
9. Verotusvalmistelu 
Taksoituslautakunta. Lautakuntaan kuuluivat seuraavat jäsenet: isännöit-

sijä V· Ahde, kivenhakkaaja A. Ahdekivi, tarkastaja A# Ahola, filosofian maisteri A.F. Alenius, tarkastaja K. Altti, verotusvirkailija A. Bockström, 
kirjeenkantaja R.R· Bäckström, tarkastaja H. Böök, raitiovaununkuljettaja 
G·.A. Dubb, kauppias W,J. Elki, kähertäjä M·W, Fager, peltiseppä V. Granlund, 
ent. veturinkuljettaja B. Gröndahl, toimitusjohtaja E· Haaki, kamreeri R.Has 
selblatt, toimitusjohtaja T.E. Huttunen, painaja V. Kalervo, kassanhoitaja 
M.V. Keskimäki, verotusvirkaili ja A, Keskiväli, talousneuvos E. Kilpiä, säh-
köasentaja E. Kulmala, pankinjohtaja L.E. Levämäki, maanviljelijä 1». Lind-
berg, varatuomari K.A.A. Linturi, toimittaja M. Nieminen, viiläaja T· Niemi-
nen, varatuomari T. Nordberg, verotusvirkaili ja B# Nylander, varatuomari H. Olsson, kauppat. kandida atti E. Palmu, kirvesmies E. Peuranen, toimitusjoh 
taja I. Pormala, talousneuvos G. Pätynen, kansakoulunopettaja S.T. Rekola, 
kivenhioja K. Silen, vapaaherra R. Standertskjöld-Nordenstam, kauppias K.A. 
Teräskallio, taksoitussihteeri T. Uimonen, rouva A.L. Valkama, postivirkai-
lija J.P.O. Valpas, johtaja O.A· Vaulo, kamreeri G· Weckström, autonasentaja 
H#A, Vesterlund, varatuomari R. Westin, kauppaneuvos L. Viljanen ja toimitus johtaja K. Virva· Tarkastaja Böökin pyydettyä eroa lautakunnan jäsenyydestä 
valitsi kaupunginvaltuusto tammikuun 31 p:nä hänen tilalleen vii laa ja V.Puis 
ton. 

Lautakunnan puheenjohtajana toimi varatuomari Nordberg ja varapuheenjoh-
tajana tarkastaja Ahola, 

Laajempia ja tärkeämpiä kysymyksiä valmisteli yleiskokousta varten lauta-
kunnan asettama valmisteluvaliokunta, johon kuului 11 jäsentä ja jonka pu-
heenjohtajana toimi varatuomari Nordberg. 

Lautakunta toimi yhtenätoista jaostona ja oli sillä 6 yleiskokousta, jaos 
toilla yhteensä 451 kokousta sekä valmisteluvaliokunnalla 8 kokousta. Yleis-
kokousten pöytäkirjojen pykäläluku oli 32 ja valmisteluvaliokunnan samoin 36 

Yleiskokoukset päättivät seuraavista asioista: 
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsemisesta; valmisteluvaliokun-

