
6. Verotus vai m istel u 

Taksoituslautakunnan, tutkijalautakunnan, tulo- ja omaisuuslautakunnan sekä näiden 
lautakuntien yhteisen verotusvalmisteluviraston kertomus v:lta 1945 sisälsi seuraavaa: 

Taksoituslautakunta. Lautakuntaan kuuluivat v. 1945 seuraavat jäsenet: tarkastaja 
A. Ahola, autonkuljettaja K. Altti, tarkastaja O. L. Aro, ylijunailija K. E. Björkman, 
kähertäjä M. W. Fager^ kauppatieteiden kandidaatti N. O. Fellman, filosofian maisteri 
P. Gauffin, kauppatieteiden kandidaatti L. Henriksson, pankkivirkailija V. V. Juthas, 
kirjaltaja V. P. J. Kalervo, toimittaja P. Kemppi, sähköasentaja E. Kulmala, kirjelajit-
telija K. W. Lampenius, konttoristi L. S. Lehto, putkityöntekijä K. A. Lindgren, tulli-
vartija S. E. Lindroos, varatuomari K. A. A. Linturi, verotusvirkailija J. G. Louhivaara, 
liikennetarkastaja H. J. Mustonen, sähköasentaja T. Mutikainen, varatuomari T. J. 
Nordberg, isännöitsijä C.—G. Nyberg, räätäli E. S. Paasio, hioja H. J. Poutanen, rautatie-
läinen V. Puisto, lautatarhantyöntekijä V. A. Puska, toimitusjohtaja G. Pätynen, kansa-
koulunopettaja S. T. Rekola, lakitieteen kandidaatti S. Sohlberg, valtiotieteiden kandi-
daatti A. S. Törnqvist, rouva A. L. Valkama, kamreeri G. N. Weckström, autonasentaja 
H. A. Westerlund, toimitusjohtaja L. Viljanen, hovioikeuden auskultantti W. W. Wirta-
nen ja prokuristi M. E. Vuorjoki. 

Lautakunnan puheenjohtajana toimi valtiotieteiden kandidaatti Törnqvist ja vara-
puheenjohtajana tarkastaja Ahola. 

Laajempia ja tärkeämpiä kysymyksiä yleiskokousta varten valmisti lautakunnan aset-
tama valmisteluvaliokunta, johon valtiotieteiden kandidaatti Törnqvistin puheenjohta-
jana ollessa kuului yhteensä 9 jäsentä. 

Lautakunta toimi kymmenenä jaostona, ja oli sillä 6 yleiskokousta, jaostoilla yhteensä 
305 kokousta sekä valmisteluvaliokunnalla 8 kokousta. Lautakunnan yleiskokousten pöy-
täkirjojen pykäläluku oli 34 ja valmisteluvaliokunnan samoin 34. Yleiskokoukset päättivät 
seuraavista asioista: 

puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsemisesta; tuloilmoitusten antoajasta; 
tuloilmoitusten antoajan pidentämisestä tehtyjen anomusten käsittelystä; valmisteluvalio-
kunnan asettamisesta; verovelvollisille annettavassa kuulutuksessa kosketeltavista asiois-
ta; käyvän vuokran määräämisestä palkannauttijain kokonaan tahi osaksi vuokravapaasta 
asunnosta; vapaiden ammattienharjoittajien tulojen taksoitusperusteista; rakennusten 
arvonpoistosta; luontoisetujen arvioinnista; virkamiesten edustuskulujen vähennysoikeu-
desta; soittajille ammatin harjoittamisesta aiheutuneiden kulujen vähennysoikeudesta; 
tulovähennyksestä erinäisille työntekijäryhmille työkalujen kulumisesta; teatteri- ja 
filminäyttelijöille ammatin harjoittamisesta aiheutuneiden kulujen vähennysoikeudesta; 
ammattikirjallisuuden hankkimisesta koituneiden menojen vähennysoikeudesta; yhdis-
tyksille suoritettujen jäsenmaksujen vähennysoikeudesta; merivartiolaitoksen palveluk-
sessa olevien toimirahojen sekä laivastossa palvelevien leirirahojen ja purjehdusrahojen 
verottamisesta; kiinteistöjen harkintataksoitusperusteista; Helsingissä myyntitoimintaa 
harjoittavien puunjalostusteollisuuslaitosten verottamisperusteista; huoneistonhaltijan 
verovelvollisuudesta alivuokralaiselta pakollisen vuokrauksen perusteella saamaan vuok-
raan nähden; lautakunnan jakautumisesta jaostoihin; neljän jäsenen valitsemisesta tutki-
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jalautakuntaan; työjärjestyksen laatimisesta lautakunnalle; jaostoilta siirretyistä asioista; 
sekä erinäisistä lautakunnan jäsenten yleiskokouksissa esityslistan ulkopuolella vireille-
panemista asioista. 

