
VI. Verotusvalmistelukunta. 
Verotusvalmistelukunnan kertomus vuodelta 1932 oli seuraavan sisäl-

töinen: 
Toukokuun 30 päivänä 1911 annetun, verotusvalmistelukuntaa koskevan 

ohjesäännön mukaan verotus valmistelukunnan on vuosittain kaupungin-
valtuustolle annettava kertomus edellisen vuoden toiminnastaan. Esillä-
oleva kertomus vuodelta 1932 käsittää sitäpaitsi sanottuna vuonna vuoden 
1931 tulojen perusteella toimitetun taksoituksen. 

Verotusvalmistelukuntaan kuuluivat vuonna 1932 puheenjohtajana 
varatuomari K. A. A. Linturi sekä jäseninä filosofianmaisteri A. Ekström ja 
johtaja E. Jalava, kaupunginhallituksen edustajana toimi rahatoimenjohtaja 
V. Hupli. Ensimmäisen sihteerin virkaa hoiti varatuomari B. von Fieandt ja 
toisen sihteerin virkaa varatuomari E. Blomkvist. Apulaissihteereinä toimi-
vat herra Hj . Svinhufvud, reviisori I. Krieg, hovioikeudenauskultantti W. W. 
Wirtanen ja konttoripäällikkö V. Nikko. 

Valmistelukunta antoi vuoden 1932 aikana kaupunginhallitukselle lau-
suntonsa 722 verotusasiasta, teki esityksiä kaupunginhallitukselle ja muille 
virastoille 42 eri asiasta sekä lähetti 635 kirjelmää virastoille, toiminimille 
y.m. Tämän työn suorittamista varten valmistelukunta kokoontui vuoden 
kuluessa 78 kertaa; vastaava luku lähinnä edellisenä vuonna oli 63. 

Taksoituslautakunnan kokoukset alkoivat joulukuun 29 p:nä 1931 ja 
päät tyivät seuranneen kesäkuun 1 p:nä. Lautakunta, joka työskenteli seit-
semänä osastona, kokoontui kokonaisuudessaan kolme kertaa, ollen eri osas-
tojen kokousten lukumäärä taas seuraava: ensimmäisen osaston 18, toisen 27, 
kolmannen 20, neljännen 25, viidennen 18, kuudennen 20 ja seitsemännen 29. 
Näissä kokouksissa käsiteltiin eri osastojen puheenjohtajien tarkoitusta var-
ten palkattujen apulaisten avulla sitä ennen tarkas tamat ja tarpeen vaatiessa 
uusilla selvityksillä täydentämät , verovelvollisten lautakunnalle an tamat 
tuloilmoitukset, joiden luku oli 123,413, oltuaan vuonna 1931 115,745. Kehoi-
tuksia tuloilmoitusten antamiseen lähetettiin kertomusvuonna 14,732, jota-
paitsi lähetettiin suuri joukko kehoituksia annettujen tuloilmoitusten täyden-
tämiseen. Kehoituksia palkantarkistusilmoitusten antamiseen toimitettiin 
2,300 yhtiölle, virastolle, ja yksityiselle työnantajalle. Viimeksimainittujen 
kehoitusten johdosta saapui valmistelukunnalle tasaluvuin 120,000 tarkis-
tusilmoitusta vuoden 1931 aikana palkka-, palkkio-, tantiemi- tahi luontois-
etuja tai muussa muodossa nautituista tuloista. Näistä tarkistusilmoituksista 
lähetettiin n. 9,000, jotka koskivat Helsingin kaupungin lähiseuduilla asuvia 
henkilöitä, asianomaisille taksoituslautakunnille ja 5,342 pantiin sellaisenaan 
taksoituksen perusteeksi, kun asianomaiset verovelvolliset eivät olleet anta-
neet tuloilmoituksia. Sitäpaitsi taksoituslautakunta määräsi niille verovel-
vollisille, jotka, erittäinkin henkikirjaa tarkastamalla, havaittiin laiminlyö-
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neen ilmoitusvelvollisuutensa, harkinnan mukaan veroäyrejä la insäätämine 
veronkorotuksineen. Verote t tu jen lukumäärä oli 115,261, ol tuaan edellisenä 
vuonna 117,795. 

Taksoi tus lautakunnan to imi t t aman verotuksen tulos oli, e t tä veroäyrien 
luku, joka vuodelta 1930 toimitetussa taksoituksessa oli ollut 30,314,747, 
vuodelta 1931 aleni 28,187,471:een. Tähän sisältyivät myös jälkiverotukset . 

Vuoden 1931 tulojen perusteella to imi te tus ta taksoi tuksesta tehti in tu t -
ki ja lautakunnal le 5,207 vali tusta; vas taava luku edellisenä vuonna oli 3,505. 
Nämä vali tukset t u tk i j a l au takun ta käsitteli elokuun 9 , 1 1 , 1 2 , 1 5 , 1 6 ja 18 p:nä 
pitämissään kokouksissa. Edellämainituista vali tuksista 2,454 aiheutt i joko 
taksoi tuksen kumoamisen tai alentamisen, jotavastoin 2,753 ei a iheut tanut 
mi tään muutos ta taksoitukseen. Tu tk i j a lau takunnan tekemäin muutosten 
johdosta veroäyrien luku aleni 262,148, joten verotuksen perusteeksi jäi 
27,925,323 äyriä. Veroäyrien kokonaismäärä j akau tu i seuraavasti: 14.8 % 
kiinteistötulosta, 18.2 % elinkeino- ja liiketulosta sekä 67.o% palkka-ynnä 
muus ta sen kaltaisesta tulosta. 

Veroäyriltä makset tavaks i pan tu veromäärä määrät t i in vuodelta 1931 
8: 50 markaksi ol tuaan 6: 50 markkaa vuodelta 1930. 