nan asettamisesta; maatalouskiinteistöjen taksoitusperusteista; rakennusten 
arvonpoistoista; virkamiesten edustuskulujen vähennyskelpoisuudesta; ammat-
tikirjallisuuden hankkimisesta johtuneiden menojen vähennyskelpoisuudesta; 
soittajille ammatin harjoittamisesta aiheutuneiden kulujen vähennyskelpoisuu 
desta; teatteri- ja filminäyttelijoille ammatin harjoittamisesta aiheutunei-
den kulujen vähennyskelpoisuudesta; Suomalaisen oopperan kuoron jäsenille ja 
avustajina toimiville tilapäisnäyttelijoille myönnettävästä tulonvähennykses 
tä; tulonvähennyksestä erinäisille työläisryhmille työkalujen kulumisesta; 
huoneistonomistajan nauttimasta asuntoedusta; käyvän vuokran määräämisestä 
palkannauttijain kokonaan tai osaksi vuokravapaasta asunnosta; luontoisetu-
jen arvosta; liitosalueen taksoitusperusteista; verovelvollisen henkilön ve-
ronmaksukyvyn olennaisen vähentymisen johdosta joulukuun 3 p:nä 1948 annetun 
lain 55 §*n 4a) kohdan mukaan myönnettävästä vähennyksestä; kuolleen henki-
lön tulon verottamisesta, jos häneltä on jäänyt leski ja turvattomia lapsia; 
rajavartiolaitoksen palveluksessa olevien toimirahojen sekä' puolustuslaitok-
sessa palvelevien leirirahojen ja merivartiostoissa palvelevien purjehdusra-
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aQjen ym. palkkaetujen vähennyskelpoisuudesta; verovelvollisille annettavas-
sa kuulutuksessa kosketeltavista asioista; kiinteistöjen härkintataksoituk-
sesta; lautakunnan jakautumisesta jaostoihin; ns. isäntäpalkan vahvistamises-
ta maatalouskiinteistöjä verotettaessa; jaostoilta siirrettyjen asioiden rat-
kaisemisesta; sekä neljän jäsenen valitsemisesta tutkijalautakuntaan. 

Lautakunnalle saapui muiden paikkakuntien taksoituslautakunnilta ja muilta 
viranomaisilta suuri määrä enimmäkseen yksityisiä verovelvollisia koskevia 
tiedusteluja ja tiedoituksia taksoitukseen kuuluvista asioista. 

Taksoitus, joka toimitettiin v;n 1950 tulojen perusteella valmistui kesä-
kuun alussa ja taksoitusluettelo oli verovelvollisten nähtävänä sanotun kuu-
kauden 15 p:stä 28 p:ään, mainitut päivät mukaanluettuina. Taksoituksen tu-
loksesta mainittakoon, että tuloilmoitusten .lukumäärä oli 250 103 ja verotet-
tujen lukumäärä 223 531 sekä että veroäyrejä kertyi 694 006 226, joista kiin-
teistötulojen osalta 18 557 133 äyriä, elinkeinosta ja ammatista 181 079 085 
äyriä ja palkanluontöisistä tuloista 494 370 008 äyriä. 

Vielä mainittakoon, että v:n 1951 tulojen perusteella toimitettavaa tak-
soitusta varten valittu uusi lautakunta aloitti toimintansa jo kertomusvuoden 
aikana lokakuussa. 

Tutkijalautakunta. Lautakuntaan kuuluivat maistraatin jäsenet vt.kunnallis-
pormestari C. Oker-Blom puheenjohtajana, kunnallisneuvosmies Y. Similä sekä 
vt.kunnallisneuvosmies E. Wirén ja vt.oikeusneuvosmies 0. Pylkkänen, kaupun-
ginvaltuuston valitsemina jäseninä postimies T. Aaltonen, maalari V. Anders-
son, kauppafc.kandidaatti K. Bäckström, toimitusjohtaja E. Hasa, asemamies 
E. Heinonen, toimitusjohtaja L. Kinnunen, säästöpankinjohtaja H. Lindberg ja 
varatuomari T. Sivula sekä taksoituslautakunnan valitsemina jäseninä filoso-
fian maisteri A.P. Alenius, ent.veturinkuljettaja B. Gröndahl, talousneuvos 
G. Pätynen ja postivirkailija J. Valpas. 