Lautakunnalle saapui muiden paikkakuntien taksoituslautakunnilta ja muilta viran-
omaisilta suuri joukko tiedusteluja ja tiedoituksia taksoituksen yhteydessä olevista sei-
koista, jotka koskivat enimmäkseen yksityisiä verotusobjekteja. Kaupunginhallituksen 
kautta saapui Uudenmaan lääninhallituksen ilmoitus siitä, että varastonhoitaja K. Lehti-
nen, tarkastaja A. Salervo ja taksoitussihteeri T. M. Uimonen oli määrätty lisäjäseniksi 
lautakuntaan käsittelemään siirtoväen edustajina siirtoväkeä koskevaa verotusta. 

Lautakunta lähetti syyskuun 1 p:nä Oulunkylän, Huopalahden, Haagan kauppalan ja 
Helsingin maalaiskunnan taksoituslautakuntien puheenjohtajille samansisältöiset kir-
jelmät, joissa se, saatuaan kannalleen valtiovarainministeriön toimistopäällikön L. Her-
vosen hyväksymisen, saattoi mainittujen puheenjohtajien tietoon, että mainittujen kun-
tien taksoituslautakuntien tehtävänä, siihen katsoen, että nämä kunnat tammikuun 1 
p:stä 1946 lukien liittyivät Helsingin kaupunkiin (Helsingin maalaiskunta kuitenkin vain 
osaltaan), oli päättää silloisella alueellaan sijaitsevien maatalouskiinteistöjen taksoitus-
perusteista vielä v:n 1945 tuloihin nähden. Tästä toimenpiteestään lautakunta antoi 
kirjelmällään lokakuun 8 p:ltä tiedon valtiovarainministeriölle ilmoittaen samalla, että 
kaupungin silloisella alueella ei ollut maatalouskiinteistöjä, joten lautakunta ei ollut kat-
sonut olevan syytä tehdä mitään päätöstä mainitunlaisten kiinteistöjen taksoitusperusteis-
ta v:n 1945 tuloihin nähden. Marraskuun 28 p:nä lautakunta päätti tehdä kaupunginval-
tuustolle esityksen lautakunnan jäsenmäärän lisäämisestä 36:sta 46:een, mikä esitys ynnä 
lautakunnan samana päivänä itselleen hyväksymä työjärjestys seuranneen joulukuun 
7 p:nä lähetettiin kaupunginhallitukselle pyynnöllä, että kaupunginhallitus puoltolausei-
neen toimittaisi nämä asiakirjat valtuustolle, työjärjestyksen vahvistettavaksi ja sano-
tun esityksen säädetyssä järjestyksessä käsiteltäväksi. 

Kertomusvuonna, jolloin toimitettiin kunnallistaksoitus v:lta 1944, siirryttiin vero-
tuksessa uuteen menetelmään siten, että entisen konseptiluettelojärjestelmän sijasta otet-
tiin käytäntöön korttijärjestelmä, jonka mukaan jokaiselle verotusobjektille kirjoitettiin 
eri korttinsa, jolloin kustakin kortista kävi kunnallistaksoitukseen nähden selville vero-
tetun äyrimäärä, henkilöllisyyttä osoittavat tiedot ja samalla kansaneläkevakuutusmak-
suja koskevat tiedot. Osakeyhtiöitä ja avoimia yhtiöitä koskeva korttijärjestelmä on 
kuitenkin ollut käytännössä jo v:sta 1930. 

