
VI. Ulosottolaitos 
Ulosottolaitoksen tarkastajan kertomus toimintavuodelta 1939 oli seu-

raava: 

Helsingin kaupungin ulosottolaitoksen tarkkailuosaston päätehtävänä 
oli edelleenkin valvoa toisen kaupunginvoudin konttorin toimintaa, joka 
käsitti verojäämien pakkoperintää. 

Alempana annetaan tietoja toisen kaupunginvoudin konttoriin peri-
mistä varten jätetyistä verolipuista sekä tämän perimisen tuloksista 
v. 1939: 

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

Lukumäärä aikana Yh- Pe- Palau- jäljelle % :na koko-
tammikuun Saapu- teensä rittiin tettiin v:een lukumää-

1 p:nä n e i t a 1939 rästä 
Kunnallisvero .. 65,841 69,164 135,005 27,535 28,302 79,168 20.4 
Valtion tulo- ja 

omaisuusvero 7,172 21,223 28,395 10,826 5,121 12,448 38. i 
Kirkollisvero ... 5,366 64,343 69,709 22,558 23,321 23,830 32.4 

Yhteensä 78,379 154,730 233,109 60,919 56,744 115,446 26. i 

Näiden verolippujen edustama rahamäärä oli seuraava: 
Valtion tulo-

Kunnallisvero, ja omaisuusvero, Kirkollisvero, Yhteensä, 
mk mk mk mk 

Edellisestä vuodesta jäl-
jellä olevien 61,074,220 11,012,768 934,630 73,021,618 

V. 1939 perittäväksi saa-
puneiden 63,104,276 24,315,937 5,533,161 92,953,374 

Yhteensä 124,178,496 35,328,705 6,467,791 165,974,992 

Perittyjen 24,498,104 14,361,287 2,714,265 41,573,656 
Palautettujen 19,697,016 4,672,700 1,391,529 25,761,245 
V:een 1940 jääneiden ... 79,983,376 16,294,718 2,361,997 98,640,091 

Yhteensä 124,178,496 35,328,705 6,467,791 165,974,992 

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

Kunnallisvero vuodesta*): TMST Ä T k PÄVST 
1935 ja aikaisemmin 2,613 1,723,319 392,871 
1936 3,016 2,572,859 357,616 
1937 21,225 19,415,553 976,943 
1938 681 786,373 11,294 

Yhteensä 27,535 24,498,104 1,738,724 
Ks. seuraavalla sivulla olevaa muistutusta. 
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TT 1,' J 1 ' ' J J. Verolippujen Peritty vero- Peritty veron-iaalhon tulo- a omaisuusverovuoaesta: lukumäärä määrä, mk lisäys, mk 
1935 ja aikaisemmin 273 181,745 40,959 
1936 1,411 976,876 128,276 
1937 9,142 13,202,666 452,100 

Yhteensä 10,826 14,361,287 621,335 
Kirkollisvero vuodesta: 
1935 ja aikaisemmin 1,234 106,831 — 
1936 6,838 649,738 — 
1937 14,486 1,957,696 — _ 

Yhteensä 22,558 2,714,265 — 
Kaiken kaikkiaan 60,919 41,573,656 2,360,059 

Siitä vuodesta: 
1935 ja aikaisemmin 4,120 2,011,895 433,830 
1936 11,265 4,199,473 485,892 
1937 44,853 34,575,915 1,429,043 
1938 681 786,373 11,294 

Toimeksiantajien Helsingissä perittäviksi jättämistä verolipuista palau-
tettiin vuoden kuluessa yhteensä 56,744 merkinnöin, ettei veromääriä voitu 
laillisesti periä seuraavista syistä (estelajin mukaan): 

Verovelvolliset olivat: 
Tjr 77· j j. Varat- Löyty- Muut Virka-apu-Kunnallisvero vuodesta: tornia mättömiä estelajit tapaukset Yhteensä 

1936 ja aikaisemmin 4,307 546 65 660 5,578 
1937 2,430 283 128 220 3,061 
1938 8,689 2,987 3,822 3,565 19,063 
1939 3 135 243 219 600 

