
V. Ulosottolaitos· 
Helsingin kaupungin ulosottolaitoksen t a rkas ta j an kertomus toiminta-

vuodelta 1935 oli seuraava: 

Helsingin kaupungin ulosottolaitoksen tarkastusosaston pää teh tävänä oli 
edelleenkin valvoa toisen kaupunginvoudin konttorin toimintaa, mikä käsit t i 
verojäämien pakkoperintää. 

Alempana annetaan t ie toja toisen kaupunginvoudin konttori in perimistä 
var ten jä te tyis tä verolipuista sekä t ämän perimisen tuloksista v. 1935: 

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

Lukumäärä aikana Yh- Pe- Pa- jäljelle %:nakoko 
tammikuun saapu- teensä. rittiin. lautettiin. v:een lukumää-1 p:nä. neita. 1936. rästä. 

Kunnallisvero 50,893 60,338 111,231 26,549 28,998 55,684 23.9 
Valtion tulo- ja omai-

suusvero 7,126 19,537 26,663 14,332 6,119 6,212 53.8 
Kirkollisvero . . . . . . 14,540 60,991 75,531 29,989 35,707 9,835 39.7 

Yhteensä 72,559 140,866 213,425 70,870 70,824 71,731 33.2 

Näiden verolippujen edustama rahamäärä oli seuraava: 

Edellisestä vuodesta 
jäljellä olevien . . 

V. 1935 perittäviksi 
saapuneiden . . . . 

Kunnallisvero, 
Smk. 

46,874,280 

45,268,971 

Valtion tulo-
ja omaisuusvero, 

Smk. 

11,908,603 

10,339,313 

Kirkollisvero, 
Smk. 

2,085,725 

3,578,461 

Yhteensä, 
Smk. 

60,868,608 

59,186,745 
Yhteensä 92,143,251 22,247,916 5,664,186 120,055,353 

Perittyjen 
Palautettujen . . . . 
V:een 1936 jääneiden 

25,427,313 
17,715,949 
48,999,989 

8,389,349 
3,525,582 

10,332,985 

2,737,570 
1,457,642 
1,468,974 

36,554,232 
22,699,173 
60,801,948 

Yhteensä 92,143,251 22,247,916 5,664,186 120,055,353 

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

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

Kunnallisvero vuodesta: 
1931 ja aikaisemmin 1,370 1,410,382 358,591 
1932 3,392 3,879,638 571,028 
1933 20,119 18,526,927 958,011 
1934 1,668 1,610,366 26,455 

Yhteensä 26,549 25,427,313 1,914,085 
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Valtion tulo- ja omaisuusvero vuodesta: 

1931 ja aikaisemmin 645 474,795 171,328 
1932 . 2,256 1,684,158 203,140 
1933 11,430 6,230,248 232,132 
1934 1 148 — 

Yhteensä 14,332 8,389,349 606,600 

Kirkollisvero vuodesta: 

1931 ja aikaisemmin 1,222 177,477 — 
1932 7,852 696,150 — 
1933 20,915 1,863,943 — 

Yhteensä 29,989 2,737,570 — 
Kaiken kaikkiaan 70,870 36,554,232 2,520,685 

Siitä vuodesta: 

1931 ja aikaisemmin 3,237 2,062,654 529,919 
1932 13,500 6,259,946 774,168 
1933 52,464 26,621,118 1,190,143 
1934 1,669 1,610,514 26,455 

Toimeksiantajien Helsingissä perit täviksi j ä t t ämis tä verolipuista palau-
tet t i in vuoden kuluessa yhteensä 70,824 merkinnöin, ettei veromääriä voitu 
laillisesti periä seuraavista syistä (estelajin mukaan): 

Verovelvolliset olivat: 
.. Löyty- Muut Virka-apu- v 

varattomia, mättömiä. estelajit. tapaukset. Y n t · 
Kunnallisvero vuodesta: 

1932 ja aikaisemmin 4,051 4,312 179 664 9,206 
1933 10,824 3,471 2,483 2,187 18,965 
1934 27 130 77 593 827 

Yhteensä 14,902 7,913 2,739 3,444 28,998 

Valtion tulo- ja omaisuusvero vuodesta: 
1931 ja aikaisemmin 415 53 22 51 541 
1932 1,155 163 54 85 1,457 
1933 2,273 750 263 835 4,121 

