisesti per i t tyjen verojäämien kokonaismäärä, joka vuonna 1931 oli 
40,777, 221: 81 markkaa , nousi vuonna 1932 42,009,309: 25 markkaan vastaa-
vien verolippujen ollessa 68,691 ja 74,628. Lisäännys oli siis 1,232,087: 44 
markkaa eli 3.o % ja 5,937 lippua eli 8.6 %. 

Käyden usein ta rkas tamassa t a r k a s t a j a seurasi ker tomusvuonna sekä 
ensimmäisen kaupunginvoudin konttorin e t tä avus tavan rikostuomioiden 
toimeenpanijan konttorin kassa- ja pankkivarain hoitoa ja kir janpi toa. Ai-
het ta muistutuksiin ei i lmaantunut . 