Lautakunta käsitteli elokuussa taksoituksesta tehdyt muistutukset, joita 
oli 2 870. Lautakunnan käsiteltyä muistutukset veroäyrimäärä aleni 690 835 918: 
aan, joista jäi kiinteistöjen osalle 18 433 487 äyriä, elinkeino- ja ammatti-
tulojen osalle 178 446 377 äyriä ja palkanluont o is t en tulojen osalle 
493 956 054 äyriä. Tutkijalautakunnan päätös sekä kunnallisverojen maksuun-
pano- ja kantoluettelo pidettiin nähtävänä marraskuun 8 p:stä alkaen kahden 
viikon ajan. Veroäyrin hinnaksi vahvistettiin 11:50 mk. 

Verolautakunta. Lautakuntaan kuuluivat valtiovarainministeriön määrääminä 
varatuomari R. Westin, puheenjohtajana, sekä jäseninä filosofian maisteri 
A* Alenius, osastonjohtaja E. Biström, varatuomari J.E. Blomkvist, osaston-
johtaja H. Bruhn, varatuomari Y. Daher, varatuomari A. Eerola, osastonjohta-
ja J. Ekroos, ekonomi K. Erander, ekonomi P. Helle, verotusvirkailija A. Jaak-
kola, osastonjohtaja T. Jaaramo, hovioikeuden auskultantti A. Jalanne, ekono-
mi L. Kallio, osastonjohtaja E. Kivirikko, hovioikeuden auskultantti L.A.Ko-
tiniemi, hovioikeuden auskultantti M. Lahtinen, osastonjohtaja N. Lehtosalo, 
osastonjohtaja U. Lehmusvuo, jaostopäällikkö V. Leinonen, pankinjohtaja L.Le-
vämäki, toimitusjohtaja K. Linnos, varatuomari A. Linturi, tarkastaja U. Me-
rilinna, kansliapäällikkö V. Nikko, varatuomari T. Nordberg, osastonjohtaja 
A. Pettersson, osastonjohtaja A. Pöysti, filosofian maisteri K.O. Rautakoski, 
lainopin kandidaatti M. Rikkonen, osastonjohtaja K. Saarinen, toimitsija 
E.O. Saastamoinen, hovioikeuden auskultantti E. Salmi, osastonjohtaja J.Salo, 
osastonjohtaja A. Standertskjöld, reviisori V. Suosalii, jaostopäällikkö 
T. Tuunanen, ilmoituspäällikkö A. Valkama, osastonjohtaja G. Willberg ja ho-
vioikeuden auskultantti W. Wirtanen. Lisäksi kuului lautakuntaan sama luku-
määrä ministeriön määräämiä varamiehiä. 

Kaupunginvaltuuston valitsemina kuuluivat lautakuntaan rouva M. Aaltonen, 
toimitsija K. Andersson, isännöitsijä B.T. Björkman, verotusvirkailija A.Boek-
ström, työnjohtaja Y. Broman, sihteeri M. Ennoila, kamreeri R. Estlander, va-
ratuomari B. von Pieandt, puuseppä T. Haa ja , asemakontrollööri I. Hast, ti-
lintarkastaja T. Huttunen, pankinjohtaja A. Immonen, verotus virkailija A. Kes-
kiväli, toimitusjohtaja A. Kivilahti, johtaja A. Kotilainen, ekonomi T. Leh-
tonen, ekonomi E. Linnanvirta, kirvesmies K. Niinikoski, toimittaja N. Nils-
éon, verotusvirkailija B. Nylander, rouva E.M. Peräläinen, talousneuvos G.Pä-
tynen, kamreeri M. Rautio, varatuomari 0. Rosenius, varastonhoitaja A.E. Rä-
sänen, ekonomi J. Saraste, raitiovaununkuljettaja A. Starck, filosofian mais-
teri S. Stenius, toimitsija M.V. Tammilehto, filosofian maisteri T. Tarponen, 
ekonomi K.V, Teittinen, taksoitussihteeri T. Uimonen ja filosofian maisteri 
K. Vartiovaara.' Valtuuston valitsemia varamiehiä oli sama lukumäärä. 

