
VI. Verotusvalmistelukunta. 
Verotusvalmistelukunnan vuodelta 1931 antama kertomus oli seuraa-

van sisältöinen: 
Toukokuun 30 p:nä 1911 annetun, verotusvalmistelukuntaa koskevan 

ohjesäännön mukaan valmistelukunnan on vuosittain kaupunginvaltuustolle 
annettava kertomus edellisen vuoden toiminnastaan. Esilläoleva kertomus 
vuodelta 1931 käsittää sitäpaitsi sanottuna vuonna vuoden 1930 tulojen 
perusteella toimitetun taksoituksen. 

Verotus valmistelu kuntaan kuului vuonna 1931 puheenjohtajana vara-
tuomari K. A. A. Linturi sekä jäseninä filosofianmaisteri A. Ekström ja joh-
ta ja E. Jalava, kaupunginhallituksen edustajana toimi rahatoimenjohtaja 
V. Hupli. Ensimmäisen sihteerin virkaa hoiti varatuomari B. von Fieandt 
ja toisen sihteerin virkaa varatuomari E. Blomkvist. Apulaissihteereinä toi-
mivat herra Hj . Svinhufvud, reviisori I. Krieg, hovioikeudenauskultantti 
W. Wirtanen ja konttoripäällikkö V. Nikko. 

Valmistelukunta antoi vuoden 1931 aikana kaupunginhallitukselle lau-
suntonsa 569 verotusasiasta, teki esityksiä kaupunginhallitukselle ja muille 
virastoille 37 eri asiasta sekä lähetti 230 kirjelmää virastoille, toiminimille y.m. 
Tämän työn suorittamista varten valmistelukunta kokoontui vuoden kuluessa 
63 kertaa, mikä vastasi 77 kertaa lähinnä edellisenä vuonna. 

Taksoituslautakunta aloitti kokouksensa tammikuun 2 p:nä 1931 ja 
lopetti ne seuranneen toukokuun 30 p:nä. Lautakunta, joka työskenteli seit-
semänä osastona, kokoontui kokonaisuudessaan kolme kertaa, ja eri osastot 
kukin erikseen seuraavasti: ensimmäinen osasto 27 kertaa, toinen osasto 16, 
kolmas osasto 19, neljäs osasto 24, viides osasto 20, kuudes osasto 21 ja seit-
semäs osasto 27 kertaa. Kaikkiaan 154 kertaa. Näissä kokouksissa käsitel-
tiin lautakunnan seitsemän eri osastojen puheenjohtajien tarkoitusta varten 
palkattujen apulaisten avulla sitä ennen tarkastamat ja tarpeen vaatiessa 
uusilla selvityksillä täydentämät , verovelvollisten lautakunnalle antamat 
tuloilmoitukset, joiden luku oli 115,745, oltuaan vuonna 1930 104,281. Vuonna 
1931 lähetettiin 21,844 kehoitusta tuloilmoitusten antamiseen, jota paitsi 
lähetettiin suuri joukko kehoituksia annettujen tuloilmoitusten täydentä-
miseen. Kehoituksia palkantarkistusilmoitusten antamiseen toimitettiin 
n. 2,300 yhtiölle, virastolle ja yksityiselle työnantajalle. Viimemainittujen 
kehoitusten johdosta saapui valmistelukunnalletasaluvuin 130,000 tarkistus-
ilmoitusta vuoden 1930 aikana palkka-, palkkio-, tantiemi- tai luontois-
etuina nautituista tuloista. Näistä tarkistusilmoituksista lähetettiin n. 
10,000, jotka koskivat Helsingin kaupungin lähiseuduilla asuvia henkilöitä, 
asianomaisille taksoituslautakunnille ja 6,878 pantiin sellaisenaan taksoituk-
sen perusteeksi, milloin asianomaiset verovelvolliset eivät olleet antaneet 
tuloilmoituksia. Sitäpaitsi määräsi taksoituslautakunta niille verovelvollisille, 
jotka, erittäinkin henkikirjaa tarkastamalla, havaittiin laiminlyöneen ilmoi-
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tus velvollisuutensa, harkinnan mukaan veroäyrejä lainsäätämine veronkoro-
tuksineen. Verotettujen lukumäärä oli 117,795, oltuaan edellisenä vuonna 
120,708. 

Taksoituslautakunnan toimit taman verotuksen tulos oli, et tä veroäyrien 
luku, joka vuodelta 1929 toimitetussa taksoituksessa oli ollut 32,357,793, vuo-
delta 1930 aleni 30,314,747:ään. Tähän sisältyi myös jälki verotuksia. 

Vuoden 1930 tulojen perusteella toimitetusta taksoituksesta tehtiin tu t -
kijalautakunnalle 3,505 valitusta. Edellisenä vuonna oli valitusten luku-
määrä 2,345. 

Nämä valitukset tu tki ja lautakunta käsitteli elokuun 12, 13, 14, 17 ja 
18 p:nä pitämissään kokouksissa. Ne aiheuttivat 1912 tapauksessa joko tak-
soituksen kumoamisen tai alentamisen, jota vastoin 1,593 ei aiheuttanut 
mitään muutosta taksoitukseen. Tutki jalautakunnan tekemäin muutosten 
johdosta veroäyrien luku aleni 262,347:llä, joten taksoituksen perusteeksi jäi 
30,052,400 äyriä. Veroäyrien kokonaismäärästä oli 13.5 % kiinteistötulosta, 
19.6 % elinkeino- ja liiketulosta sekä 66.9 % palkka- ynnä muusta senkaltai-
sesta tulosta. 

Veroäyri, joka vuodelta 1929 oli ollut 6: 10, määrätti in vuodelta 1930 
6: 50 markaksi. 