Yhteensä 3,843 966 339 971 6,119 

Kirkollisvero vuodesta: 

1931 ja aikaisemmin 1,389 478 73 206 2,146 
1932 11,059 3,083 282 430 14,854 
1933 7,171 8,462 350 2,724 18,707 

Yhteensä 19,619 12,023 705 3,360 35,707 
Kaiken kaikkiaan 38,364 20,902 3,783 7,775 70,824 

Edellä mainituista peri t täväksi j ä tetyis tä kunnallis verolipuista palautet-
tiin 26.i %, valtion tu lo - j a omaisuusverolipuista 22.9 % ja kirkollisverolipuista 
47.3 % eli kaikista 33.2 %. Koko palautusmäärästä , 70,824 kappaleesta, oli 
kunnallis verolippuja 41.o %, valtion tulo- ja omaisuusverolippuja 8.6 % ja kir-
kollisverolippuja 50.4 %. Estelaj in mukaan pa lau te t tu jen verolippujen ryh-
mitys oli seuraava: vara t tomia 54.2 %, löytymät tömiä 29.5 %, mui ta estelajeja 
5.3 % ja virka-avun pyynnöin pa lau te t tu ja verolippuja 11.o %. 
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Nämä luvut valaisevat perintätyön kielteistä tulosta. V. 1934 palautet-
tiin 90,117 verolippua, jo ten siis pa laute t tu jen verolippujen lukumäärä kerto-
musvuonna väheni 19,293. 

Sitä paitsi perittiin ulosottolaitoksen toimesta seuraavat sekalaiset verot 
ja maksut : 

V e r o - t a i m a k s u l a j i . Perittyjen vero- Peritty määrä, lippujen luku. Smk. 

Koiraveroa 419 92,108: 80 
Kauppayhdistyksen veloittamia maksuja 1,606 30,923: 75 
Sairaalamaksuja 177 51,887: 75 
Erilaisia uudisrakennusmaksuja 5 4,950: — 
Biljardimaksuja 1 635: 50 
Tuulaaki- ja liikennemaksuja 695 69,829: 40 
Apteekkimaksuja 4 42,812: — 
Katuosien kunnossa- ja puhtaanapitomaksuja 1 1,150: — 
Radiolupamaksuja (maaseutuosaston perimiä) 271 27,120: — 
Ruotsalaiselle Olaus Petrin seurakunnalle tulevia veroja 81 11,094: — 
Venäläiselle kreikkalais-katoliselle seurakunnalle tulevia 

veroja 524 33,723: 10 
Juutalaiselle seurakunnalle tulevia veroja 52 75,145: — 

Yhteensä 3,836 441,379: 30 

Sekalaisten verojen ja maksujen perintä tuo t t i 28,166: 50 markkaa vä-
hemmän kuin v. 1934. 

Kaikkiaan perittiin v. 1935 yhteensä 74,706 Helsingin verolippua eli 3,854 
verolippua, 4.9 %, vähemmän kuin v. 1934. Näiden verolippujen edustama 
rahamäärä nousi v. 1935 39,516,296: 20 markkaan oltuaan v. 1934 
45,966,758: 75 markkaa, joten rahallinen perintätulos väheni 6,450,462: 55 
markkaa eli 14.o %. Kunnallisveron perintätulos, joka aikaisemmin monena 
vuonna ja tkuvas t i kasvoi, varsinkin rahalliseen tulokseen katsoen, osoitti v:n 
1935 aikana laskua siten, e t tä per i t ty jen verolippujen lukumäärä oli 1,503 eli 
5.4 % ja raha-arvo 5,574,022: 10 markkaa eli 16.9 % pienempi kuin v. 1934. 
Tämä laskusuunta johtui etupäässä siitä, e t tä v. 1934 ja 1935 toisen kaupun-
ginvoudin kont tor in koko t i l i te t tävä verolippuvarasto, jäännös vuoden alusta 
ynnä ti l ivuoden aikana saadut uudet veroliput, vähenty i entisestään, mikä 
ilmiö ehti va iku t taa tun tuv immin vasta v:n 1935 tulokseen. Tämä verolippu-
varaston väheneminen johtui yleisen rahallisen t i lanteen parantumisesta, 
jonka vaikutuksesta verovelvolliset lukuisammin kuin edellisinä huonoina 
vuosina kykenivät t ä y t t ä m ä ä n maksuvelvollisuutensa jo määräaikaisissa kan-
nannoissa. 