Yhteensä 15,429 3,951 4,258 4,664 28,302 
Valtion tulo- ja omai-

suusvero vuodesta: 
1935 ja aikaisemmin 138 133 7 65 343 
1936 718 401 27 135 1,281 
1937 1,638 494 298 1,067 3,497 

Yhteensä 2,494 1,028 332 1,267 5,121 
Kirkollisvero vuodesta: 
1935 ja aikaisemmin 1,209 312 20 237 1,778 
1936 7,505 2,211 217 393 10,326 
1937 2,500 4,446 119 4,152 11,217 

Yhteensä 11,214 6,969 356 4,782 23,321 
Kaikenkaikkiaan 29,137 11,948 4,946 10,713 56,744 

Muist.: Aikaisemmin sanottiin määrä t tynä vuonna maksuunpannun kunnallis-
veron olevan lähinnä edellisen vuoden veroa, koska se oli määrä t ty verovelvollisten 
sen vuoden tulojen perusteella. V. 1934 tapahtuneella lainmuutoksella on säädetty, 
e t tä verotusmäärä on varainhoitovuoden veroa, t.s. sen vuoden, jona maksuunpano 
tapahtuu. Vertausmahdollisuuksien saamiseksi muihin verolajeihin ja edellisiin 
verotusvuosiin ei t ä t ä terminologiaa kui tenkaan ole noudatet tu esillä olevassa toi-
mintakertomuksessa, vaan tarkoi t tavat siinä maini tut vuosiluvut verotetun tulon 
nautint avuosia. 
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Edellä mainituista perittäviksi jätetyistä kunnallis verolipuista palau-
tettiin 21.o%, valtion tulo- ja omaisuus verolipuista 18. o % ja kirkollis-
verolipuista 33.5 % eli kaikista 24. s %. Koko palautusmäärästä, 56,744 
kappaleesta, oli kunnallisverolippuja 49.9 %, valtion tulo- ja omaisuusvero-
lippuja 9.o % ja kirkollis verolippu ja 41. i %. Estelajien mukaan palautet-
tujen verolippujen ryhmitys oli seuraava: varattomia 51.3 %, löytymättö-
miä 21.i %, muita estelajeja 8.7 % ja virka-avun pyynnöin palautettuja 
verolippuj a 18.9%. 

Nämä luvut valaisevat perintätyön kielteistä tulosta. V. 1938 palautet-
tiin 58,612 verolippua, joten siis palautettujen verolippujen lukumäärä 
kertomusvuonna väheni 1,868. 

Sitä paitsi perittiin ulosottolaitoksen toimesta seuraavat sekalaiset 
verot ja maksut: 

Tr , · 7 7 · · Perittyjen vero- Peritty määrä, Vero- tm maksulap lippujen luku mk 
Koiraveroa 119 26,055 
Kauppayhdistyksen veloittamia maksuja 1,299 43,615 
Sairaalamaksuja 139 57,423 
Erilaisia uudisrakennusmaksuja 88 201,573 
Apteekkimaksuja 1 22,595 
Radiolupamaksuja (maaseutuosaston perimiä) 412 41,200 
Ruotsalaiselle Olaus Petrin seurakunnalle tulevia 

veroja 72 11,085 
Venäläiselle kreikkalais-katoliselle seurakunnalle 

tulevia veroja 515 34,684 
Juutalaiselle seurakunnalle tulevia veroja 59 16,927 
Saksalaiselle seurakunnalle tulevia veroja 29 8,887 

Yhteensä 2/733 464,044 

Sekalaisten verojen ja maksujen perintä tuotti 148,665: 15 mk vähem-
män kuin v. 1938. 

Kaikkiaan perittiin v. 1939 yhteensä 63,652 Helsingin verolippua, 
edellisenä vuonna 80,283 verolippua. Näiden verolippujen edustama raha-
määrä veronlisäyksineen nousi v. 1939 44,397,757: 50 mk:aan oltuaan 
v. 1938 43,012,577: 90 mk, joten rahallinen perintätulos kasvoi 1,385,179: 60 
mk eli 3 . 2 % . 

