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Kiertokirje
uusista veromerkeistä.
Valtiovarainministeriö on ilmoittanut, että
tammikuun 1 päivästä 1962 lähtien saadaan
veromerkkejä käyttäville työnantajille myydä
vain sellaisia veromerkkejä, joissa on vuosi
luku 1962.
Veromerkkejä myyvissä toimipaikoissa saa
daan vaihtaa kaikkia vuoden 1961 aikana
käytössä olleita veromerkkejä uusiin merkkei
hin tammikuun 1962 aikana, jonka jälkeen
työnantajia on kehoitettava pyytämään käyt
tökelvottomiksi jääneiden veromerkkien ar
von korvaamista asianomaiselta lääninhalli
tukselta.
Uusia veromerkkejä lähetetään ylitoimipaikoille ensi kerran tilauksetta, mutta on niitä
sittemmin tilattava tarpeen mukaan tavalli
sessa järjestyksessä. Vanhoja veromerkkejä
myydään vielä kuluvan joulukuun ajan vuo
delta 1961 maksettavan palkan pidätyksessä
ja työnantajan lapsilisä- ja kansaneläkemak
sun suorittamisessa käytettäväksi. Tammi
kuun 1 päivästä 1962 lähtien ei veromerk
kejä tarvitseville työnantajille saa enää
myydä vanhoja veromerkkejä vaan ainoas
taan uusia.
Ylitoimipaikkojen tulee palauttaa omat ja
alaistensa käyttökelvottomiksi jääneet vuo
den 1961 veromerkit posti- ja lennätinhallituksen arvomerkkivarastoon 2/1— 25/1 ja
2/2— 25/2 1962 välisenä aikana siten, että
ylitoimipaikkaan jääneet täydet arkit, jos
niitä on paljon, palautetaan tammikuussa,
kun taas varsinainen ja lopullinen palautus
tapahtuu helmikuussa välittömästi sen jäl
keen, kun ylitoimipaikka on yhdistänyt
omiinsa kaikki alaistensa toimipaikkojen pa
lauttamat veromerkit. Toimipaikkoja kehoitetaan palauttaessaan näitä vanhoja veroHelsingissä joulukuun 15 päivänä 1961.

merkkejä liimaamaan irralliset merkit pape
rille siten, että kullekin arkille liimataan
vain samanarvoisia merkkejä. Sekä päällepainanteettomat että päällepainanteella II
varustetut vuoden 1961 veromerkit saa lii
mata samalle arkille. Kullekin arkille saa
liimata kuitenkin vain 100 kpl merkkejä.
Arkkien tulee olla veromerkkiarkkien kokoi
sia. Merkit liimataan vain yhdelle puolelle
arkkia. Palautettaessa veromehkkien täysiä
arkkeja tulee niiden olla 10 arkin nipuissa
samalla tavoin kuin ne aikoinaan olivat arvomerkkivarastosta lähetettäessä.
Posti- ja lennätinhallituksen arvomerkki
varastoon palautettavat veromerkit on mer
kittävä tiliohjesäännön 16 §:n määräysten
mukaan 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
„Veromerkkipalautus” .
Vuoden 1962 tulosta pidätyksiä toimitet
taessa ja työnantajan lapsilisä- ja kansan
eläkemaksuja suoritettaessa ei vanhoja veromerkkejä saa käyttää. Uudet veromerkit kelpaavat vuodelta 1961 toimitettavien myöhäs
tyneiden palkanpidätysten ja työnantajan
lapsilisä- ja kansaneläkemaksujen suorittami
sessa sinä ajankohtana tehtyinä suorituksina,
jolloin veromerkit on kiinnitetty.
Ylitoimipaikkojen tulee asianomaisille alitoimipaikoilleen lähettää uusia, vuoden 1962
veromerkkejä ja antaa niille ohjeet vanhojen,
vuoden 1961 veromerkkien palauttamisesta
ylitoimipaikkaan.
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