H u o m a t t a v a on kuitenkin, e t tä edellä selostetusta t eh tävämäärän vähe-
nemisestä huol imatta kunnallisveron pakkoperinnän tulos v. 1935 v:n 1933 
saavutukseen verraten muu t tu i vain sikäli, e t tä täydelleen per i t ty jen verolip-
pujen lukumäärä lisääntyi ker tomusvuonna 2,760 e l i l l .e % ja vas taava raha-
arvo ilman veronlisäystä vähentyi 2,934,840 markkaa eli 10.3 %. Tämä tyy-
dy t tävä saavutus laskettaneen osaksi verovelvollisten pa remman maksukyvyn, 
osaksi toisen kaupunginvoudin konttorin toiminnan j a tkuvan tehostumisen 
ansioksi. Per i t ty jen valtion tulo- ja omaisuusverolippujen lukumäärä väheni 
1,096 eli 7 . i% ja vas taava rahallinen perintätulos 453,055: 95 markkaa eli 
4.8 % edellisestä vuodesta, ollen tällöin kui tenkin huomioitava, e t tä t ä m ä n 
veroryhmän koko verolippuvarasto väheni v:n 1934 määräs tä lukumääräisesti 
14.o % ja raha-arvoon katsoen 6.3 %. Per i t ty jen kirkollisverolippujen luku-
määrä aleni ker tomusvuonna v:n 1934 tulokseen verraten 1,189 eli 3.8 % ja 
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vas taava raha-arvo laski 395,218 markkaa eli 12.6 %; tilivuoden koko vero-
l ippuvarasto oli lukumäärä l tään 20.o % ja raha-arvol taan 24.3 % pienempi 
kuin edellisenä vuonna. Valtion tulo- ja omaisuusveron sekä kirkollisveron 
pakkoperinnän kehityksessä on siis todettavissa samaa kuin kunnallisverosta, 
nimit täin et tä tilivuoden aikana saavute t tu perimistulos verolippujen luku-
määrän ja raha-arvon suhteen ei huonontunut läheskään samassa suhteessa 
kuin parantuneen yleisen rahati lanteen aikaansaama toisen kaupunginvoudin 
konttorin t eh tävämäärän väheneminen. Sekalaisten verojen ja maksujen liput 
vähenty ivä t 66 eli 1.7 % ja l ippujen edustama rahamäärä 28,166: 50 markkaa 
eli 6.o %. 

Virka-avun pyynnöin toisen kaupunginvoudin konttori in saapuneita 
verolippuja perittiin v. 1935 8,910 eli 8.6 % vähemmän kuin v. 1934, jolloin 
verolippujen luku oli 9,744. Lippujen edus tamat r ahamäärä t olivat vastaa-
vasti 4,375,125: 60 markkaa ja 4,402,403:15 markkaa ollen vähennys 27,277:55 
markkaa eli 0.6 %. Lisäksi perittiin ker tomusvuonna 271 radiolupamaksua, 
joiden vas taava rahamäärä oli 27,120 markkaa . Jäännös v:n 1934 t i l i t tämät-
tömistä veroista oli 635,416: 88 markkaa. V. 1935 t i l i te t tävä kokonaissumma 
oli siis 5,037,662: 48 markkaa, josta toimeksiantaji l le samana vuonna tilitet-
tiin 4,218,271: 10 markkaa ja v:een 1936 siirtyi 819,391: 38 markkaa. Kerto-
musvuonna virka-avun pyynnöin toisen kaupunginvoudin konttori in saapu-
neiden verolippujen lukumäärä oli 22,832 ja niiden edustama raha-arvo 
9,879,185: 03 markkaa . Maaseudulle lähete t ty jen vastauskirjeiden luku oli 
8,525. 

Pakollisesti per i t ty jen verojäämien kokonaismäärä veronlisäyksineen, 
joka v. 1934 oli 50,369,161: 90 markkaa , aleni v. 1935 43,891,421: 80 mark-
kaan vastaavain verolippulukumääräin ollessa 88,304 ja 83,616. Verolippujen 
lukumäärä väheni siis 4,688 eli 5.3 % ja raha-arvol taan 6,477,740: 10 mark-
kaa eli 12.9 % . 


