
V. Ulosottolaitos. 
Helsingin kaupungin ulosottolaitoksen t a rkas t a j an ker tomus to iminta-

vuodel ta 1936 oli seuraava: 

Helsingin kaupungin ulosottolaitoksen tarkastusosaston pää t eh t ävänä oli 
edelleenkin valvoa toisen kaupunginvoudin kont tor in to imintaa , mikä käsi t t i 
verojäämien pakkoper in tää . 

Alempana anne taan t ie toja toisen kaupunginvoudin kont tor i in perimistä 
var ten jä te ty is tä verolipuista sekä t ä m ä n perimisen tuloksista v. 1936: 

N ä i s t ä l i p u i s t a : 
T . Vuoden Jäi Perittyjä 
Lukumäärä a i k a n a P e . Palau- jäljelle %:nakoko 
tammikuun s a apu- teensä, rittiin. tettiin. v:een lukumää-

1 p:na. neita. 1937. rästä. 

Kunnallisvero 55,684 61,232 116,916 30,834 27,839 58,243 26.4 
Valtion tulo- ja omai-

suusvero 6,212 21,719 27,931 14,829 5,452 7,650 53.i 
Kirkollisvero 9,835 62,685 72,520 30,070 32,675 9,775 41.5 

Yhteensä 71,731 145,636 217,367 75,733 65,966 75,668 34.8 

Näiden verol ippujen edus tama rahamäärä oli seuraava: 
Kunnallisvero, ia^m^ateuusvero Kirkollisvero, Yhteensä, 

Smk. Smk. ' Smk. Smk. 
Edellisestä vuodesta 

jäljellä olevien 48,999,989 10,332,985 1,468,974 60,801,948 
V. 1936 perittäviksi 

saapun ei den 46,106,267 14,827,688 3,825,103 64,759,058 
Yhteensä 95,106,256 25,160,673 5,294,077 125,561,006 

Perittyjen 26,961,842 8,547,246 2,763,240 38,272,328 
Palautettujen 16,649,509 2,520,951 1,206,447 20,376,907 
V:een 1937 jääneiden 51,494,905 14,092,476 1,324,390 66,911,771 

Yhteensä 95,106,256 25,160,673 5,294,077 125,561,006 

Pe r i t t y j en verol ippujen j akau tuminen verolajeihin ja verotusvuosiin käy 
selville seuraavasta yhdistelmästä: 

Muist.: Aikaisemmin sanottiin määrättynä vuonna maksuunpannun kunnallisveron 
olevan lähinnä edellisen vuoden veroa, koska se oli määrätty verovelvollisten sen vuoden 
tulojen perusteella. V. 1934 tapahtuneella lainmuutoksella on säädetty, että verotus-
määrä on varainhoitovuoden veroa, t.s. sen vuoden, jona maksuunpano tapahtuu. Ver-
tausmahdollisuuksien saamiseksi muihin verolajeihin ja edellisiin verotusvuosiin ei tätä 
terminologiaa kuitenkaan ole noudatettu esillä olevassa toimintakertomuksessa, vaan 
tarkoittavat siinä mainitut vuosiluvut verotetun tulon nautintavuosia. 
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Verolippujen Peritty vero- Peritty veron-
lukumäärä. määrä, Smk. lisäys, Smk. 

Kunnallisvero vuodesta: 
1932 ja aikaisemmin 2,809 2,321,683 529,933 
1933 3,030 2,928,151 425,590 
1934 22,536 19,172,865 994,011 
1935 2,459 2,539,143 44,381 

Yhteensä 30,834 26,961,842 1,993,915 

Valtion tulo- ja omaisuusvero vuodesta: 
1932 ja aikaisemmin 505 401,070 127,601 
1933 1,865 1,396,542 174,834 
1934 12,459 6,749,634 262,390 

Yhteensä 14,829 8,547,246 564,825 

Kirkollisvero vuodesta 
1932 ja aikaisemmin 
1933 
1934 

Yhteensä 30,070 2,763,240 — 
Kaiken kaikkiaan 75,733 38,272,328 2,558,740 

1,238 158,315 
7,172 567,376 

21,660 2,037,549 

Siitä vuodesta: 
1932 ja aikaisemmin 4,552 2,881,068 657,534 
1933 12,067 4,892,069 600,424 
1934 56,655 27,960,048 1,256,401 
1935 2,459 2,539,143 44,381 

Toimeksiantaj ien Helsingissä peri t täviksi j ä t t ämis t ä verolipuista palau-
te t t i in vuoden kuluessa yhteensä 65,966 merkinnöin, ettei veromääriä voitu 
laillisesti periä seuraavista syistä (estelajin mukaan) : 

Verovelvolliset olivat: 
Varat- Löyty- Muut Virka-apu-
tomia. mättömiä. estelajit. tapaukset. Yht. 