Kunnallisveron perintätulos muodostui v. 1939 tuntuvasti huonommaksi 
kuin edellisenä vuonna, sillä perittyjen verolippujen lukumäärä väheni 
v:n 1938 vastaavaan määrään verraten 4,007 kpl eli 12.7 % ja niiden raha-
arvoon nähden 2,443,057: 20 mk eli 8.5 %. Tämä kunnallisverojen perintä-
tuloksen huonontuminen aiheutui verovelvollisten sodan uhkan ja yleensä 
poikkeuksellisten olosuhteiden takia muuttuneesta suhtautumisesta veron-
maksuihin. Kunnallisveron perintätulos syyskuun 1939 loppuun mennessä 
oli perittyjen verolippujen lukumäärään nähden suunnilleen sama kuin 
edellisenä vuonna ja raha-arvoon nähden hiukan yli 1,000,000 mk suurempi. 
Perinnän rahallinen tuotto väheni sittemmin lokakuussa n. 36.6 %, kohosi 
tilapäisesti marraskuussa 70.o %, mutta laski heti sodan puhjettua n. 
77.8%, niin että joulukuun perintätulos oli ainoastaan seitsemäsosa v:n 
1938 joulukuun tuloksesta. Tämän verolajin koko tilitettävä verolippu-
varasto, yhteensä 135,005 kunnallisverolippua, edustaen raha-arvoltaan 
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124,178,496 mk, kasvoi v:n 1938 verolippujen lukumäärään verraten 10.4 % 
ja raha-arvoon nähden 19.4 %. V:n 1938 verolippuvarastosta saatiin peri-
tyksi n. 25.8 %, mutta v. 1939 verolippujen perintätulos laski 20.4 %:iin, 
siis jokseenkin samalle tasolle kuin pulavuosina 1930—33. Valtion tulo- ja 
omaisuusveron pakkoperinnässä kasvoi perittyjen verolippujen lukumäärä v. 
1939 73 kpl eli 0.7 % ja raha-arvo 4,533,430:85 mk eli 43.4 % edellisen vuoden 
vastaaviin tuloksiin verraten. Jo syyskuun 1939 loppuun mennessä perit-
tiin 9,434 verolippua, edustaen raha-arvoltaan 13,428,555: 05 mk, edellisen 
vuoden vastaavien lukujen ollessa 8,718 ja 8,587,977: 45, joten perintätulos 
jo silloin verolippujen lukumäärään nähden oli 8.2 % ja raha-arvoon nähden 
56.4 % edellisen vuoden tuottoa parempi. Kun tämän veroryhmän peri-
minen pääasiassa suoritetaan huhti-syyskuun välisenä aikana ei v:n 1939 
loppupuolella saatu perintätulos, joka edellisen vuoden vastaavaan tuot-
toon verraten oli verolippujen lukumäärään nähden 31.6 % ja raha-arvoon 
nähden 16.5 % huonompi, vaikuttanut yhtä huomattavasti vuosituottoon 
kuin kunnallis- ja kirkollisverojen ryhmissä. Tämän, v. 1939 ilmenneen 
rahallisen tuloksen paremmuuden selitykseksi mainittakoon myöskin, 
että valtionverojen viimeisinä vuosina huomattavasti kasvaessa monet 
ennen määräaikaisissa kannannoissa valtionveronsa säännöllisesti maksa-
neet verovelvolliset ovat nyt joutuneet taloudellisesti rasittuneina suoritta-
maan veronsa ulosottoteitse. Tämän veroryhmän koko verolippu varasto, 
yhteensä 28,395 valtionverolippua, edustaen raha-arvoltaan 35,328,705 mk, 
kasvoi v:n 1938 verolippujen lukumäärään verraten 34. o % ja raha-arvoon 
nähden 51 . i%. Perittyjen verolippujen lukumäärä ja niiden edustama 
raha-arvo koko vuoden verolippu varastoon ja sen edustamaan raha-arvoon 
verraten, olivat vastaavasti 38.1 % ja 40.7 % oltuaan v. 1938 verolippujen 
lukumäärään nähden 50.7% ja raha-arvoon nähden 42.4%. Kirkollis-
verojen ryhmässä perittiin 22,558 verolippua vastaavan raha-määrän ollessa 
2,714,264: 75 mk, v. 1938 perittiin 34,018 verolippua, joten verolippujen 
lukumäärä väheni 11,460 eli 33.7 % ja verolippujen edustama rahamäärä 
556,528:90 mk eli 17. o %. Syyskuun 1939 loppuun mennessä perittiin 
17,114 verolippua edustaen raha-arvoltaan 2,180,399: 15 mk, edellisen vuo-
den vastaavan verolippulukumäärän ollessa 19,527 ja verolippujen edusta-
man rahamäärän 2,043,583: 65 mk, eli verolippujen lukumäärään nähden 
12.4 % vähemmän ja raha-arvoon nähden 6.7 % enemmän kuin v. 1938. 
Kolmen viimeisen kuukauden perintätulos oli verolippujen lukumäärään 
nähden 62.4 % ja niiden edustamaan raha-arvoon nähden 56.5 % pienempi 
v:n 1938 vastaavaa tulosta. Kertomusvuoden kirkollisveroryhmän koko 
verolippu varasto, yhteensä 69,709 kirkollisverolippua, edustaen raha-
arvoltaan 6,467,791 mk, oli lukumäärältään suunnilleen yhtä suuri kuin 
v. 1938 ja raha-arvoltaan 15.3 % suurempi. Perittyjen verolippujen luku-
määrän ja niiden edustaman raha-arvon suhde koko kertomusvuoden kir-
kollisverolippuvarastoon ja sen edustamaan raha-arvoon laski v:n 1938 
vastaaviin lukuihin verraten verolippujen lukumäärään nähden 48.7 %:sta 
32.4 %:iin ja raha-arvoon nähden 58.3 %:sta 42. o %:iin. Sekalaisten vero-
jen ja maksujen verolippulukumäärä oli 2,733 ja verolippujen edustama 
raha-arvo 464,043: 55 mk edellisen vuoden vastaavien lukujen ollessa 3,970 
ja 612,708: 70, joten v. 1939 perittyjen verolippujen lukumäärä väheni v:n 
1938 perintätulokseen verraten 1,237 eli 31.2 % ja verolippujen edustama 
rahamäärä 148,665: 15 mk eli 24.3 %. 