Taksoitus valmistui kesäkuun loppuun mennessä ja taksoitusluettelo oli nähtäväksi 
esillepantuna heinäkuun 6—19 p:nä. Taksoituksen tuloksesta mainittakoon, että tulo-
ilmoitusten lukumäärä oli 184 735, verotettujen 165 477 ja veroäyrien 91 199 003, joista 
kiinteistötulojen osalle tuli 6 256 481 äyriä, elinkeinotulojen osalle 25 891 687 äyriä ja 
palkka- ym. tulojen osalle 59 050 835 äyriä. 

Kunnallistaksoituksen ohessa suoritettiin kansaneläkevakuutusmaksuj en määrää-
minen, ja maksuunpanoluettelo oli nähtäväksi esillepantuna samaan aikaan kuin taksoi-
tusluettelokin. 

Tutkijalautakunta. Lautakuntaan kuuluivat v. 1945 itse oikeutettuina jäseninä mais-
traatin jäsenet v.t. kunnallispormestari C. C. Oker-Blom, puheenjohtajana sekä kunnallis-
neuvosmies J. E. I. Forsman, v.t. kunnallisneuvosmies P. Lyytikäinen ja v.t. oikeusneu-
vosmies A. G. J. Wennerqvist, kaupunginvaltuuston valitsemina jäseninä sihteeri M. O. 
Ennoila, oikeusneuvos N. M. Luukanen, filosofianmaisteri A. Nordman, hydrograafi 
T. V. V. Olin, kirvesmies K. U. Palmu, asiamies B. G. Rehbinder, asianajaja R. V. Rönn-
holm ja liikkeenjohtaja S. A. Viljanen, sekä taksoituslautakunnan valitsemina jäseninä 
tarkastaja A. Ahola, filosofianmaisteri P. Gauffin, kirjaltaja V. P. J. Kalervo ja reviisori 
J. G. Louhivaara. 

Lautakunta käsitteli elokuussa'taksoituksesta tehdyt muistutukset, joita oli n. 1 150. 
Lautakunnan käsiteltyä muistutukset veroäyrimäärä aleni 90 557 858 mk:aan, josta tuli 
kiinteistöjen osalle 6 248 231 äyriä, elinkeinotulojen osalle 25 346 707 äyriä ja palkka- ym. 
tulojen osalle 58 962 920 äyriä. Tutkijalautakunnan päätös ja kunnallisverojen kanto-
luettelo oli nähtäväksi esillepantuna elokuun 30 p:stä syyskuun 12 p:ään. Veroäyrin 
hinnaksi vahvistettiin 9 mk. 