Lautakunta toimi seitsemänä jaostona, ollen kullakin jaostolla valtiova-
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rainministeriön määräämä puheenjohtaja ja valtionasiamies. Ensimmäisen yleis-
kokouksensa lautakunta piti tammikuun 19 p:nä. Kertomusvuonna toimitettiin 
tulo- ja omaisuusverotus v:lta 1950. Tulo- ja omaisuusver oluet telon ja eräi-
den valtionverojen jälkiverotuksia koskevien veroluettelojen lyhennysotteet 
olivat asianomaisten nähtävinä marraskuun 8 p:stä 21 p:ään, sanotut päivät 
mukaanluettuina. 

Tulo- ja omaisuusverotuksen tuloksesta mainittakoon seuraavaa: 

Tulovero 17 071 758 406 
Omaisuusvero 1 486 513 451 
Veronlisäys (lain 96 §) 50 709 083 
Jälkivero 397 796 518 19 006 777 458 
Palautettava ennakkomäärä ... ... 354 361 878 
Palauttamattomat ennakot 36 764 364 298 642 
Tuloista pidätetty veron ennakko 3 ¿32 773 4JY 
Ennakkoverolipui11a maksuunpantu 
veron ennakko 6 804 183 310 

Suoritettava veromäärä 8 933 950 888 
Veromäärä, jota ei peritä 162 465 19 371 076 100 

Verotettujen lukumäärä oli 186 254 ja veroilmoitusten lukumäärä 249 983. 
Tulo- ja omaisuusverotuksesta tehtiin 5 358 määräaikaista valitusta. 

Verotusvalmisteluvirusto. Viraston johtajana toimi kertomusvuoden aikana 
varatuomari R. Westin sekä apulaisjohtajana varatuomari E. Blomkvist. Sihtee-
rinä toimi varatuomari B. von Fieandt. Hän erosi maaliskuun 31 p:nä virastaan, 
jota hän oli hoitanut v:sta 1919 lähtien. Hänen tilalleen valitsi kaupungir-
hallitus nuoremman hallintosihteerin R. Zeidenin, joka ryhtyi hoitamaan vir-
kaansa elokuun 1 p:stä alkaen. 

Virastoon perustettiin kertomusvuoden aikana seuraavat uudet tilapäiset 
toimet: neljä apulaissihteerin, kaksi liiketarkkaajan, kaksi kiinteistötark-
kaajan, 86 tarkkaajan, 60 kanslia-apulaisen, kaksi puhelinkeskuksen hoitajan, 
kolme vahtimestarin ja kolme ovenvartijan tointa. 

