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N: o 109.
Kiertokir j e
uusista veromerkeistä.
Valtiovarainministeriö on ilmoittanut, että
lokakuun 1 päivänä 1957 otetaan käytäntöön
uudet veromerkit, jotka eroavat nykyisistä
veromerkeistä siinä, että niissä on päällepainamana roomalainen numero II, sekä että
sanotusta päivästä lähtien saadaan työnanta
jille myydä vain näitä uusia veromerkkejä.
Työnantajilla on kuitenkin oikeus käyttää
vanhoja ennen lokakuun 1 päivää hankki
miaan vuoden 1957 veromerkkejä kuluvan
vuoden loppuun saakka.
Pankit ja osuuskassat saavat syyskuun 30
päivän jälkeen toimipaikoissa vaihtaa hallus
saan olevat vuoden 1957 vanhat veromerkkinsä uusiin veromerkkeihin.
Uusia veromerkkejä lähetetään ylitoimipaikoille ensi kerran tilauksetta, mutta on
niitä sittemmin tilattava tarpeen mukaan
tavallisessa järjestyksessä. Vanhoja veromerkkejä myydään vielä kuluvan syyskuun
ajan. Lokakuun 1 päivästä 1957 lähtien ei
saa enää myydä vanhoja veromerkkejä, vaan
ainoastaan uusia päällepainamalla II varus
tettuja vuoden 1957 veromerkkejä. Ylitoimipaikkojen tulee palauttaa omat ja alaistensa
vuoden 1957 ensimmäisen annin eli päällepainanteettomat veromerkit posti- ja lennätinhallituksen arvomerkkivarastoon 2. 10—
25. 10. 57 välisenä aikana. Palautus on suori
tettava ensi tilassa, mutta ei kuitenkaan en
nen kuin toimipaikka on yhdistänyt omiinsa
kaikki alaistensa toimipaikkojen palauttamat
veromerkit.
Palauttaessaan vanhoja veromerkkejä kehoitetaan toimipaikkoja liimaamaan irralliset
Helsingissä syyskuun 5 päivänä 1957.

merkit paperille siten, että kukin laatu lii
mataan eri paperille. Samalle arkille saa lii
mata vain 100 kpl merkkejä. Arkkien tulee
olla veromerkkiarkkien kokoisia. Merkit lii
mataan vain yhdelle puolelle paperia. Palau
tettaessa veromerkkien täysiä arkkeja tulee
niiden olla 10 arkin nipuissa samalla tavoin
kuin ne aikoinaan olivat arvomerkkivarastosta lähetettäessä. Mahdollisen vajaan arkkinipun arkit on käännettävä niin, että kuvapuoli on päällä päin. Erillisiä nippuja ei saa
sulkea liimapaperiliuskalla.
Posti- ja lennätinhallituksen arvomerkki
varastoon palautettavat veromerkit on tiliohjesäännön 16 §:n määräysten mukaisesti
merkittävä kolmena kappaleena laadittavaan
luetteloon, joista alkuperäinen ja toinen jäljennöskappale liitetään palautettavien veromerkkien oheen ja toinen jäljennöskappale
säilytetään ylitoimipaikan tilialustelmissa.
Palautettavia veromerkkejä sisältävän lähe
tyksen päällystään on tehtävä merkintä
„Veromerkkip alautus ”.
Uudet veromerkit kelpaavat tammi—syys
kuulta 1957 toimitettavien myöhästyneiden
palkanpidätysten ja työnantajan lapsilisä- ja
kansaneläkemaksujen suorittamisessa sinä
ajankohtana tehtyinä suorituksina, jolloin
veromerkit on kiinnitetty.
Ylitoimipaikkojen tulee asianomaisille ali-toimipaikoilleen lähettää uusia, päällepaina
malla II varustettuja vuoden 1957 veromerk
kejä ja antaa niille ohjeet vanhojen veromerkkien ylitoimipaikkaan palauttamisesta.

Pääjohtaja S. J. A hola.
Johtaja Oiva Salolla.
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Tilapäisestä erikoisleimasta.

/# STK \
g | A F Ch o

U m

Suomen Työnantajain Keskusliiton 50vuotisjuhlan yhteydessä 27. 9. -57 leimataan
kaikki Helsingin pääpostikonttorin erikoisleimaukseen jätetyt kirjelähetykset ylläkuvatunlaisella erikoisleimalla.
Muilla paikkakunnilla asuvat, jotka halua
vat, että heidän lähetyksensä leimataan ky
seellisellä erikoisleimalla ja varustetaan em.
päivänä liikkeelle laskettavalla erikoisposti
merkillä, voivat lähettää ne etukäteen postiHelsingissä, syyskuun 5 päivänä 1957.
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maksun seuraamana, mieluimmin kirjattuna
lähetyksenä ja eri koteloon suljettuna sekä
merkinnällä „Erikoisleimaus” posti- ja
lennätinhallituksen postimerkkeilyjaokseen,
missä niiden on oltava viimeistään 22. 9.1957.
Kyseinen jaos huolehtii näiden lähetys
ten varustamisesta erikoispostimerkillä sekä
leimaamisesta erikoisleimalla ja palautta
misesta tai edelleen lähettämisestä.

Pääjohtaja S. J. A hola.

Johtaja Kasperi Kansalainen.
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