Tulo- ja omaisuusverolautakunta. Helsingin kaupungin ja Kulosaaren huvilakaupungin 
yhteiseen lautakuntaan liitettiin kertomusvuoden a l u s t a valtiovarainministeriön mää-
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räyksestä Viipurin tulo- ja omaisuusverolautakunta, joten siis Viipurin kaupungin val-
tion verotukset v:lta 1944 toimitettiin täällä sisältyen niiden tulokset Helsingin kaupun-
tin valtionverotusten jäljempänä selvitettyihin tulostietoihin. Tulo- ja omaisuusvero-
lautakuntaan kuuluivat seuraavat valtiovarainministeriön määräämät jäsenet: verotus-
valmisteluviraston johtaja J. R. E. Westin puheenjohtajana, valtionasiamiehinähovioi-
keuden auskultantit A. Jalanne, O. Korhonen, P. Tuokko ja W. Wirtanen ynnä varatuo-
mari H. J. Pohjalainen sekä mainitun ministeriön määrääminä jäseninä edelleen hovioi-
keuden auskultantit N. M. J. af Ursin ja R. Zeiden, reviisorit I. Krieg ja K. Lindroos, 
varatuomarit K. A. A. Linturi ja U. I. Miesmaa, kiinteistökäsittelijä M. Klinthe ynnä osas-
tonjohtajat H. S. B. Häggström, A. Kostiala, N. Lehtosalo, R. Niku-Paavola, A. Perttula, 
E. Päiviö, E. Pöysti, S. Saaresmaa, O. H. Salin, A. Standertskjöld, I. Tarpila ja G. Will-
berg. Varsinaisten jäsenten ohella kuului lautakuntaan sama lukumäärä ministeriön 
määräämiä varamiehiä. Kaupunginvaltuuston valitsemina kuuluivat lautakuntaan pan-
kinjohtaja B. Bäckman, kamreeri A. G. R. Estlander, kähertäjä M. W. Fager, verotus-
valmisteluviraston ensimmäinen sihteeri K. B. von Fieandt, kamreeri L. Henrikson, 
seppä K. Kaukonen, lakitieteen kandidaatti O. U. Kivi, kamreeri Y. E. Laine, lakitieteen 
kandidaatti V. T. J. Linni, reviisori J. G. Louhivaara, liikkeenhoitaja U. R. Merilinna, 
vaakamestari A. E. Niklander, tullivartija A. Nyström, asiamies B. G. Rehbinder, filoso-
fian maisteri R. Rinne, liikeapulainen T. Sinervo, rouva V. Sumu, asiamies V. M. Tammi-
lehto, valtiotieteiden kandidaatti A. S. Törnqvist, toimitusjohtaja T. S. Valanne ja pro-
kuristi M. E. Vuorjoki. Valtuuston valitsemia varamiehiä oli sama lukumäärä. 

Lautakunta toimi yhdeksänä jaostona ja piti ensimmäisen kokouksensa tammikuun 
17 p:nä ja toisen yleiskokouksensa huhtikuun 12 p:nä. Yleiskokouksissa käsiteltiin pää-
asiallisesti samoja asioita kuin taksoituslautakunnan edellä mainituissa yleiskokouksissa, 
kestäen jaostokokoukset marraskuun loppuun saakka. Kertomusvuonna, jolloin toimi-
tettiin tulo- ja omaisuusverotus v:lta 1944 ynnä erinäisiä muita jäljempänä mainittuja 
valtionverotuksia,otettiin käytäntöön kaupungin kunnallistaksoituksen kanssa yhteinen 
ja Kulosaaren huvilakaupungille erillinen korttijärjestelmä, käyden kustakin kortista 
valtionverotukseen nähden selville tulo- ja omaisuusverotusta ja sen ennakkoa valaisevat 
tiedot. Osakeyhtiöitä ja avoimia yhtiöitä koskevaan korttijärjestelmään nähden viitataan 
kunnallistaksoitusta koskevan kertomuksen yhteydessä tehtyyn huomautukseen. Valtio-
varainministeriö asetti kesällä 1945 monijäsenisen toimikunnan arvioimaan johtaja O. Su-
vannon johdolla kaupungin kiinteistöjä valtionverotuksia varten. Toimikunta toimi v:n 
1946 puolelle asti ja sen alaisena oli erillinen valiokunta tonttien arviointia varten. Tulo-
ja omaisuus veroluettelojen samoin kuin eräiden valtionverojen jälkiverotuksia koskevien 
veroluettelojen lyhennysotteet olivat nähtäviksi esillepantuina marraskuun 7—20 p:nä. 

Valtion tulo- ja omaisuusverotuksen tuloksesta mainittakoon seuraavaa: 

Helsingissä Kulosaaressa 
m k m k 

Tulovero 1 705 777 125: 35 8 635 925: — 
Omaisuusvero 324 714 273: 70 5 280 902: 40 
Veronlisäys1) 3 604 751: 75 3 629: 85 
Maksuunpantu tulo- ja omaisuusvero 2 034 096 150: 80 13 920 457: 25 
Tuloista pidätetty veron ennakko 307 212 086: 60 5 777 757: 20 
Ennakkoverolipuilla maksuunpantu veron ennakko. 882 694 140: — 8 912 020: — 
Suoritettava tulo- ja omaisuusveromäärä 920 639 150: — 3 226 823: 55 
Palautettava ennakkomäärä 79 512 910:25 3 996 075:05 
Palauttamattomat ennakot2) 45 289:10 136: — 
Poisjätetyt pennimäärät yhteensä 8 973: 55 67: 55 
Vähennykset 3) 3 100 000: — — 
Verotettujen lukumäärä 168 153 547 
Veroilmoitusten lukumäärä 4) 191 977 

Helsingin tulo- ja omaisuusverotuksesta tehtiin 1 263 ja Kulosaaren vastaavasta vero-
tuksesta 14 määräaikaista valitusta. 

