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151

N :o 151.
Kiertokir j e
muutoksesta postisäännön soveltamismääräyksiin.
Posti- ja lennätinhallitus on tänään istun
nossa tapahtuneessa esittelyssä päättänyt
muuttaa joulukuun 12 päivänä 1944 annet
tujen postisäännön soveltamismääräysten 94 a

§ :n 5. ja 6. kohdan, sellaisena kuin ne muu
tettuina ovat kiertokirjeessä N :o 32/1960,
näin kuuluviksi:

94 a §.
Veromerkkien myynti. *)

päivämääräleimalla sekä luovuttaa tämän jäl
keen päällimmäisen kappaleen ostajalle. Toi
nen kappale jää toimipaikkaan, jonka tulee
kunkin vuosineljänneksen päätyttyä lähettää
haltuunsa jääneet kappaleet sen veropiirin
verotoimistolle, jonka alueella toimipaikka
sijaitsee.

5. Jokaisessa veromerkkien myyntipaikassa
on pidettävä nähtävänä ennakkoperintälaki,
ennakkoperintäasetus sekä valtiovarainminis
teriön päätös palkanpidätyksessä noudatetta
vasta luontoisetujen raha-arvon laskentape
rusteista ja palkanpidätystaulukkoja. Lisäksi
tulee veromerkkien myyntipaikassa olla ylei
sön saatavana verokirjan lisälehtiä (verolomake 507), pidätystodistuksia (verolomake
505) ja jäljempänä 6. kohdassa mainittuja
veromerkkitilauslomakkeita (verolomake 545).
6. Kirjanpitovelvollisen työnantajan tulee
veromerkkejä ostaessaan käyttää erityistä
veromerkkitilauslomaketta (verolomake 545),
joka itsekopioimismenetelmää noudattaen laa
ditaan kahtena kappaleena. Todettuaan, että
lomakkeen molemmat kappaleet on kaikilta
kohdiltaan asianmukaisesti täytetty ja alle
kirjoitettu, asianomainen postivirkailija va
rustaa ne allekirjoituksellaan ja toimipaikan
Helsingissä, joulukuun 7 päivänä 1961.

Eripainos tästä kiertokirjeestä lähetetään
toimipaikoille kiinnitettäväksi postisäännön
soveltamismääräysten asianomaiseen kohtaan.
Samalla posti- ja lennätinhallitus ilmoittaa,
että edellä mainittuja verokirjan lisälehtiä
(verolomake 507) lähettää varastotoimisto
vlitoimipaikoille ensi kerran ilman tilausta.
Ylitoimipaikkojen on puolestaan lähetettävä
verokirjan lisälehtiä veromerkkejä myyville
alitoimipaikoilleen. Tarpeen vaatiessa posti
toimipaikat voivat hankkia verokirjan lisäleh
tiä ja pidätystodistuksia myöskin sen veropiirin verotoimistosta, jonka alueella toimi
paikka sijaitsee.
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ERIPAINOS posti- ja lennätinhallituksen kiertokirjeestä N :o 151/1961.
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Joulukuun 12 päivänä 1944 annettujen
postisäännön soveltamismääräysten 94 a § :n
5. ja 6. kohta, sellaisena kuin ne muutettuina
ovat kiertokirjeessä N :o 32/1960, on muu
tettu näin kuuluviksi:
94 a §.
Veromerkkien myynti. *)
5. Jokaisessa veromerkkien myyntipaikassa
on pidettävä nähtävänä ennakkoperintälaki,
ennakkoperintäasetus sekä valtiovarainminis
teriön päätös palkanpidätyksessä noudatetta
vasta luontoisetujen raha-arvon laskentape
rusteista ja palkanpidätystaulukkoja. Lisäksi
tulee veromerkkien myyntipaikassa olla ylei
sön saatavana verokirjan lisälehtiä (verolomake 507), pidätystodistuksia (verolomake

505) ja jäljempänä 6. kohdassa mainittuja
veromerkkitilauslomakkeita (verolomake 545).
(Kiertokirje N :o 151/1961.)
6. Kirjanpitovelvollisen työnantajan tulee
veromerkkejä ostaessaan käyttää erityistä
veromerkkitilauslomaketta (verolomake 545),
joka itsekopioimismenetelmää noudattaen laa
ditaan kahtena kappaleena. Todettuaan, että
lomakkeen molemmat kappaleet on kaikilta
kohdiltaan asianmukaisesti täytetty ja alle
kirjoitettu, asianomainen postivirkailija va
rustaa ne allekirjoituksellaan ja toimipaikan
päivämääräleimalla sekä luovuttaa tämän jäl
keen päällimmäisen kappaleen ostajalle. Toi
nen kappale jää toimipaikkaan, jonka tulee
kunkin vuosineljänneksen päätyttyä lähettää
haltuunsa jääneet kappaleet sen veropiirin
verotoimistolle, jonka alueella toimipaikka
sijaitsee. (Kiertokirje N :o 151/1961.)
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