Kertomusvuoden aikana määrättiin viraston palvelukseen tulleita tai sen 
palveluksessa olevia uusiin virkoihin ja toimiin seuraavasti: apulaissihtee-
reiksi ylimääräiset apulaissihteerit A. Asikainen, V. Mannio, G. Thule ja 
J. Tolvanen syyskuun 1 p:stä lukien; toimistopäälliköksi osastonjohtaja E.Sax-
berg lokakuun 1 p:stä lukien; liikeosaston apulaisjohtajaksi liiketarkkaaja 
M. Klinthe helmikuun 1 p:stä lukien; liiketarkkaajiksi osastonjohtaja T. Jaa-
ramo helmikuun 1 p:stä lukien, ylimääräinen liiketarkkaaja 0. Hiili.ja osas-
tonjohtaja K. Saarinen syyskuun 1 p:stä lukien sekä toimistopäällikkö E.Haap-
kylä lokakuun 1 p:stä lukien; kiinteistötarkkaajiksi ylimääräiset kiinteistö-
tarkkaa jat B. Nylander syyskuun 1 p:stä lukien ja E. Liusvaara joulukuun 1 
p:stä lukien; osastonjohtajiksi apulais osastonjohtajat V. Pasonen ja E. Räsä-
nen helmikuun 1 p:stä lukien sekä ylimääräinen apulais osastonjohtaja H. Olan-
der syyskuun 1 p:stä lukien; apulaisosastonjohtajiksi tarkkaajat Y. Salonen 
ja M. Väisänen helmikuun 1 p:stä lukien sekä ylimääräinen tarkkaa ja 0. Haime-
lin ja tarkkaa ja J. Seppävuori lokakuun 1 p;stä , lukien; tarkkaa jiksi ylimää-
räiset tarkkaa jat E. Avaro, A. Keskiväli ja B. Pakkanen helmikuun 1 p:stä lu-
kien, ylimääräiset tarkkaajat M. Airola, E. Arola, L. Bruun, H. Daher, C.af 
Forselles, M. Harkama, T. Heinonen, R. Hietanen, V. Hussi, T. Hyvönen, L.Jan-
tunen, J. Jarmala, R. Jokela, 0. Järvenpää, P. Kankkunen, K. Kemppainen, 
E. Keso, R. Kiviranta, N. Kumen, S. Kumpulainen, L. Kurki, 0. Kyrö, U. Leino, 
A. Lemmetty, V. Levonen, G. Lindblom, L. Löf, M. Malmelin, K. Martin, 0. Me-
rivirta, R; Oksava, H. Olasterä, E. Pesonen, T. Pesu, A. Riikonen, H. Salin, 
S. Sederqvist, E. Seitola, B. Stormbom, E. Söderqyist, A. Toivola, S. Tolo-
nen, E. Tuomikoski,. A. Varhimo, 0. Winter ja M. Vuortana syyskuun 1 p:stä lu-
kien, ylimääräiset tarkkaajat A. Bockström, Q. Lönnqvist, 0. Malmelin, T.Mer-
tanen, I. Säiniö, V. Tanskanen, 0. Terho ja P. Vyyryläinen lokakuun 1 p:stä 
lukien sekä K. Ahonen, I. Eerola, E. Hannula, T. Heikkilä, 0. Holm, 0. Hyvä-
rinen, E. Immonen, A. Kanerva, A. Keire, A. Luova, B. Melander, L. Paalanen, 
P. Paavilainen, W. Spdre, P. Swanljung, W. Wiitala, J. Viitanen, R. Virevesi 
ja V. Virkkunen joulukuun 1 p:stä lukien; tiliosastonhoitajaksi osastonhoita-
ja H. Pieviläinen kesäkuun 1 p:stä lukien; osastonhoitajiksi kanslia-apulai-
nen M-L. Parma ja toimistoapulainen A. Pesonen helmikuun 1 p:stä lukien sekä 
kanslia-apulainen M. Hukkanen toukokuun 1 pistä Rukien; konekirjoitus osaston 
apulaishoitajaksi toimistoapulainen M, Ave lian maaliskuun 1 pistä lukien; jboi-
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mi stoapulaidiksi kanslia-apulainen R. Airaksinen ja ylimääräinen kanslia-apu-
lainen S. Markkula kesäkuun 1 p:stä lukien sekä ylimääräinen kanslia«apulai-
nen E. Lundqvist ja kanslia-apulainen R. Pentikäinen lokakuun 1 p:stä lukien; 
kanslia-apulaisiksi ylimääräiset kanslia-apulaiset L. Aaltio, A-M. Bäckman, 
S. Hammar, T. Heikuri, K. Henttonen, K. Hyvärinen, S. Hölttä, S. Jalonen, 
P. Juutilainen, A. Kaattari, R. Karlberg, B. Kihlström, T, Korvenkari, A. Ko-
sola, L. Kössi, A. Lehtonen, A. Lindholm, U. Lindholm, K# Löfgren, U. Lönn-qvist, A. Malin, S-L. Meriluoto, K. Mäkelä, A. Määttänen, L. Perttula, L. Pii-
li, A-L. Piironen, M. Pischow, N. Schauman, K. Schutschkoff, M. Skihdahl, 
H. Weckman, A. Wessman, M. Westling, P. Wiitala, B. Wilhelmsson, M. Viljakai-
nen ja P. Värtö syyskuun 1 p:stä lukien, toimistoapulaiset R. Autio ja S.Leh-
tonen lokakuun 1 psstä lukien sekä ylimääräiset kanslia-apulaiset I6 Jalanne, M. Jansson, E. Jörgensen, T. Kenkkilä, L# Peusa ja U. Sundeberg joulukuun 1 p:stä lukien; vahtimestareiksi ylimääräiset vahtimestarit T, Lindström ja 
0. Lukki syyskuun 1 p:stä lukien; ovenvartijoiksi ylimääräiset ovenvartijat 
I. Punos ja Hj. Smedslund syyskuun 1 psstä lukien sekä yövartijoiksi ylimää-
räiset yövartijat A. Bollström ja K. Virtanen syyskuun 1 psstä lukien. 