V. 1943 annetun tulo- ja omaisuus verolain 96 §:n perusteella. — 2) S:n 45'§:n perusteella. — 
3) V. 1944 annetun alusverolain 13 §:n perusteella. — 4) Kulosaarelaisten ilmoitukset mukaanluettuina. 



70 6. Verotmvalmisielu 

Kertomusvuoden alkupuolella toimitettiin ylimääräinen verotus v:n 1943 varojen 
perusteella ja veroluettelon lyhennysote pidettiin asianomaisten nähtävänä huhtikuun 
3—16 p:nä. Tämän verotuksen tuloksesta mainittakoon seuraavaa: 

Helsingissä Kulosaaressa 
mk mk 

Osakeyhtiöille määrätty vero 
Osuuskunnille määrätty vero 
Muille verovelvollisille määrätty vero 

217 656 667: — 
22 253 535: — 
82 810 474: — 

1 036 020: — 

3 253 140: — 
Veron kokonaismäärä 322 720 676: — 4 289 160: — 

Verotettujen lukumäärä 14 827 209 

Helsingin verotuksesta tehtiin 205 ja Kulosaaren verotuksesta 5 määräaikaista vali-
tusta. 

Marraskuussa toimitettiin ylimääräinen verotus v:n 1944 tulojen perusteella ja vero-
luettelon lyhennysote pidettiin asianomaisten nähtävänä joulukuun 8—21 p:nä. Tämän 
verotuksen tuloksesta mainittakoon seuraavaa: 

Helsingissä Kulosaaressa' 
mk mk 

Osakeyhtiöille määrätty vero 307 120 565: — 304 450: — 
Muille verovelvollisille määrätty vero 244 183 603: — 6 505 088: — 

Veron kokonaismäärä 551 304 168: — 6 809 538: — 
Verotettujen lukumäärä 31 207 235 

Helsingin verotuksesta tehtiin 92 ja Kulosaaren verotuksesta 1 määräaikainen valitus. 
Kertomusvuoden aikana määrättiin verovelvollisten maksettavaksi tulo- ja omaisuus-

veron ennakkoa omaisuuden sekä sellaisten tulojen perusteella, joihin nähden ei tapahtu-
nut veron ennakkopidätystä tulon lähteellä. 

Kertomusvuoden loppupuolella ryhdyttiin toimittamaan suhdanneverotusta v:lta 
1944, mutta päättyi tämä verotus vasta tammikuussa 1946. 

Joulukuussa ryhdyttiin valmistaviin toimenpiteisiin II omaisuudenluovutusvero-
tuksen toimittamiseksi ja pidettiin taideteosten arvioimisperusteiden vahvistamista var-
ten mainitun kuukauden 29 p:nä virastonjohtajan puheenjohtajana ollessa kokous, johon 
osallistui paitsi erinäisiä verotusvalmisteluviraston virkamiehiä virastonjohtajan kutsusta 
myös kaksi asiantuntijaa. 

