
V. Ulosottolaitos. 
Helsingin kaupungin ulosottolaitoksen tarkasta jan kertomus toiminta-

vuodelta 1934 oli seuraava: 

Helsingin kaupungin ulosottolaitoksen tarkastusosaston toiminta koh-
distui v. 1934 kuten aikaisempinakin vuosina etupäässä verojäämien pakko-
perintää huolehtivan toisen kaupunginvoudin konttorin toiminnan valvon-
taan. 

Alempana annetaan tietoja toisen kaupunginvoudin konttoriin peri-
mistä varten jätetyistä verolipuista sekä tämän perimisen tuloksista v. 1934: 

N ä i s t ä l i p u i s t a : 
Vuoden Jäi Perittyjä 

Lukumäärä aikana Yli- Pe- Pa- jäljelle %:nakoko 
tammikuun saapu- teensä. rittiin. lautettiin. v:een lukumää-

1 p:nä. neita. 1935. rästä. 
Kunnallisvero 61,659 50,294 111,953 28,052 33,008 50,893 25 
Valtion tulo- j a omai-

suusvero 9,896 21,114 31,010 15,428 8,456 7,126 50 
Kirkollisvero 29,658 64,713 94,371 31,178 48,653 14,540 33 

Yhteensä 101,213 136,121 237,334 74,658 90,117 72,559 31 

Näiden verolippujen edustama rahamäärä oli seuraava: 

Kunnallisvero, i a ̂ m^isii n ?vprn Kirkollisvero, Yhteensä, Smk. j a o m ^ u s v e r o , S m k . smk. 
Edellisestä vuodesta 

jäljellä olevien . . 61,038,377 11,173,587 3,392,336 75,604,300 
V. 1934 perittäviksi 

saapuneiden 42,121,636 12,560,585 4,093,071 58,775,292 
Yhteensä 103,160,013 23,734,172 7,485,407 134,379,592 

Peri t tyjen 30,438,971 8,722,148 3,132,788 42,293,907 
Palaute t tu jen 25,846,762 3,103,421 2,266,894 31,217,077 
V:een 1935 jääneiden 46,874,280 11,908,603 2,085,725 60,868,608 

Yhteensä 103,160,013 23,734,172 7,485,407 134,379,592 

Peri t tyjen verolippujen jakautuminen verolajeihin ja verotus vuosiin käy 
selville seuraavasta yhdistelmästä: 

Verolippujen Peritty vero- Peritty veron-
lukumäärä. määrä, Smk. lisäys, Smk. 

Kunnallisvero vuodesta: 
1930 j a aikaisemmin 984 893,136 272,291 
1931 4,068 4,462,381 798,431 
1932 21,326 23,412,813 1,378,887 
1933 1,674 1,670,641 26,841 

Yhteensä 28,062 30,438,971 2,476,450 
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Valtion tulo- ja omaisuusvero vuodesta: 
1930 j a aikaisemmin 670 593,046 139,267 
1931 3,430 2,160,319 352,513 
1932 11,327 5,964,321 235,077 
1933 1 4,462 — 

Yhteensä 15,428 8,722,148 726,857 

Kirkollisvero vuodesta: 
1930 j a aikaisemmin 1,239 187,955 — 
1931 8,767 933,507 — 
1932 21,171 2,010,948 — 
1933 1 378 — 

Yhteensä 31,178 3,132,788 
Kaiken kaikkiaan 74,658 42,293,907 3,203,307 

Siitä vuodesta: 
1930 j a aikaisemmin 2,893 1,674,137 411,558 
1931 16,265 7,556,207 1,150,944 
1932 53,824 31,388,082 1,613,964 
1933 1,676 1,675,481 26,841 

Toimeksiantaj ien Helsingissä peri t täviksi j ä t t ämis tä verolipuista palau-
tet t i in vuoden kuluessa yhteensä 90,117 merkinnöin, ettei veromääriä voitu 
laillisesti periä seuraavista syistä (estelajin mukaan): 

Verovelvolliset olivat: 
Köyhiä.1 Löyty- Muut Virka-apu- Yht. Köyhiä.1 

mättömiä. estelajit. tapaukset. Yht. 
Kunnallisvero vuodesta: 
1930 j a aikaisemmin 2,052 332 60 81 2,525 
1931 6,590 736 377 196 7,899 
1932 12,957 4,884 888 2,917 21,646 
1933 80 253 89 516 938 

Yhteensä 21,679 6,205 1,414 3,710 33,008 

Valtion tulo- ja omaisuusvero vuodesta: 
1930 j a aikaisemmin 690 
1931 2,209 
1932 2,691 

121 
322 

1,054 

51 
63 

127 

71 
179 
878 

933 
2,773 
4,750 

Yhteensä 5,590 1,497 241 1,128 8,456 

Kirkollisvero vuodesta: 
1930 j a aikaisemmin 3,211 1,283 116 453 5,063 
1931 16,537 5,205 426 1,118 23,286 
1932 8,546 8,776 210 2,772 20,304 

Yhteensä 28,294 15,264 752 4,343 48,653 
Kaiken kaikkiaan 55,563 22,966 2,407 9,181 90,117 

Edellä maini tuis ta per i t täväksi jä te ty is tä kunnallisverolipuista palaute t -
tiin 29.5 %, valtion t u lo - j a omaisuusverolipuista 27.b % ja kirkollisverolipuista 
52 % eli kaikista 38.o %. Koko palautusmääräs tä , 90,117 kappaleesta, oli kun-
nallisverolippuja 3 6 . 6 % , valtion tulo- ja omaisuusverolippuja 9.4% ja kirkollis-
verolippuja 54.o%. Estelaj in mukaan pa lau te t tu jen verolippujen ryhmitys oli 
seuraava: köyhiä 61 .6%, löytymät tömiä 25.5 %, mui ta estelajeja 2.7 % ja 
virka-avun pyynnöin pa lau te t tu j a verolippuja 10.2 %. 
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Nämä luvut valaisevat perintätyön kielteistä tulosta. V. 1933 palautet-
tiin 91,975 verolippua, joten siis palautettujen verolippujen lukumäärä kerto-
musvuonna väheni 1,858. 

