
VII. Ulosottolaitos 
Helsingin kaupungin ulosottolaitoksen tarkastajan kertomus toiminta-

vuodelta 1940 oli seuraava: 

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. 1940: 

Vuoden 
Lukumäärä a i k a n a 
tammikuun s a a p u -

lp :nä n e i t a 

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

Yh- Pe- Palau- jäljelle % :na koko 
teensä rittiin tettiin v:een lukumää-

1941 rästä 

Kunnallisvero .. 
Valtion tulo- ja 

omaisuusvero 
Kirkollisvero ... 

79,168 45,227 124,395 21,029 31,310 72,056 16.9 

12,448 31,988 44,436 
23,830 .89,908 113,738 

9,587 7,190 
30,576 38,591 

27,659 
44,571 

2 1 . 6 
26.9 

Yhteensä 115,446 167,123 282,569 61,192 77,091 144,286 21.7 

Näiden verolippujen edustama rahamäärä oli seuraava: 

Valtion tulo-
Kunnallisvero, j a omaisuusvero, Kirkollisvero, Yhteensä, 

mk m k ' mk mk 

Edellisestä vuodesta 
jäljellä olevien 79,983,376 16,294,718 2,361,997 98,640,091 

V. 1940 perittäväksi 
saapuneiden 43,290,984 29,740,120 8,461,992 81,493,096 

Yhteensä 123,274,360 46,034,838 10,823,989 180,133,187 

Perittyjen 22,081,967 14,301,043 3,771,751 40,154,761 
Palautettujen 23,665,771 5,730,876 2,477,538 31,874,185 
V:een 1941 jääneiden .. 77,526,622 26,002,919 4,574,700 108,104,241 

Yhteensä 123,274,360 46,034,838 10,823,989 180,133,187 

Perittyjen verolippujen jakautuminen verolajeihin ja verotusvuosiin 
käy selville seuraavasta yhdistelmästä: 
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rr 77. 7 , -i\ Verolippujen Peritty vero- Peritty veron-
KunnalHSVerO vuodesta L): lukumäärä määrä, mk lisäys, mk 

1936 ja aikaisemmin 979 765,269 169,267 
1937 2,299 1,925,515 265,429 
1938 17,563 18,461,720 933,797 
1939 188 929,463 20,072 

Yhteensä 21,029 22,081,967 1,388,565 

Valtion tulo- ja omaisuusvero vuodesta: 
1936 ja aikaisemmin 226 181,989 35,137 
1937 1,796 2,157,611 252,444 
1938 7,564 11,957,123 296,796 
1939 1 4,320 30 

Yhteensä 9,587 14,301,043 584,407 

Kirkollisvero vuodesta: 
1936 ja aikaisemmin 508 67,699 — 
1937 8,758 908,508 — 
1938 21,310 2,795,544 —__ 

Yhteensä 30,576 3,771,751 — 
Kaiken kaikkiaan 61,192 40,154,761 1,972,972 

Siitä vuodesta: 
1936 ja aikaisemmin 1,713 1,014,957 204,404 
1937 . 12,853 4,991,634 517,873 
1938 46,437 33,214,387 1,230,593 
1939 189 933,783 20,102 

Toimeksiantajien Helsingissä perittäviksi jättämistä verolipuista palau-
tettiin vuoden kuluessa yhteensä 77,091 merkinnöin, ettei veromääriä voitu 
laillisesti periä seuraavista syistä: 

Verovelvolliset olivat: 
, , . 7 , Varat- Löyty- Muut Virka-apu- „, . Kunnallisvero vuodesta: tornia mättömiä esteet tapaukset Yhteensä. 

1937 ja aikaisemmin .... 3,689 228 103 204 4,224 
1938 3,338 807 63 472 4,680 
1939 6,350 4,419 5,812 5,824 22,405 
1940 — — — 1 l 

Yhteensä 13,377 5,454 5,978 6,501 31,310 

Valtion tulo- ja omai-
suusvero vuodesta: 

1936 ja aikaisemmin .... 525 83 1 53 662 
1937 1,441 335 29 289 2,094 
1938 753 960 . 533 2,188 4,434 