Kunnallisvero vuodesta: 
1932 ja aikaisemmin . . . 3,924 551 179 362 5,016 
1933 1,829 313 135 221 2,498 
1934 10,338 3,582 3,020 2,350 19,290 
1935 74 127 119 715 1,035 

Yhteensä 16,165 4,573 3,453 3,648 27,839 

Valtion tulo- ja omaisuusvero vuodesta: 
1932 ja aikaisemmin 149 
1933 630 
1934 2,299 

Yhteensä 3,078 

Kirkollisvero vuodesta: 
1932 ja aikaisemmin 1,016 
1933 10,063 
1934 6,335 

23 15 19 206 
107 24 75 836 
825 237 1,049 4,410 
955 276 1,143 5,452 

302 36 137 1,491 
2,286 219 399 12,967 
8,207 184 3,491 18,217 

Yhteensä 17,414 10,795 439 4,027 32,675 
Kaiken kaikkiaan 36,657 16,323 4,168 8,818 65,966 

Edellä maini tuis ta per i t täväksi jä te ty is tä kunnallisverolipuista palaute t -
t i in 23.8 % , val t ion tulo- ja omaisuusverolipuista 19.5 % ja kirkollisvero-
lipuista 45.i % eli kaikista 30.3 % . Koko pa lau tusmääräs tä , 65,966 kappa-
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leesta, oli kunnallisverolippuja 42.2 %, valtion tulo- ja omaisuusverolippuja 
8.3 % ja kirkollisverolippuja 49.5 %. Estelajin mukaan palautettujen vero-
lippujen ryhmitys oli seuraava: varattomia 55.6 %, löytymättömiä 24.7 %, 
muita estelajeja 6.3 % ja virka-avun pyynnöin palautettuja verolippuja 
13.4%. 

Nämä luvut valaisevat perintätyön kielteistä tulosta. V. 1935 palautet-
tiin 70,824 verolippua, joten siis palautettujen verolippujen lukumäärä kerto-
musvuonna väheni 4,858. 

Sitä paitsi perittiin ulosottolaitoksen toimesta seuraavat sekalaiset verot 
ja maksut: 

, , .. Perittyjen vero- Peritty määrä, 
Vero- tai maksulaji. lippujen luku. Smk. 

Koiraveroa 220 47,035: 35 
Kauppayhdistyksen veloittamia maksuja 1,444 29,283: 90 
Sairaalamaksuja 222 78,195: 40 
Erilaisia uudisrakennusmaksuja 20 70,337: 50 
Tuulaaki- ja liikennemaksuja 782 61,154:15 
Apteekkimaksuja 2 30,490: — 
Katuosien kunnossa- ja puhtaanapit omaksu ja 5 2,904: 80 
Radiolupamaksuja (maaseutuosaston perimiä) 641 64,100: — 
Ruotsalaiselle Olaus Petrin seurakunnalle tulevia veroja 72 10,308: 20 
Venäläiselle kreikkalais-katoliselle seurakunnalle tulevia veroja 479 32,883: 90 
Juutalaiselle seurakunnalle tulevia veroja 6 4,200: — 
Saksalaiselle seurakunnalle tulevia veroja 46 10,836: 40 

Yhteensä 3,939 441,729: 60 

Sekalaisten verojen ja maksujen perintä tuotti 350: 30 markkaa enemmän 
kuin v. 1935. 