Viraston palveluksesta erosivat S."Lindberg helmikuun 22 psnä, ensimmäinen 
sihteeri B. von Fieandt ja apulaisosastonjohtaja E. Nessler maaliskuun 31 psnä, 
osastonhoitaja M-L. Parma, liiketarkkaaja H. Murtoharju ja kanslia-apulainen 
S. Kaijanen huhtikuun 7, 11 ja 12 psnä, kanslia-apulainen M. Linnanvirta tou-
kokuun 14 psnä sekä liiketarkkaaja 0. Räsänen, tiliosastonhoitaja E. Skutvik 
ja toimistoapulainen E. Wigren saman kuukauden 31 psnä, kanslia-apulainen 
R. Popoff kesäkuun 2 psnä sekä apulaisosastonhoitaja N. Elonen ja apulaissih-
teeri E. Salmi saman kuukauden 30 psnä, kanslia-apulainen E. Rotkirch elo-
kuun 31 psnä, apulaissihteeri K. Rautakoski syyskuun 1 psnä, kanslia-apulai-
nen K. Holm ja apulaissihteeri E. Helanen marraskuun 6 ja 30 psnä sekä liike-
osastonhoitaja A. Edelmann ja kanslia-apulainen D. Jaeobsen joulukuun 31 psnä. 

Virkavapautta nautti 105 viranhaltijaa, heistä 101 sairauden perusteella, 
vaihdellen loma-aika 4 psstä 238 psään. 

Kunnan varoista suoritettiin kertomusvuoden aikana palkkaa sääntöpalkkai-
sille viranhaltijoille 25 014 295 mk, tilapäisille virkailijoille 66 801 595 mk 
ja ylityökorvauksina 5 779 286 mk, kun taas valtion varoista suoritettiin py-
syväisille toimenhaltijoille 46 078 092 mk varsinaisina palkkioina ja · 
2 276 172 mk ylityöstä, tilapäisille apulaisille 44 983 125 mk ynnä lisätyö-
voiman käyttämisestä yksinomaan valtion verotuksissa 28 523 166 mk. Tuntipalk-
ka oli vuoden aikana miehille 158s70 - 240:35 mk ja naisille 119:05 - 154:50 mk 

Viraston huoneistoista maksettiin vuokraa kunnan varoista 4 454 577 mk ja 
valtion varoista 4 423 220 mk. Kertomusvuoden päättyessä oli viraston käytös-
sä kunnan varoilla ostettua kalustoa 1 598 011 mk;: n arvosta ja kirjoitus-
ynnä laskukoneita 2 068 298 mk:n arvosta sekä valtion varoilla hankittua ka-
lustoa 1 738 992 mk:n arvosta ynnä kirjoitus- ja laskukoneita 4 227 463 mk:n 
arvosta. 