Yhteensä 2,719 1,378 563 2,530 7,190 
1) Ks. seuraavalla sivulla olevaa muistutusta. 
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Kirkollisvero vuodesta: 
1936 ja aikaisemmin .... 1,132 286 14 123 1,555 
1937 

ja aikaisemmin .... 
9,370 6,140 137 2,073 17,720 

1938 3,440 8,670 236 6,970 19,316 
Yhteensä 13,942 15,096 387 9,166 38,591 

Kaiken kaikkiaan 30,038 21,928 6,928 18,197 77,091 

Perittäviksi jätetyistä kunnallisverolipuista palautettiin 25.2 %, 
valtion tulo- ja omaisuus verolipuista 16.2 % ja kirkollis verolipuista 33.9 % 
eli kaikista 27.3 %. Koko palautusmäärästä, 77,091 verolipusta, oli kun-
nallisverolippuja 40.6 %, valtion tulo- ja omaisuusverolippuja 9.3 % ja 
kirkollisverolippuja 50.1 %. Estelajien mukaan palautetut veroliput 
ryhmittyivät seuraavasti: varattomuus 39. o %, löytymättömyys 28.4 %, 
muut estelajit 9. o % ja virka-aputapaukset 23.6 %. 

Nämä luvut valaisevat perintätyön kielteistä tulosta. V. 1939 palau-
tettiin 56,744 verolippua, joten siis palautettujen verolippujen lukumäärä 
kertomusvuonna kasvoi 20,347. 

Sitä paitsi perittiin ulosottolaitoksen toimesta seuraavat sekalaiset 
verot ja maksut. 

Vero- tai maksulaji TO» iST Peritty
m-äärä' 

Koiraveroa 157 33,536 
Kauppayhdistyksen veloittamia maksuja 1,332 43,085 
Sairaalamaksuja 143 82,726 
Erilaisia uudisrakennusmaksuja 27 38,435 
Tuulaakimaksuja 93 21,577 
Puhtaanapit omaksu ja 1 1,291 
Radiolupamaksuja (maaseutuosaston perimiä) . 554 55,400 
Ruotsalaiselle Olaus Petrin seurakunnalle tule-

via veroja 68 12,552 
Venäläiselle kreikkalais-katoliselle seurakun-

nalle tulevia veroja 379 35,419 
Juutalaiselle seurakunnalle tulevia veroja 26 20,226 
Saksalaiselle seurakunnalle tulevia veroja 38 8,344 

Yhteensä 2,818 352,591 

Sekalaisten verojen ja maksujen perintä tuotti 111,453 mk vähemmän 
kuin v. 1939. 

Kaikkiaan perittiin v. 1940 yhteensä 64,010 Helsingin verolippua, 
edellisenä vuonna 63,652 verolippua. Näiden verolippujen edustama raha-

Muist.: Aikaisemmin sanottiin määrättynä vuonna maksuunpannun kunnallis-
veron olevan lähinnä edellisen vuoden veroa, koska se oli 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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määrä veronlisäyksineen nousi v. 1940 42,480,324: 40 mk:aan oltuaan 
v. 1939 44,397,757: 50 mk, joten rahallinen perintätulos väheni 1,917,433: 10 
mk eli 4.3 %. 

Kunnallisveron perintätulos muodostui v. 1940 tuntuvasti huonom-
maksi kuin edellisenä vuonna, sillä perittyjen verolippujen lukumäärä 
väheni v:n 1939 vastaavaan määrään verraten 6,506 kpl eli 23.6 % ja 
niiden raha-arvoon nähden 2,766,296: 30 mk eli 10.5 %. Tämä kunnallis-
verojen perintätuloksen huonontuminen johtui vuoden alkupuoliskolla sota-
kuukausien ja välittömästi Moskovan rauhanteon jälkeisen ajan aiheut-
tamasta perimistyön lamaannuksesta, sotapalvelukseen kutsutuille veron-
maksun suhteen myönnetyn moratorion aiheuttamasta perintätoimenpitei-
den jatkuvasta lykkäytymisestä ja verovelvollisten maksukyvyn yleisestä 
herpautumisesta. Vuoden loppupuoliskolla tilanne parani jonkin verran. 
V. 1939 perittiin tammi—kesäkuun aikana n. 19,600 kunnallisverolippua 
edustaen raha-arvoltaan n. 8,900,000 mk, kun taas v. 1940 samana aikana 
perittiin vain n. 8,500 verolippua eli n. 10,900,000 mk. V:n 1939 jälkipuolis-
kolla perittiin n. 7,900 kunnallisverolippua edustaen raha-arvoltaan n. 
7,357,000 mk. V. 1940 perittiin vastaavasti jo n. 12,600 verolippua, raha-
arvoltaan n. 12,620,000 mk. V:n 1940 koko kunnallisverolippuvarasto oli 
yhteensä 124,395 verolippua edustaen raha-arvoltaan 123,274,360 mk. 
Verolippujen lukumäärä väheni v:n 1939 lukumäärään verraten 7.9 % ja 
raha-arvoon nähden 0.7 %. Perittyjen verolippujen suhde koko kunnallis-
verolippuvarastoon oli edellä selostetuista syistä lukumäärään nähden 
16.9 % ja raha-arvoon nähden 17.9 %, kun taas v:n 1939 tulos oli vastaa-
vasti 20.4 % ja 19.7 %. 

