
V. Ulosottolaitos 
Helsingin kaupungin ulosottolaitoksen tarkastajan kertomus toiminta-

vuodelta 1937 oli seuraava: 

Helsingin kaupungin ulosottolaitoksen tarkastusosaston päätehtävänä 
oli edelleenkin valvoa toisen kaupunginvoudin konttorin toimintaa, mikä 
käsitti vero jäämien pakkoperintää. 

Alempana annetaan tietoja toisen kaupunginvoudin konttoriin peri-
mistä varten jätetyistä verolipuista sekä tämän perimisen tuloksista v. 
1937: 

N ä i s t ä l i p u i s t a 

L u k u m ä ä r ä 
Vuoden J ä i Pe r i t ty jä 

L u k u m ä ä r ä a ikana Yh- Pe- Pa lau- jäljelle % :na koko 
tammikuun saapu- teensä ri t t i in tett i in v:een lukumää-

1 p :nä nei ta 1938 r ä s t ä 
Kunnallisvero .... 58,243 60,728 118,971 32,975 28,398 57,598 27.7 
Valtion tulo- ja 

omaisuusvero.. 7,650 13,820 21,470 11,197 4,134 6,139 52 .2 
Kirkollisvero 9,775 58,699 68,474 32,327 29,784 6,363 47 .2 

Yhteensä 75,668 133,247 208,915 76,499 62,316 70,100 36.6 

Näiden verolippujen edustama rahamäärä oli seuraava: 
Valtion tulo-

Kunnallisvero, j a omaisuusvero, Kirkollisvero, Yhteensä, 
m k m k mk mk 

Edellisestä vuodesta jäljellä ole-
vien 51,494,905 14,092,476 1,324,390 66,911,771 

V. 1937 perittäviksi saapuneiden 47,037,080 10,696,751 3,844,047 61,577,878 
Yhteensä 98,531,985 24,789,227 5,168,437 128,489,649 

Perittyjen 27,786,448 11,519,461 2,921,898 42,227,807 
Palautettujen . 18,420,561 3,012,386 1,272,556 22,705,503 
V:een 1938 jääneiden 52,324,976 10,257,380 973,983 63,556,339 

Yhteensä 98,531,985 24,789,227 5,168,437 128,489,649 

Perittyjen verolippujen jakautuminen verolajeihin ja verotus vuosiin käy 
selville seuraavasta yhdistelmästä: 

Verolippujen Per i t ty vero- Per i t ty veron-
lukumää rä m ä ä r ä , m k lisäys, mk 

Kunnallisvero vuodesta: 
1933 ja aikaisemmin 3,002 2,199,767 555,167 
1934 3,674 2,819,622 414,270 
1935 23,800 20,180,329 1,065,435 
1936 2,499 2,586,730 44,000 

Yhteensä 32,975 27,786,448 2,078,872 
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Verolippujen Peritty vero- Peritty veron-
lukumäärä määrä, mk lisäys, mk 

Valtion tulo- ja omaisuusvero vuodesta: 
1933 ja aikaisemmin 439 317,168 90,782 
1934 2,281 4,328,843 648,164 
1935 8,477 6,873,450 258,641 

Yhteensä 11,197 11,519,461 997,587 

Kirkollisvero vuodesta: 
1933 ja aikaisemmin . .. 1,151 117,304 — 
1934 9,923 755,176 — 
1935 21,253 2,049,418 — 

Yhteensä 32,327 2,921,898 — 
Kaiken kaikkiaan 76,499 42,227,807 3,076,459 

Siitä vuodesta: 
1933 ja aikaisemmin 4,592 2,634,239 645,949 
1934 15,878 7,903,641 1,062,434 
1935 53,530 29,103,197 1,324,076 
1936 2,499 2,586,730 44,000 

Toimeksiantajien Helsingissä perittäviksi jättämistä verolipuista palau-
tettiin vuoden kuluessa yhteensä 62,316 merkinnöin, ettei veromääriä voitu 
laillisesti periä seuraavista syistä (estelajin mukaan): 

Verovelvolliset oilvat: 
Varat- Löyty- Muut Virka-apu-
tomia mättömiä estelajit tapaukset Yhteensä 

Kunnallisvero vuodesta: 
estelajit 

1933 ja aikaisemmin 2,773 293 104 346 3,516 
1934 2,634 397 132 263 3,426 
1935 9,833 3,418 2,708 2,780 18,739 
1936 105 228 614 1,770 2,717 

Yhteensä 15,345 4,336 3,558 5,159 28,398 

Valtion tulo- ja omaisuus-
vero vuodesta: 