Verotiisvalmisteluvirasto. Kertomusvuoden aikana määrättiin viraston palvelukseen 
tulleita tai viraston palveluksessa olevia uusiin virkoihin seuraavasti: liikekäsittelij öiksi 
ylimääräinen liikekäsittelijä Y. Katajavuori ja ylimääräinen tarkkaaja O. Räsänen tam-
mikuun 1 p:stä lukien, apulaissihteeri S. Aarniala, osastonjohtaja Y. Daher, apulaissih-
teeri A. Eerola, osastonjohtaja G. O. A. Finnberg, osastonjohtaja E. P. Mäkinen, osaston-
johtaja K. K. Sinivuori ja herra T. Tuunanen maaliskuun 1 p:stä lukien, reviisori V. T. 
Suosalmi lokakuun 16 p:stä lukien sekä osastonjohtaja E. P. Heino, ylimääräinen tarkkaa-
ja P. Helle, apulaisosastonjohtaja G. Kääriäinen ja osaston johtaja R. O. Niku-Paavola 
marraskuun 1 p:stä lukien; apulaissihteereiksi ylimääräinen tarkkaaja O. Kaattari ja 
apulaisosastonjohtaja E. Nuorvala kesäkuun 1 p:stä lukien ja ylimääräinen apulaissih-
teeri V. Vienola syyskuun 1 p:stä lukien; kiinteistökäsittelijäksi apulaisosastonjohtaja 
A. T. S. Luumi maaliskuun 1 p:stä lukien; osastonjohtajiksi apulaisosastonjohtajat H. S. B, 
Häggström, O. P. E. Karas, A. Perttula ja N.-M. J. af Ursin maaliskuun 1 p:stä lukien 
sekä apulaisosastonjohtajat E. Paakkanen ja A. Partanen marraskuun 1 p:stä lukien; 
apulaisosastonjohtajiksi ylimääräiset tarkkaajat G. Kääriäinen, G. Lovén, E. Nuorvala 
ja V. Pellikka tammikuun 1 p:stä lukien, K. E. Aminoff, H. Blomstedt, H. Murtoharju, 
G. Roste ja R. Schauman maaliskuun 1 p:stä lukien, O. Kaareskoski huhtikuun 1 p:stä 
lukien ja V. Rautapalo, K. Saarinen, S. Sinervä ja B. Söderholm marraskuun 1 p:stä lukien; 
sekä nuoremmaksi toimistoapulaiseksi kanslia-apulainen D. Jansson maaliskuun 1 p:stä 
lukien. 

Viraston palveluksesta erosivat liikekäsittelijä V. T. Suosalmi tammikuun 21 p:stä, 
liikekäsittelijä O. Salokoski helmikuun 22 p:stä, liikekäsittelijä Y. Katajavuori syyskuun 



6. Verotusvalmistelu 71 

30 p:stä, apulaisosastonjohtaja G. Roste lokakuun 31 p:stä ja apulaisosastonjohtaja R. 
Schauman marraskuun 17 p:stä lukien. 

Virkavapautta nautti 22 viranhaltijaa, kaikki muut sairauden perusteella, paitsi 2 
synnytyksen ja 1 reserviharjoitusten perusteella, vaihdellen loma-aika 7 p:stä 135 p:ään, 
reserviharjoituksilla olleen loman kestäessä kuitenkin 10 % kuukautta. 

Kunnan varoista suoritettiin kertomusvuoden aikana palkkaa sääntöpalkkaisille 
viranhaltijoille 3 939 708: 15 mk, tilapäisille virkailijoille 7 913 628: 35 mk ja ylityökor-
vauksina 981 295 mk, kun taasen valtion varoista suoritettiin pysyväisille toimenhalti-
joille 5 621 797 mk varsinaisina palkkoina ja 857 884 mk ylityöstä, tilapäisille apulaisille 
7 133 743 mk ynnä lisätyövoiman käyttämisestä yksinomaan valtion verotuksissa 
5 145 694 mk. Tuntipalkka oli vuoden aikana miehille 27—59 mk ja naisille 16: 50—32'mk. 

Vuoden alussa perustettiin virastoon valtiovarainministeriön suostumuksella 10 uutta 
liikekäsittelijän virkaa ja ministeriön toukokuussa antaman määräyksen mukaisesti muo-
dostettiin tulo- ja omaisuusverolautakuntaan lisäjaosto maaliskuun 14 p:nä 1945 annetun 
lain tarkoittaman verotuksen toimittamista varten. 

