
XIX. Verotusvalmistelukunta. 

Verotusvalmistelukunnan vuodelta 1928 antama kertomus oli seuraava: 

Toukokuun 30p:nä 1911 annetun, verotusvalmistelukuntaa koskevan ohje-
säännön mukaan on verotusvalmistelukunnan vuosittain kaupunginvaltuus-
tolle annettava kertomus valmistelukunnan edellisen vuoden toiminnasta. Esillä-
oleva kertomus vuodelta 1928 käsittää sitäpaitsi sanottuna vuonna vuoden 
1927 tulojen perusteella toimitetun taksoituksen. 

Verotusvalmistelukuntaan kuului vuonna 1928 puheenjohtajana nuorempi 
hallintosihteeri K. A. A. Linturi sekä jäseninä filosofianmaisteri A. Ekström 
ja johtaja E. Jalava. Ensimmäisen sihteerin virkaa hoiti varatuomari K. B. 
von Fieandt ja toisen sihteerin virkaa varatuomari E. Blomkvist. Apulais-
sihteerinä toimivat herra P. G. I l j . Svinhufvud, filosofianmaisteri E. A.Homen, 
reviisori I. Krieg ja hovioikeudenauskultantti W. Wirtanen. 

Valmistelukunta antoi vuoden 1928 aikana rahatoimikamarille lausun-
tonsa 602 verotusasiassa ja teki esityksiä rahatoimikamarille ja muille viras-
toille 24 eri asiassa sekä lähetti 156 kirjelmää virastoille, toiminimille y. m. 
Tämän työn suorittamista varten valmistelukunta kokoontui vuoden kuluessa 
46 kertaa; edellisen vuoden istuntojen luku oli 65. 

Taksoituslautakunnan kokoukset alkoivat tammikuun 10 p:nä 1928 
ja päättyivät seuraavan kesäkuun 5 p:nä. Lautakunta työskenteli seitsemällä 
osastolla ja käsitteli 29 kokouksessa eri osastojen puheenjohtajien, tarkoitusta 
varten palkattujen apuvoimien avulla sitä ennen tarkastamat ja tarpeen vaa-
tiessa uusilla selvityksillä täydentämät verovelvollisten lautakunnalle jä t tämät 
tuloilmoitukset, joiden luku nousi 90,491 :een, oltuaan vuonna 1927 83,853. 
Kehoituksia tuloilmoitusten antamiseen lähetettiin vuoden 1928 aikana 5,406 
kappaletta, ja sitäpaitsi lähetettiin suuri joukko kehoituksia annettujen tulo-
ilmoitusten täydentämiseen. Kehoituksia palkankontrolli-ilmoitusten antami-
seen toimitettiin noin 1,000 yhtiölle, virastolle ja yksityiselle työnantajalle. 
Viimeksimainittujen kehoitusten johdosta saapui valmistelukunnalle tasaluvuin 
110,000 kontrolli-ilmoitusta vuoden 1927 aikana palkka-, palkkio-, tantiemi-tai 
luontoisetuina nautituista tuloista. Näistä kontrolli-ilmoituksista lähetettiin 
noin 7,000, jotka koskivat LIelsingin kaupungin läheisyydessä asuvia henki-
löitä, asianomaisille taksoituslautakunnille ja 7,973 kappaletta pantiin sellai-
senaan taksoituksen perusteeksi, kun eivät asianomaiset verovelvolliset olleet 
antaneet tuloilmoituksia. Sitäpaitsi on taksoituslautakunta niille verovel-
vollisille, joiden, etupäässä henkikirjan perusteella, on havaittu laiminlyöneen 
ilmoitusvelvollisuutensa, harkinnan mukaan määrännyt veroäyrejä lain-
säätämine veronkorotuksineen. Verotettujen lukumäärä1) nousi 97,297:ään, 
oltuaan edellisenä vuonna 89,247. 

*) Verotettujen kokonaismäärä on saatu yhdistämällä eri kaupunginosissa verotettu-
jen loppusummat. Useampaan kertaan laskemista esiintyy, mikäli jollain henkilöllä on 
ollut tuloja useammassa kaupunginosassa. 
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Taksoituslautakunnan toimittaman verotuksen tulos oli, et tä veroäyrien 
luku, joka vuodelta 1926 toimitetussa taksoituksessa oli ollut 23,690,930, 
vuodelta 1927 nousi 28,514,590:een. Tähän sisältyivät myös jälki verotukset 
vuosilta 1924, 1925 ja 1926, yhteensä 87,118 veroäyriä. * 

Vuoden 1927 tulojen perusteella toimitetusta taksoituksesta tehtiin 
tutkijalautakunnalle 3,611 valitusta, edellisenä vuonna 2,067. 

Nämä valitukset tu tki ja lautakunta käsitteli heinäkuun 6, 9, 10, 11 ja 
12 p:nä pitämissään kokouksissa, minkä jälkeen veroluettelot heinäkuun 14 
p:nä jätettiin kaupungin rahatoimikonttoriin. Edellämainituista valituksista 
1,701 aiheutti joko taksoituksen kumoamisen tai alentamisen, jota vastoin 
1,910 ei aiheuttanut mitään muutosta. Tutkijalautakunnan tekemäin muu-
tosten johdosta veroäyriluku aleni 245,555:llä, joten taksoituksen perusteeksi 
jäi 28,269,035 äyriä. Veroäyrien lisäys oli siis, kun vastaava luku edellisenä 
vuonna oli 23,591,099, 4,677,936 eli 19.8 °/0. Veroäyrien kokonaismäärä jakautui 
seuraavasti: 12.7 o/0 kiinteistötulosta, 23.7 °/0 elinkeino- ja liiketulosta sekä 
63.6 °/0 palkka- ynnä muusta senkaltaisesta tulosta. 

Veroävri, joka vuodelta 1926 oli ollut 6: 90 markkaa, määrätti in vuodelta 
1927 6: 60"markaksi. 


