
VI. Verotusvalmistelukunta. 
Verotusvalmistelukunnan kertomus v:lta 1936 sisälsi seuraavaa: 

Toukokuun 31 p:nä 1911 annetun ohjesääntönsä mukaan verotusvalmis-
telukunnan on vuosittain kaupunginvaltuustolle annettava kertomus edellisen 
vuoden toiminnastaan. Esillä oleva kertomus v:lta 1936 käsittää sitä paitsi 
sanottuna vuonna v:n 1935 tulojen perusteella toimitetun taksoituksen. 

Verotusvalmistelukuntaan kuuluivat kertomusvuonna puheenjohtajana 
varatuomari K. A. A. Linturi sekä jäseninä oikeusneuvosmies K. Furuhjelm 
ja filosofianmaisteri P. Railo. Ensimmäisen sihteerin virkaa hoiti varatuo-
mari R. von Fieandt ja toisen sihteerin virkaa varatuomari E. Rlomkvist. 
Apulaissihteereinä toimivat herra Hj . Svinhufvud, reviisori I. Krieg, hovi-
oikeudenauskultantti W. W. Wirtanen ja konttoripäällikkö V. Nikko. 

Valmistelukunta antoi v:n 1936 aikana kaupunginhallitukselle lausun-
tonsa 760 verotusasiasta, teki esityksiä kaupunginhallitukselle ja muille viras-
toille 56 eri asiasta sekä lähetti 909 kirjelmää virastoille, toiminimille y.m. 
Tämän työn suorittamista varten valmistelukunta kokoontui vuoden kuluessa 
34 kertaa; vastaava luku edellisenä vuonna oli samoin 34. 

Taksoituslautakunnan kokoukset alkoivat tammikuun 2 p:nä 1936 ja 
päät tyivät seuranneen kesäkuun 2 p:nä, minkä lisäksi taksoituslautakunta 
lokakuun 27 p:nä pitämässään kokouksessa teki maaherralle ehdotuksen 
v:n 1936 tuloista toimitettavassa taksoituksessa noudatettavista maatalous-
kiinteistöjen taksoitusperusteista. Lautakunta kokoontui kokonaisuudessaan 
neljä kertaa, jota paitsi sen muodostamien seitsemän osaston kokousten luku-
määrät olivat seuraavat: ensimmäisen osaston 26, toisen 26, kolmannen 32, 
neljännen 32, viidennen 29, kuudennen 27 ja seitsemännen 29. Näissä kokouk-
sissa käsiteltiin valmistelukunnan virkailijain sitä ennen tarkastamat ja val-
mistelemat verovelvollisten lautakunnalle antamat tuloilmoitukset, joiden 
lukumäärä oli 143,464, v. 1935 136,907. Kehoituksia tuloilmoitusten antami-
seen lähetettiin kyseisenä vuonna 11,755, jota paitsi lähetettiin suuri joukko 
kehoituksia annettujen tuloilmoitusten täydentämiseen. Kehoituksia palkan-
kontrolli-ilmoitusten antamiseen toimitettiin n. 3,700 yhtiölle, virastolle ja 
yksityiselle työnantajalle. Viimeksi mainittujen kehoitusten johdosta saapui 
valmistelukunnalle tasaluvuin 180,000 kontrolli-ilmoitusta v:n 1935 aikana 
palkka-, palkkio-, tantiemi- tai luontoisetuina taikka muussa muodossa nau-
tituista tuloista. Näistä kontrolli-ilmoituksista lähetettiin n. 12,500, jotka 
koskivat Helsingin kaupungin lähiseuduilla asuvia henkilöitä, asianomaisille 
taksoituslautakunnille ja 4,831 pantiin sellaisenaan taksoituksen perusteeksi, 
kun asianomaiset verovelvolliset eivät olleet antaneet tuloilmoituksia. Sitä 
paitsi taksoituslautakunta määräsi niille verovelvollisille, joiden, varsinkin 
henkikirjaa tarkastamalla, oli havait tu laiminlyöneen ilmoitusvelvollisuu-
tensa, harkinnan mukaan veroäyrejä lainsäätämine veronkorotuksineen. 
Taksoitettujen lukumäärä oli 125,985, edellisenä vuonna 119,087. 
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Taksoi tuslautakunnan to imi t taman verotuksen tulos oli, e t tä veroäyrien 
luku, joka v:lta 1934 toimitetussa taksoituksessa oli ollut 26,011,248, v:lta 
1935 nousi 28,054,706:een. Tähän sisältyivät myöskin jälkiverotukset. 

V:n 1935 tulojen perusteella toimitetusta taksoituksesta tehti in tu tk i ja -
lautakunnalle 3,509 valitusta; edellisen vuoden vas taava luku oli 3,297. 
Nämä vali tukset tu tk i j a lau takunta käsitteli elokuun 11, 12, 13, 14, 15, 17 ja 
25 p:nä pitämissään kokouksissa. Edellä mainituista valituksista 1,379 aiheutt i 
joko taksoituksen kumoamisen tai alentamisen, jota vastoin 2,130 ei aiheut-
t a n u t mi tään muutos ta taksoitukseen. Tutk i ja lau takunnan tekemäin muu-
tosten johdosta veroäyrien lukumäärä aleni 122,031:llä, joten taksoituksen 
perusteeksi jäi 27,932,675 äyriä. Veroäyrien kokonaismäärä jakautu i seuraa-
vasti: 12.7 % kiinteistötulosta, 20.2 % elinkeino- ja liiketulosta sekä 67.i % 
palkka- y.m. sen kaltaisesta tulosta. 

Veroäyriltä makset tava veromäärä määrät t i in v:lta 1935 7: 90 markaksi 
ol tuaan v:lta 1934 8 markkaa. 