1933 ja aikaisemmin 205 28 10 16 259 
1934 1,009 221 55 111 1,396 
1935 1,123 371 200 785 2,479 

Yhteensä 2,337 620 265 912 4,134 

Kirkollisvero vuodesta: 
1933 ja aikaisemmin 1,123 
1934 9,826 
1935 4,350 

172 
2,622 
6,356 

46 
278 
787 

103 
515 

3,606 

1,444 
13,241 
15,099 

Yhteensä 15,299 9,150 1,111 4,224 29,784 
Kaiken kaikkiaan 32,981 14,106 4,934 10,295 62,316 

Muist.: Aikaisemmin sanottiin määrättynä vuonna maksuunpannun kunnallis-
veron olevan lähinnä edellisen vuoden veroa, koska se oh määrätty verovelvollisten 
sen vuoden tulojen perusteella. V. 1934 tapahtuneella lainmuutoksella on säädetty, 
että verotusmäärä on varainhoitovuoden veroa, t.s. sen vuoden, jona maksuunpano 
tapahtuu. Vertausmahdollisuuksien saamiseksi muihin verolajeihin ja edellisiin 
verotusvuosiin ei tätä terminologiaa kuitenkaan ole noudatettu esillä olevassa toi-
mintakertomuksessa, vaan tarkoittavat siinä mainitut vuosiluvut verotetun tulon 
nautintavuosia. 
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Edellä mainituista perittäväksi jätetyistä kunnallisverolipuista palau-
tettiin 23.9 %, valtion tulo- ja omaisuusverolipuista 19.3 % ja kirkollis-
verolipuista 43.5 % eli kaikista 29.8 %. Koko palautusmäärästä, 62,316 
kappaleesta, oli kunnallisverolippuja 45. e %, valtion tulo-ja omaisuusvero-
lippuja 6. e % ja kirkollisverolippuja 47.8 %. Estelajin mukaan palautet-
tujen verolippujen ryhmitys oli seuraava: varattomia 52.9 %, löytymättö-
miä 22.7 %, muita estelajeja 7.9 % ja virka-avun pyynnöin palautettuja 
verolippuja 16. s %. 

Nämä luvut valaisevat perintätyön kielteistä tulosta. V. 1936 palautet-
tiin 65,966 verolippua, joten siis palautettujen verolippujen lukumäärä 
kertomusvuonna väheni 3,650. 

Sitä paitsi perittiin ulosottolaitoksen toimesta seuraavat sekalaiset verot 
ja maksut: 

Vero- t a i maksu la j i 

Koiraveroa 
Kauppayhdistyksen veloittamia maksuja 
Sairaalamaksuja 
Erilaisia uudisrakennusmaksuja 
Tuulaaki- ja liikennemaksuja 
Apteekkimaksuja 
Katuosien kunnossa- ja puhtaanapitomaksuja 
Radiolupamaksuja (maaseutuosaston perimiä) 
Ruotsalaiselle Olaus Petrin seurakunnalle tulevia veroja 
Venäläiselle kreikkalais-katoliselle seurakunnalle tulevia 

veroja 
Juutalaiselle seurakunnalle tulevia veroja 
Saksalaiselle seurakunnalle tulevia veroja 

Yhteensä 3,443 343,101: 55 

Sekalaisten verojen ja maksujen perintä tuotti 98,628: 05 markkaa 
vähemmän kuin v. 1936. 

Kaikkiaan perittiin v. 1937 yhteensä 79,942 Helsingin verolippua, edel-
lisenä vuonna 79,672 verolippua, häiden verolippujen edustama rahamäärä 
nousi v. 1937 45,647,367: 90 markkaan oltuaan v. 1936 41,272,797: 15 mark-
kaa, joten rahallinen perintätulos kasvoi 4,374,570: 75 markkaa eli 10.6 %. 
Kunnallisveron perintätulos parani edelleen. Perittyjen verolippujen luku-
määrä lisääntyi 2,141 eli 6.9 % ja niiden raha-arvo 909,563: 50 markkaa eli 
3. i % v:n 1936 vastaaviin määriin verraten. Tämä kunnallisverojen pakko-
perinnän tuloksen tuntuva kasvu on todisteena perintätyön jatkuvasta 
tehostumisesta, kun huomioidaan, että tämän verolajin koko tilitettävä 
verolippuvarasto, yhteensä 118,971 kappaletta, edustaen raha-arvoltaan 
98,531,985 markkaa, lisääntyi v:n 1936 lukumäärään verraten vain l.s % 
ja raha-arvoon nähden 3.6%. Valtion tulo- ja omaisuusveron pakko-
perinnässä oli perittyjen verolippujen lukumäärä v. 1937 11,197, edellisenä 
vuonna 14,829, ja verolippujen rahallinen arvo v. 1937 12,517,047: 90 mark-
kaa ja v. 1936 9,112,071: 05 markkaa, joten verolippujen lukumäärä väheni 
v:een 1936 verraten 3,632 eli 24.5 % ja verolippujen edustama rahamäärä 
kasvoi 3,404,976: 85 markkaa eli 37.4 %. Tämä suuri rahallinen tulos joh-
tuu siitä, että v. 1937 saatiin perityksi kahdelta suurelta vakuutusyhtiöltä 
v:n 1934 valtion tulo- ja omaisuusvero jäämät, jotka nousivat yhteensä n. 
3,584,000 markkaan. Jos v:n 1937 perintätuloksesta vähennetään saatu 
verojäämä jää v:n 1937 valtion tulo- ja omaisuusveron rahallinen perintä-

