
XIX. Verotusvalmistelukunta. 

Verotusvalmistelukunnan vuodelta 1929 antama kertomus oli seuraava: 

Toukokuun 30 p:nä 1911 annetun verotusvalmistelukuntaa koskevan 
ohjesäännön mukaan verotusvalmistelukunnan on vuosittain kaupungin-
valtuustolle annettava kertomus edellisen vuoden toiminnastaan. Esillä-
oleva kertomus vuodelta 1929 käsittää sitäpaitsi sanottuna vuonna vuoden 
1928 tulojen perusteella toimitetun taksoituksen. 

Verotusvalmistelukuntaan kuului vuonna 1929: puheenjohtajana vara-
tuomari K. A. A. Linturi sekä jäseninä filosofianmaisteri A. Ekström ja joh-
taja E. Jalava. Ensimmäisen sihteerin virkaa hoiti varatuomari B. von Fieandt 
ja toisen sihteerin virkaa varatuomari E. Blomqvist. Apulaissihteereinä 
toimivat herra Hj. Svinhufvud, filosofianmaisteri E. A. Homen, reviisori 
I. Krieg ja hovioikeudenauskultantti W. Wirtanen. 

Valmistelukunta antoi vuoden 1929 aikana rahatoimikamarille lausuntonsa 
920 verotusasiasta, teki esityksiä rahatoimikamarille ja muille virastoille 27 
eri asiasta ja lähetti 143 kirjelmää virastoille, toiminimille y. m. Tämän työn 
suorittamista varten valmistelukunta kokoontui vuoden kuluessa 63 kertaa, 
edellisenä vuonna 46 kertaa. 

Taksoituslautakunnan kokoukset alkoivat tammikuun 3 p:nä 1929 ja 
päättyivät seuraavan kesäkuun 6 p:nä. Lautakunta, joka työskenteli seitse-
mänä osastona, kokoontui kokonaisuudessaan kolme kertaa, ja eri osastot 
kukin erikseen seuraavasti: I osasto 11 kertaa, II 9, III 9, IV 16, V 21, VI 
18 ja VII 20 kertaa, yhteensä 104 kertaa. Näissä kokouksissa käsiteltiin eri 
osastojen puheenjohtajien tarkoitusta varten palkattujen apulaisten avulla 
sitä ennen tarkastamat ja tarpeen vaadittua uusilla selvityksillä täydentämä! 
verovelvollisten lautakunnalle antamat tuloilmoitukset, joiden luku oli 97,597, 
oltuaan vuonna 1928 90,491. Vuonna 1929 lähetettiin 9,324 kehoitusta tulo-
ilmoitusten antamiseen, jota paitsi lähetettiin suuri joukko kehoituksia annet-
tujen tuloilmoitusten täydentämiseen. Kehoituksia palkankontrolli-ilmoi-
tusten antamiseen toimitettiin n. 1,200 yhtiölle, virastolle ja yksityiselle 
työnantajalle. Viimemainittujen kehoitusten johdosta saapui valmistelu-
kunnalle tasaluvuin 110,000 kontrolli-ilmoitusta vuoden 1928 aikana palkka-, 
palkkio-, tantiemi- tahi luontaisetuina tai muussa muodossa nautituista 
tuloista. Näistä kontrolli-ilmoituksista lähetettiin 10,000, jotka koskivat 
Helsingin kaupungin lähiseuduilla asuvia henkilöitä, asianomaisille taksoitus-
lautakunnille ja 9,868 pantiin sellaisenaan taksoituksen perusteeksi, milloin 
asianomaiset verovelvolliset eivät olleet antaneet tuloilmoituksia. Sitäpaitsi 
määräsi taksoituslautakunta niille verovelvollisille, jotka, etupäässä henki-
kirjaa tarkastamalla, havaittiin laiminlyöneen ilmoitusvelvollisuutensa, har-
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kinnan mukaan veroäyrejä lainsäätämine veronkorotuksineen. Verotettujen 
lukumäärä1) oli 105,221, oltuaan edellisenä vuonna 97,297. 

Taksoituslautakunnan toimittaman verotuksen tulos oli, että veroäyrien 
luku, joka vuodelta 1927 toimitetussa taksoituksessa oli ollut 28,514,590, 
vuodelta 1928 nousi 32,728,769:ään. Tähän sisältyivät myös jälki verotukset 
vuosilta 1925, 1926 ja 1927, yhteensä 125,779 veroäyriä. 

Vuoden 1928 tulojen perusteella toimitetusta taksoituksesta tehtiin tutkija-
lautakunnalle 2,771 valitusta, edellisenä vuonna 3,611. 

Nämä valitukset tutkijalautakunta käsitteli heinäkuun 5, 8, 10 ja 11 p:nä 
pitämissään kokouksissa, minkä jälkeen veroluettelot heinäkuun 13 p:nä 
jätettiin kaupungin rahatoimikonttoriin. Edellämainituista valituksista 
1,478 aiheutti joko taksoituksen kumoamisen tai alentamisen, jota vastoin 
1,293 ei aiheuttanut mitään muutosta taksoitukseen. Tutkijalautakunnan teke-
mäin muutosten johdosta veroäyrien luku aleni 223,141 :llä, joten taksoituksen 
perusteeksi jäi 32,505,628 äyriä. Veroäyrien lisäys oli siis, kun vastaava luku 
edellisenä vuonna oli ollut 28,269,035, 4,236,593 eli 15.0 %. Veroäyrien koko-
naismäärästä oli 12.6 % kiinteistötulosta, 23.2 % elinkeino- ja liiketulosta sekä 
64.2 % palkka- ynnä muusta senkaltaisesta tulosta. 

Veroäyri, joka vuodelta 1927 oli ollut 6: 60, määrättiin vuodelta 1928 6 
markaksi 30 penniksi. 

Verotettujen kokonaismäärä on saatu yhdistämällä eri kaupunginosissa verotettu-
jen loppusummat. Useampaan kertaan laskemista esiintyy, mikäli jollain henkilöllä on 
ollut tuloja useammassa kaupunginosassa. 