Viraston huoneistosta maksettiin vuokraa kunnan varoista 708 257: 60 mk ja valtion 
varoista 738 356:85 mk. Huoneiston korjaus- ja muutostöihin kului toista miljoonaa 
markkaa, mutta virastolla ei ole kokonaismäärästä tietoa, koska työt suoritettiin eri mää-
rärahoilla osaksi kaupungin kiinteistötoimiston, osaksi valtion toimesta. Kertomusvuo-
den päättyessä oli virastolla kunnan varoilla ostettua kalustoa 846 355: 65 mk:n arvosta, 
kirjoitus- ynnä laskukoneita 175 915 mk:n arvosta sekä valtion varoilla ostettua kalustoa 
655 730: 65 mk:n arvosta ynnä kirjoitus- ja laskukoneita 370 842: 75 mk:n arvosta. 

Kunnallistaksoituksista tehtyjen valitusten johdosta lähetettiin 1712 lausuntoa lää-
ninhallituksille ja korkeimmalle hallinto-oikeudelle, kun taasen valtion verotuksista teh-
tyjen valitusten johdosta lähetettiin n. 3 250 valtion asiamiehen vastinetta läänien tar-
kastuslautakunnille ja n. 50 lausuntoa valtiovarainministeriölle. Sitä paitsi lähetettiin 
eri virastoille n. 3 350 kunnallistaksoitusta tahi valtionverotusta koskevaa muutakirjel-
mää. Vuoden kuluessa saapui sellaisia kirjelmiä, joissa ei ollut pyydetty lausuntoa, ja 
jotka koskivat kunnallistaksoitusta, n. 500 ja valtion verotuksia koskevia n. 750. Kau-
punginhallituksen käsiteltävänä oli 1 114 kunnallisveroa koskevaa lyhennys- ja lykkäys-
asiaa, joista sellaisia, joissa vero oli poistettu, 510, joissa vero oli oikaistu, 94, joissa vero 
oli pysytetty muuttamatta, 255 ja joissa veron maksuaikaa oli pidennetty, 255.' 

Kansaneläkemaksua koskevia lyhennysasioita oli kaupunginhallituksen käsiteltävänä 
320, joista sellaisia, joissa maksua oii poistettu, 178, joissa maksu oli oikaistu, 92 ja sellaisia 
joissa maksu oli pysytetty muuttamatta, 50. 

Asianvalvojan toiminnasta mainittakoon seuraavaa: Veronkavalluksesta nostettiin 3 
syytettä. Kunnan ja valtion varoja valvottiin n. 250:ssä vuosihaaste-, konkurssi-, pakko-
huutokauppa- ja pesäeroasiassa. Sellaisissa tapauksissa, jolloin jälkiverotusoikeutta ei 
enää ollut, perittiin kunnalle ja valtiolle vahingonkorvauksia n. 20 000 mk. Toista sataa 
virheellisen veroilmoituksen antajaa kuulusteltiin, jolloin saatiin selville ja asianmukai-
sesti verotettiin tai jälkiverotettiin yli 10 000 000 mk ilmoittamatonta tuloa ja omai-
suutta. 

Viraston menoista antoivat viraston tarkkailijat kyseessä olevalta vuodelta laatimas-
saan kertomuksessa lähemmän selvityksen, johon tässä viitataan, päätyen kunnan menot 
14 900 099:30 mk:aan ja valtion menot 20 770 591:50 mk:aan. Varsinaisia tuloja ei 
virastolla ollut muita kuin evankelisluterilaisten seurakuntien suorittama 40 000 mk:n 
korvaus seurakunnille toimitetusta taksoitusluettelon kappaleesta, mikä määrä tilitettiin 
suoraan rahatoimistolle, sekä toimituskirjain lunastusta kunnalle n. 9 000 mk, mikä määrä 
niinikään tilitettiin suoraan rahatoimistolle, ynnä suoraan lääninkonttorille tilitetty val-
tion toimituskirjan lunastusmäärä n. 15 500 mk. 