Kaikkiaan perittiin v. 1936 yhteensä 79,672 Helsingin verolippua eli 
4,966 verolippua, 6.6 %, enemmän kuin v. 1935. Näiden verolippujen edus-
tama rahamäärä nousi v. 1936 41,272,797: 15 markkaan oltuaan v. 1935 
39,516,296: 20 markkaa, joten rahallinen perintätulos kasvoi 1,756,500: 95 
markkaa eli 4.4 %. Kunnallisveron perintätulos, joka oli v:sta 1930 vuosittain 
kasvanut aimo askelin mutta v. 1935 kärsinyt takaiskun, jatkoi kuitenkin 
taas v. 1936 parantuvaa suuntaansa. Perittyjen verolippujen lukumäärä 
lisääntyi nimittäin silloin 4,285 eli I6.1 % ja niiden raha-arvo 1,614,358: 85 
markkaa eli 5.9 % v:n 1935 vastaaviin määriin verraten. Tämä kunnallisvero-
jen pakkoperinnän tuloksen tuntuva kasvu on todisteena perintätyön jatku-
vasta tehostumisesta, kun huomioidaan, että tämän verolajin koko tilitettävä 
verolippuvarasto, yhteensä 116,916 kappaletta, edustaen raha-arvoltaan 
95,106,256 markkaa, lisääntyi v:n 1935 lukumäärään verraten vain 5.i % ja 
raha-arvoon nähden vain 3.2 %. Valtion tulo- ja omaisuusveron pakkoperin-
nässä kahtena edellisenä vuonna vallalla ollut laskusuunta muuttui sekin ker-
tomusvuonna jälleen nousuksi, siten että silloin perittyjen verolippujen luku-
määrä kasvoi v:n 1935 tulokseen verraten 497 eli 3.5 % ja vastaava raha-
määrä 116,121: 75 markkaa eli 1.3 %. Tämän veroryhmän koko verolippu-
varasto lisääntyi v:n 1935 määrästä lukumääräisesti 4.8 % ja raha-arvoon 
katsoen 13.i %. Kirkollisverojen ryhmässä on kertomusvuoden perimistulos 
miltei sama kuin v:n 1935, käsittäen verolippulukumäärä vain 81 eli 0.3 % 
enemmän kuin v. 1935, vastaavan rahamäärän ollessa lisääntynyt 25,670: 05 
markkaa eli 0.9 %. Tämä osoittaa kuitenkin itse asiassa tehon kasvua, kun 
huomioidaan, että tilivuoden koko verolippuvarasto oli lukumäärältään 4.o % 
ja raha-arvoltaan 6.5 % pienempi kuin v:n 1935. Sekalaisten verojen ja mak-
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sujen liput l isääntyivät 103 eli 2.7 % ja l ippujen edustama rahamäärä 350: 30 
markkaa eli O.i % v:een 1935 verraten. 

Virka-avun pyynnöin toisen kaupunginvoudin konttoriin saapuneita 
verolippuja perittiin v. 1936 1,379 eli 15.5 % enemmän kuin v. 1935, 
jolloin verolippujen luku oli 8,910. Lippujen edustamat rahamäärä t olivat 
vastaavast i 4,473,109: 65 markkaa ja 4,375,125: 60 markkaa ollen lisäännys 
97,984: 05 markkaa eli 2.2 %. Lisäksi peritti in kertomusvuonna 641 radio-
lupamaksua, joiden vastaava rahamäärä oli 64,100 markkaa. Jäännös 
v:n 1935 t i l i t tämät tömistä veroista oli 819,391: 38 markkaa. V. 1936 tilitet-
t ävä kokonaismäärä oli siis 5,356,601:03 markkaa, josta toimeksiantajille 
samana vuonna tili tettiin 4,585,657 markkaa ja v:een 1937 siirtyi 770,944: 03 
markkaa. Kertomusvuonna virka-avun pyynnöin toisen kaupunginvoudin 
konttoriin saapuneiden verolippujen lukumäärä oli 24,694 ja niiden edustama 
raha-arvo 10,247,498: 96 markkaa. Maaseudulle lähetet tyjen vastauskirjeiden 
luku oli 9,515. 

Pakollisesti per i t tyjen verojäämien kokonaismäärä veronlisäyksineen, 
joka v. 1935 oli 43,891,421: 80 markkaa, nousi v. 1936 45,745,906: 80 mark-
kaan vastaavain verolippulukumääräin ollessa 83,616 ja 89,961. Verolippujen 
lukumäärä lisääntyi siis 6,345 eli 7.6 % ja rahamäärä 1,854,485 markkaa eli 
4 .2 % . 