Kunnallistaksoituksista tehtyjen valitusten johdosta lähetettiin 3 603 
lausuntoa lääninhallituksille ja korkeimmalle hallinto-oikeudelle, kun taa-
sen valtion verot-uksista tehtyjen valitusten johdosta lähetettiin 4 248 val-
tion asiamiehen vastinetta tarkastuslautakunnille ja 300 lausuntoa valtiova-
rainministeriölle. Sitä paitsi lähetettiin eri virastoille 2 520 kunnallis-
taksoitusta tahi valtionverotusta koskevaa muuta kirjelmää. Vuoden kuluessa 
saapui sellaisia kirjelmiä, joissa ei ollut pyydetty lausuntoa, 256 kurmal-
listaksoitusta koskevaa ja 610 valtionverotuksia koskevaa. Sitä paitsi osas-
toilta lähetettiin jä osastoille saapui suuri määrä erilaisia virkakirjeitä. 

Kaupunginhallituksen yleisjaoston käsiteltävänä oli 713 kunnallisveroa 
koskevaa verovapautusasiaa,joista sellaisia, joissa vero oli poistettu, 186, 
joissa vero oli oikaistu ja alennettu, 218 ja joissa veron maksuaikaa oli 
pidennetty, 40. 

Kansaneläkemaksua koskevia lyhennysasicita oli kaupunginhallituksen yleis-
jaoston käsiteltävänä 362, joista sellaisia, joissa maksu oli poistettu, 151, 
joissa maksua oli oikaistu, 127 ja sellaisia, joissa maksu oli pysytetty muut-
tamatta, 84. 

Asiamiesosaston toiminnasta mainittakoon seuraavaa: Osastolla suoritetun 
valmistavan tutkimuksen jälkeen ilmoitettiin rikospoliisille syytteeseen aset-
tamista varten 192 henkilöä. Näiden ja aikaisempina vuosina tehtyjen ilmoitus-
ten johdosta täkäläisessä raastuvanoikeudessa vireille pannuissa syytejutuis-
sa tuomittiin kertomusvuoden aikana 29 henkilöä veronkavalluksesta, 7 kaval-
luksesta, 30 rikoslain 36 luvun 10 tai 11 §:ssä tarkoitetusta rikoksesta, 
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98 ennakkoperintää koskevien säännösten rikkomisesta ja 8 muista rikkomuksis-
sa. Tuomittu rangaistus oli 8 tapauksessa kuritushuonetta, 17 tapauksessa van-
keutta ja muissa tapauksissa sakkoa. Korkein vapausrangaistus oli 4 vuotta 
3 kuukautta, kuritushuonetta, sakkorangaistuksen vaihdellessa 5:stä 160 päivä-
sakkoon. Tuomittujen sakkojen yhteismäärä oli 1 857 800 mk. Syytejuttujen yh-
teydessä tuomittiin vahingonkorvauksia kunnalle 1 668 820 mk ja valtiolle 
11 857 958 mk. Rikosasioiden selvittämistä varten osasto pyysi 62 lausuntoa 
rikostutkimuskeskukselta. Monissa sellaisissakin tapauksissa, joissa osaston 
suorittamat tutkimukset eivät johtaneet syytteeseen, hankittiin verotuksessa 
varteenotettavia tietoja verovelvollisten ilmoittamatta jättämistä tuloista 
ja varoista. Sitä paitsi huolehdittiin arvopaperikaupoista suorittamatta jä·*· 
tettyjen leimaverojen perimisestä. Kaupungin ja valtion verosaatavien valvon-
taa varten konkurssi-, vuosihaaste-, pakkohuutokauppa- ja pesäeroasioissa 
toimitettiin tarpeelliset tiedot kaupunginhallituksen asiamiesosastolle 227 
tapauksessa ja. lääninhallitukselle 216 tapauksessa. 