Verotusvalmisteluviraston tarkkailijan kertomus v:lta 1945 oli seuraavan sisältöinen: 
Kuukausitilitysten tarkastus toimitettiin heti niiden valmistuttua jolloin sekä läänin-

hallitukselle että kaupunginhallitukselle lähetettyihin tili-ilmoituksiin merkittiin asian-
mukainen tarkastuslausunto. Tileihin kohdistuvat muistutukset sisällytettiin sanottuihin 
lausuntoihin. 



72 6. V erotusvalmistelu 

Verotusvalmisteluvirastossa oli vuoden aikana 185 valtion ja 87 kaupungin palkkaa-
maa viranhaltijaa sekä 299 viranhaltijaa, jotka saivat palkkaa sekä valtiolta että kaupun-
gilta. 

Verotusviraston v:n 1945 menoarvio vahvistettiin valtion puolesta maaliskuun 2 p:nä 
1945 ja kaupunkikin vahvisti sen omalta osaltaan. Menoarviossa viraston menot arvioi-
tin kaikkiaan 19 759 693 mk:ksi, josta valtion osuus oli 10 445 297 mk ja kunnan osuus 
9 314 396 mk. Eroavaisuus valtion ja kunnan osuuksien välillä johtui osaksi siitä, että 
kaupunki ei ota menoarviota laadittaessa huomioon verotusviraston toimenhaltijoille 
tulevia kalliinajanlisäyksiä, eikä kansanvakuutusmaksuja, vaan myöntää rahavarat 
niitä varten erikseen. Lisämäärärahana valtio myönsi 385 000 mk ja ylitysoikeutena 
7 000 000 mk sekä kaupunki lisämäärärahana 35 820 mk toimenhaltijain viran- sijai-
suuspalkkioita varten, 4 958 495: 50 mk kalliinajanlisäysten suorittamiseen, 286 703: 50 
mk vuokramenoihin, 2 040 mk valaistusmenoihin, ja 430 000 mk taksoitusluettelon ja 
kunnallisverolippujen kirjoittamiseen. Tarverahoja sallittiin ylittää 100 000 mk. Valtion 
määrärahoista jäi käyttämättä 889 881: 50 mk ja kaupungin määrärahoista 200 756: 70 
mk. 

Verotusviraston työtaakka suureni huomattavasti v. 1945 uusien verotustehtävien 
johdosta. Kun osa näistä tehtävistä kohdistuu sellaiseen valtion verotukseen, joiden teh-
tävien suorittamisesta valtion ja kunnan välistä sopimusta ei ollut tehty, valtio myönsi 
kyseisiä töitä varten eri, 3 83Ö 176 mk:n suuruisen määrärahan sekä myöhemmin lisä-
määrärahaa 1 369 919: 15 mk, mikä erä sisältyy valtiovarainministeriön joulukuun 28 
p:nä 1945 myöntämään 7 000 000 mk:n erään. Tällä rahamäärällä palkattiin mm. tarvittu 
lisätyövoima. Viraston menoarviossa olevia menomomentteja ylitettiin kertomusvuonna 
jossain määrin, mutta ylitykset hyväksyttiin asianmukaisesti. Menoarvion kokonaismäärä 
kuitenkin riitti tarkoitukseen. 

Verotusvalmisteluviraston v:n 1945 tilien loppuyhdistelmän mukaan valtion menot 
olivat 20 385 591: 50 mk ja Helsingin kaupungin menot 14 470 099: 30 mk. Koska valtio 
lisäksi suoritti henlcikirjanotteista 35 000 mk ja valtion verolomakkeiden painatuksesta 
350 000 mk sekä kaupunki taksoitusluettelon ja kunnallisverolippujen kirjoittamisesta 
430 000 mk, oli valtion lopullinen osuus verotusvalmisteluviraston menoihin 
20 770 591: 50 mk ja kaupungin osuus 14 900 099: 30 mk. Viimeksi mainitusta rahamää-
rästä on kuitenkin vähennettävä valtion ja kaupungin yhteisiin menoihin kuulumattomina 
tutkijalautakunnan palkkiot, 4 550 mk, joten kaupungin lopulliseksi osuudeksi jää 
14 895 549:30 mk. 