Valtion tulo- ja omaisuusveron pakkoperinnässä perittiin 1,239 vero-
lippua eli 11.4 % vähemmän ja raha-arvoon nähden 97,171:30 mk eli 
0.6 % vähemmän kuin v. 1939. Talvisota ja rauhanteon jälkeiset lähim-
mät kuukaudet vaikuttivat perintätyöhön sikäli, että v:n 1940 alkupuolis-
kolla lukumäärään nähden perittiin vain n. kolmasosa, 2,096 verolippua, 
v:n 1939 samanaikaiseen tulokseen verraten, jota vastoin vuoden jälki-
puoliskolla oli tulos lukumäärään nähden 156 %, 7,490 verolippua, v:n 
1939 samanaikaisesta tuloksesta. Rahallisen tuloksen huonontuminen 
ilmeni tänäkin vuonna huomattavasti hitaammin kuin perinnän luku-
määräinen tulos. Tämän seikan selitykseksi mainittakoon, kuten edelli-
senäkin vuonna, että valtionverojen viimeisinä vuosina huomattavasti 
kasvaessa monet ennen määräaikaisissa kannannoissa valtionveronsa sään-
nöllisesti maksaneet verovelvolliset ovat nyt joutuneet taloudellisesti 
rasittuneina suorittamaan veronsa ulosottoteitse. Tämän verolajin koko 
verolippuvarasto, yhteensä 44,436 verolippua, edustaen raha-arvoltaan 
46,034,838 mk, kasvoi v:n 1939 verolippujen lukumäärään verraten 56.5 %. 
Perittyjen verolippujen lukumäärän ja raha-arvon suhde koko tulo- ja 
omaisuusverolippujen varastoon ja sen edustamaan raha-arvoon oli vas-
taavasti 21.« % ja 31.2 % v. 1939 vastaavien suhteiden ollessa 38. i % ja 
40 .7 % . 

Ulosottoteitse perittiin 8,018 kirkollisverolippua eli 35.6 % enemmän 
edustaen raha-arvoltaan 1,057,486:80 mk eli 39. o % enemmän kuin v. 
1939. Tämän verolajin koko verolippuvarasto 113,738 verolippua, edus-
taen raha-arvoltaan 10,823,989 mk, kasvoi 63.» % lippujen lukumäärään 
ja 67.4 % niiden raha-arvoon nähden suuremmaksi kuin v. 1939. Peritty-
jen verolippujen lukumäärän ja raha-arvon suhde koko kirkollisverolippu-
Kunnall. kert. 1940 2* 
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varastoon ja sen edustamaan raha-arvioon oli vastaavasti 26.» % ja 34.8 % 
v. 1939 vastaavien suhteiden ollessa 32.4 % ja 42.o %. 

Sekalaisten verojen ja maksujen verolippulukumäärä oli 2,818 ja vero-
lippujen edustama raha-arvo 352,591: 25 mk edellisen vuoden vastaavien 
lukujen ollessa 2,733 ja 464,043: 55, joten perintätulos oli verolippujen 
lukumäärään nähden 3. i % eli 85 verolippua suurempi ja raha-arvoon näh-
den 24.o % eli 111,452:30 mk pienempi kuin edellisenä vuonna. 

Virka-avun pyynnöin toisen kaupunginvoudin konttoriin saapuneita 
verolippuja perittiin 7,436 edustaen raha-arvoltaan 3,715,770: 15 mk, 
toisin sanoen 3,765 verolippua eli 33.« % vähemmän ja rahallisesti 
1,571,151: 60mkeli29.7 % vähemmän kuin v. 1939. Maaseudulle lähetetty-
jen vastauskirjeiden luku oli 10,990. 

Toisen kaupunginvoudin konttorin perimäin verojäämien kokonaismäärä 
veronlisäyksineen nousi v. 1940 71,446 verolippuun eli raha-arvoltaan 
46,196,094:55 mk:aan. Täydelleen perittyjen verolippujen luku oli siis 
3,407 kpl eli 4. e % pienempi ja niiden tuottama rahamäärä 3,488,584: 70 mk 
eli 7.o % pienempi kuin v. 1939. 