Virastossa toimi maaliskuusta alkaen erityinen tarkastusosasto. Tämä osas-
to, jonka henkilökunta käsitti kuusi virkailijaa, suoritti tarkastuksen noin 
250 toiminimen kohdalta ¿a tämän lisäksi teki erinäisiin ammatinharjoittaja-
ryhmiin kohdistuvia ynnä muita verotuksen tehostamista tarkoittavia tutkimuk-
sia. Varsinaisissa tarkastuksissa selvitettiin salattuja tuloja noir» 89 000000 
mk. Tämän lisäksi selvitettiin yhteistoiminnassa viraston muiden osastojen 
kanssa eräitä tapauksia. 

Viraston menoista viraston tarkkailijat antavat lähemmän selvityksen ky-
seessä olevalta vuodelta laadittavassaan kertomuksessa, johon tässä viitataan, 
päätyen kunnan menot 111 254 923 mk:aan ja valtion menot 139 079 706 mk:aan. 
Varsinaisia tuloja ei virastolla ollut muita kuin evankelisluterilaisten seu-
rakuntien suorittama 900 000 mk:n korvaus seurakunnille toimitetusta taksoi-
tusluettelon kappaleesta, josta puolet tilitettiin suoraan rahatoimistolle ja 
toinen puoli lääninkonttorille valtion osuutena sekä toimituskirjojen lunas-
tuksista kaupungille 103 000 mk ja valtiolle 116 265 mk, mitkä määrät niini-
kään tilitettiih rahatoimistolle ja lääninkonttorille. 

Toimintaohjeittensa mukaan verotusvalmisteluviraston tarkkailijat lähetti-
vät toimintakertomuksensa Uudenmaan lääninhallit-ukselle ja kaupunginhallituk-
selle. Kuukausitilitysten tarkastus toimitettiin heti niiden valmistuttua, 
jolloin sekä lääninhallitukselle että kaupunginhallitukselle lähetettyihin 
tili-ilmoituksiin merkittiin asianmukainen tarkastuslausunto. 

Verotusvalmisteluviraston v:n 1951 talousarvio vahvistettiin valtion puo-
lelta' maaliskuun 20 p:nä ja kaupungin puolesta kaupunginvaltuusto vahvisti 
sen talousarvionsa yhteydessä joulukuun 29 p:nä 1950. Talousarviossa oli vi-
raston menot arvioitu kaikkiaan 206 295 392 mk:ksi, josta valtion osuus oli 
103 400 038 mk ja kunnan osuus 102 895 354 mk. Eroavaisuus valtion ja kunnan 
osuuksien välillä johtuu siitä, että valtio ja kaupunki suorittavat eräät 
maksut verotusvalmisteluviraston tilejä rasittamatta. Kun osa veroviraston 
tehtävistä kohdistuu sellaiseen valtion verotukseen, joiden tehtävien suorit-
tamisesta sopimusta valtion ja kunnan välillä ei ole tehty, on valtio talous-
arviossa myöntänyt näitä töitä varten 28 587 840 mk. Tällä rahamäärällä pal-
kattiin mm. tarvittua lisätyövoimaa. Viraston talousarviossa olevia momentte-
ja ylitettiin kertomusvuoden aikana lisämäärärahojen puitteissa. Ylitykset 
johtuivat pääasiassa kohonneista palkoista, palkkioista ja vuokrista. 

Talousarvion mukaan oli kunnan osuus yhteisiin menoihin 102 895 354 mk ja 
valtion osuus 103 400 038 mk ja tilinpäätöksen mukaan taas oli kunnan osuus 
yhteisiin menoihin 109 853 886 mk ja valtion osuus 110 556 540 mk. 

Veroviraston palveluksessa oli kertomusvuonna 65 kaupungin palkkaamaa va-
kinaista sekä 105 kaupungin ja 278 valtion palkkaamaa tilapäistä viranhalti-
jaa. Niiden toimenhaltijäin lukumäärä, jotka saivat palkkansa osaksi valtion 
ja osaksi kaupungin varoista, oli vakinaisina 60 sekä tilapäisissä töissä 257. 