Virka-avun pyynnöin toisen kaupunginvoudin konttoriin saapuneita 
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verolippuja perittiin v. 1939 11,201 eli 278 verolippua eli 2. s % enemmän 
kuin v. 1938. Verolippujen edustaman rahamäärän ollessa v. 1939 
5,245,721: 75 mk ja v. 1938 5,349,773: 60 mk oli perintätuloksen raha-arvo 
104,051: 85 mk eli 1.9 % pienempi kuin v. 1938. Lisäksi perittiin kertomus-
vuonna 412 radiolupamaksua, joiden vastaava rahamäärä oli 41,200mk. 
Jäännös v:n 1938 tilittämättömistä veroista oli 466,400: 10 mk. V. 1939 
tilitettävä kokonaismäärä oli siis 5,753,321: 85 mk, josta toimeksiantajille 
samana vuonna tilitettiin 5,339,931: 10 mk ja v:een 1940 siirtyi 413,390: 75 
mk. Kertomusvuonna virka-avun pyynnöin toisen kaupunginvoudin 
konttoriin saapuneiden verolippujen lukumäärä oli 33,286 ja niiden edusta-
ma raha-arvo 13,546,701: 95 mk. Maaseudulle lähetettyjen vastauskirjei-
den luku oli 13,422. 

Pakollisesti perittyjen vero jäämien kokonaismäärä veronlisäyksineen, 
joka v. 1938 oli 48,362,351:50 mk, nousi v. 1939 49,684,679:25 mk:aan 
vastaavien verolippulukumäärien ollessa 91,206 ja 74,853. Verolippujen 
lukumäärä väheni siis 16,353 eli 17.9 % ja rahamäärä kasvoi 1,322,327: 75 
mk eli 2.7 %. 