Sitä paitsi peritti in ulosottolaitoksen toimesta seuraavat sekalaiset verot 
ja maksut : 

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

Koiraveroa 632 134,091: 80 
Kauppayhdistyksen velottamia maksuja 1,209 24,769: 20 
Sairaalamaksuja 105 42,556: 05 
Tontin katsastus- ja mittausmaksuja 15 8,967: — 
Rakennusten tarkastusmaksuja 2 320: — 
Tuulaaki- ja liikennemaksuja 961' 89,970:25 
Apteekkimaksuja 8 68,243: — 
Radiolupamaksuja (maaseutuosaston perimiä) 349 34,980: — 
Ruotsalaiselle Olaus Petrin seurakunnalle tulevia veroja 76 10,297: 20 
Venäläiselle kreikkalais-katoliselle seurakunnalle tulevia veroja 515 31,701: 30 
Juutalaiselle seurakunnalle tulevia veroja 30 23,650: — 

Yhteensä 3,902 469,545: 80 

Sekalaisten verojen ja maksu jen perintä tuo t t i 25,937: 75 markkaa 
enemmän kuin v. 1933. 

Kaikkiaan peri t t i in v. 1934 78,560 Helsingin verolippua eli 6,227 vero-
lippua, 8.6%, enemmän kuin v. 1933. Verolippujen edustama rahamäärä nousi 
v. 1934 45,966,758: 75 markkaan oltuaan v. 1933 49,954,965: 05 markkaa , 
joten rahallinen perintätulos väheni 3,988,206:30 markkaa eli 8.o%. Tämä 
huoma t t ava vastakkaisuus verolippujen luvussa ja rahallisessa perintä-
tuloksessa johtui ilmeisesti yleisen rahallisen t i lanteen parantumisesta . 
Erikoisen t u n t u v a oli ilmiö valtion tulo- ja omaisuusveron ja kirkollisverojen 
määräaikaisessa kannannassa, sillä suurempien veroerien maksa ja t t äy t t i vä t 
maksuvelvollisuutensa, lukuisammin kuin ennen, jo kuulute t tu ina maksu-
määräaikoina. 

V:n 1933 per intään verraten per i t ty jen kunnallisverolippujen lukumäärä 
l isääntyi ker tomusvuonna 4,263 eli 17.9% ja verolippujen edustama rahamäärä 
4.9%, huol imat ta siitä, e t tä t i l i te t tävän verolippuvaraston lukumäärä oli 6.8% 
ja raha-arvo 11.5% edellisen vuoden varastoa pienempi. Valtion tulo- ja omai-
suus verolippujen lukumäärä kasvoi 788 eli 5.4%, vastaava rahallinen perintä-
tulos s i tävas to in aleni 34.3%, johtuen nähtäväs t i jo edellä maini tusta syystä. 
Tämän verolajin tilivuoden koko verolippuvarasto oli luku- ja rahamäärään 
nähden 20 . i% edellisen vuoden verolippu varastoa pienempi. Per i t ty jen kir-
kollisverolippujen lukumäärä kasvoi 753 eli 25.%, kun taas vas taava rahamäärä 
väheni 16.7%- Tilivuoden koko verolippuvarasto oli lukumäärä l tään 9.4% ja 
raha-arvol taan 14.o % pienempi kuin edellisenä vuonna. Sekalaisten verojen 
ja maksujen l iput l isääntyivät 423 eli 12.2 % ja l ippujen edustama raha-
määrä 5.8 %. 

Virka-avun pyynnöin toisen kaupunginvoudin konttori in saapuneita 
verol ippuja peri t t i in v. 1934 9,744 eli 19.7% enemmän kuin v. 1933, jolloin 
verolippujen luku oli 8,137. Lippujen edustama rahamäärä oli vastaavast i 
4,402,403: 15 markkaa ja 3,819,472: 35 markkaa ollen lisäännys 582,930: 80 
markkaa eli 15.3%. Lisäksi perit t i in ker tomusvuonna 349 radiolupamaksua, 
joiden vas taava rahamäärä oli 34,980 markkaa . Jäännös v:n 1933 t i l i t t ämät tö-
mistä veroista teki 590,466:38 markkaa . V. 1934 t i l i te t tävä kokonaissumma 
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oli siis 5,027,849:53 markkaa , josta samana vuonna toimeksiantaji l le t i l i tetti in 
4,392,432: 65 markkaa ja v:een 1935 siirtyi 635,416: 88 markkaa . Ker tomus-
vuonna virka-avun pyynnöin toisen kaupunginvoudin konttori in saapuneiden 
verolippujen lukumäärä oli 24,642 j a niiden edustama raha-arvo 10,322,018:70 
markkaa . Maaseudulle lähe te t ty jen vastauskir jeiden luku oli 9,581. 

Pakollisesti per i t ty jen verojäämien kokonaismäärä veronlisäyksineen, 
joka v. 1933 oli 53,774,527: 37 markkaa , aleni v. 1934 50,369,161: 90 mark-
kaan vas taavan verol ippulukumäärän ollessa 80,470 ja 88,304. Verolippujen 
lukumäärä lisääntyi siis 7,834 eli 9.7 %, l ippujen edustama rahamäärä sitä vas-
toin väheni 3,405,365: 47 markkaa eli 6.3%-