Per i t ty jen vero- Per i t ty m ä ä r ä , 
l ippujen luku m k 

227 47,708: 50 
1,668 34,357: 95 

128 53,537: 25 
26 54,940: 65 
25 1,397: 85 

1 22,385: — 
3 262: 45 

424 42,400: — 
102 10,409: 20 

749 44,234: 90 
38 18,860: — 
52 12,607: 80 
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tulos n. 2. o % pienemmäksi v:n 1936 vastaavaa tulosta. Kertomusvuoden 
rahallinen tulos on kuitenkin hyvä, kun huomioidaan, että tämän vero-
ryhmän koko verolippuvarasto väheni v:n 1936 määrästä lukumääräisesti 
23.i % ja raha-arvoon katsoen 1.6%. Kirkollisverojen ryhmässä perittiin 
32,327 verolippua vastaavan rahamäärän ollessa 2,921,898: 05 markkaa, 
v. 1936 perittiin 30,070 verolippua, joten verolippujen lukumäärä kasvoi 
2,257 eli 7.5 % ja verolippujen edustama rahamäärä 158,658: 45 markkaa 
eli 5.7 %. Tätäkin tulosta on pidettävä hyvänä, kun huomioidaan, että 
kertomusvuoden koko verolippuvarasto, yhteensä 68,474 kappaletta, 
edustaen raha-arvoltaan 5,168,437 markkaa, väheni v:n 1936 määrästä luku-
määräisesti 5.6 % ja raha-arvoon katsoen 2.4 %. Sekalaisten verojen ja 
maksujen verolippulukumäärä oli 3,443 ja verolippujen edustama raha-arvo 
343,101: 55 markkaa, joten v. 1937 perittyjen verolippujen lukumäärä 
väheni v:n 1936 tulokseen verraten 496 eli 12.6 % ja vastaava rahamäärä 
98,628:05 markkaa eli 22.3%. 

Virka-avun pyynnöin toisen kaupunginvoudin konttoriin saapuneita 
verolippuja perittiin v. 1937 321 eli 3.i % enemmän kuin v. 1936,jolloin 
verolippujen luku oli 10,289. Lippujen edustamat rahamäärät olivat 
vastaavasti 4,600,005 markkaa ja 4,473,109: 65 markkaa ollen lisäys 
126,895:35 markkaa eli 2.8%. Lisäksi perittiin kertomusvuonna 424 
radiolupamaksua, joiden vastaava rahamäärä oli 42,400 markkaa. Jäännös 
v:n 1936 tilittämättömistä veroista oli 770,944: 03 markkaa. V. 1937 tili-
tettävä kokonaismäärä oli siis 5,413,349: 03 markkaa, josta toimeksianta-
jille samana vuonna tilitettiin 4,999,207: 75 markkaa ja v:een 1938 siirtyi 
414,141: 28 markkaa. Kertomusvuonna virka-avun pyynnöin toisen kau-
punginvoudin konttoriin saapuneiden verolippujen lukumäärä oli 26,684 
ja niiden edustama raha-arvo 10,709,069: 74 markkaa. Maaseudulle lähe-
tettyjen vastauskirjeiden luku oli 12,067. 

Pakollisesti perittyjen vero jäämien kokonaismäärä veronlisäyksineen, 
joka v. 1936 oli 45,745,906: 80 markkaa, nousi v. 1937 50,247,372: 90 mark-
kaan vastaavien verolippulukumäärien ollessa 89,961 ja 90,552. Verolippu-
jen lukumäärä lisääntyi siis 591 eli f0.7% ja rahamäärä 4,501,466: 10 
markkaa eli 9. s %. 


