
10. Verotusvalmistelu 

Taksoituslautakunta 
Vuoden 1951 tulojen perusteella toimitettavaa taksoitusta varten valit-

tuun lautakuntaan ovat kuuluneet seuraavat jäsenet: isännöitsijä V.A. Ah-
de, kivenhakkaaja A.A. Ahdekivi, tarkastaja A. Ahola, filosofian maisteri 
A.F. Alenius, tarkastaja K. Altti, verotusvirkailija A.H. Bockström, kir-
jeenkantaja R.R. Bäckström, kauppias W.J. Elki, rehtori M.W. Fager, pel-
tiseppä K.V. Granlund, tilintarkastaja H. Gertsch, entinen veturinkuljet-
taja F.B. Gröndahl, toimitusjohtaja T.E. Huttunen, kirjaltaja V.J.P. Ka-
lervo, kassanhoitaja M.V. Keskimäki, verotusvirkailija A.O. Keskiväli, 
talousneuvos E. Kilpiä, sähköasentaja E. Kulmala, varatuomari P.T. Lehto, 
maanviljelijä L.E. Lindberg, sorvaaja T. Lohikivi, toimittaja M.L. Niemi-
nen, viilaaja T. Nieminen, varatuomari T.J. Nordberg, verotusvirkailija 
K.B. Nylander, varatuomari H.R. Olsson, rouva M. Paasiala, kauppatieteen 
kandidaatti E.E. Palmu, kirvesmies E. Peuranen, toimitusjohtaja I.S. Por-
mala, viilaaja V.A. Puisto, talousneuvos G. Pätynen, kansakoulunopettaja 
S.T. Rekola, rouva A.E.E. Sallavo, kivenhioja K.A. Silen, vapaaherra R. 
Standertskjöld-Nordenstam, kauppias K.A. Teräskallio, taksoitussihteeri 
T.M. Uimonen, rouva A.L. Valkama, postivirkailija J.P.O. Valpas, johtaja 
O.A. Vaulo, kamreeri G.N. Weckström, autonasentaja H.A. Vesterlund, vara-
tuomari J.R.E. Westin, kauppaneuvos L. Viljanen ja toimitusjohtaja K.M. 
Virva. Tarkastaja Aholan kuoltua valitsi kaupunginvaltuusto toukokuun 7 
päivänä hänen tilalleen hovioikeuden auskultantti A.I. Mäkelän. 

Lautakunnan puheenjohtajana toimi varatuomari Nordberg ja varapuheen-
johtajana tarkastaja Ahola. 

Laajempia ja tärkeimpiä kysymyksiä valmisti yleiskokousta varten lau-
takunnan asettama valmisteluvaliokunta, johon kuului 11 jäsentä ja jonka 
puheenjohtajana toimi varatuomari Nordberg. 

Lautakunta toimi yhteentoista jaostoon jakautuneena ja oli lautakunnal-
la 5 yleiskokousta, jaostoilla yhteensä 496 kokousta, sekä valmisteluva-
liokunnalla 9 kokousta. 

Lautakunnan yleiskokousten pöytäkirjat sisälsivät yhteensä 37 pykälää 
ja valmisteluvaliokunnan pöytäkirjat 49 pykälää. Yleiskokoukset päättivät 
seuraavista asioista: puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsemisesta; 
valmisteluvaliokunnan asettamisesta; maatalouskiinteistöjen taksoituspe-
rusteista; rakennusten arvonpoistoista; virkamiesten edustuskulujen vähen-
nyskelpoisuudesta; ammattikirjallisuuden hankkimisesta johtuneiden meno-
jen vähennyskelpoisuudesta; rajavartioston palveluksessa olevien toimira-
hojen sekä puolustuslaitoksessa palvelevien leirirahojen ja merivartios-
toissa palvelevien purjehdusrahojen ym. palkkausetujen vähennyskelpoisuu-
desta; soittajille ammatin harjoittamisesta aiheutuneideh kulujen vähen-
nyskelpoisuudesta; teatteri- ja filminäytteIijoille ammatin harjoittami-
sesta aiheutuneiden kulujen vähennyskelpoisuudesta; Suomalaisen Oopperan 
kuoron jäsenille ja avustajina toimiville tilapäisnäyttelijoille myönnet-
tävästä tulonvähennyksestä; tulonvähennyksestä erinäisille työläisryhmil-
le työkalujen kulumisesta; verovelvollisen henkilön veronmaksukyvyn olen-
naisen vähentymisen johdosta joulukuun J p:nä 1948 annetun lain 55 §:n 
4a) kohdan mukaan myönnettävästä vähennyksestä; kuolleen henkilön tulon 
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verottamisesta, jos häneltä on jäänyt leski ja turvattomia lapsia; huo-
neistonomistajan nauttimasta asuntoedusta; kstyvän vuokran määräämisestä 
palkannauttijain kokonaan tai osaksi vuokravapaasta asunnosta; luontois-
etujen arvoista; lausunnon antamisesta erään valtioneuvostolle tehdyn 
muistutuksen johdosta, joka koski maatalouskiinteistöjen taksoitusperus-
teita; liitosalueen taksoitusperusteista; puutarhaviljelyksestä saadun tu-
lon verottamisesta; n.s. isäntäpalkan vahvistamisesta maatalouskiinteistö-
jä verotettaessa; verovelvollisille annettavassa kuulutuksessa kosketelta-
vista asioista; kiinteistöjen harkintataksoituksesta; lautakunnan Jakautu-
misesta jaostoihin; jaostoilta siirrettyjen asioiden ratkaisemisesta; nel-
jän jäsenen valitsemisesta tutkijalautakuntaan; sääntöjen hyväksymisestä 
A.A. Ekströmin rahastolle; jäsenten valitsemisesta A.A. Ekströmin rahas-
ton toimikuntaan. 

Muiden paikkakuntien taksoituslautakunnilta Ja muilta viranomaisilta 
saapui lautakunnalle suuri määrä tiedusteluja ja tiedoituksia taksoituk-
seen kuuluvista asioista, jotka koskivat enimmäkseen yksityisiä verovel-
vollisia. 

Taksoitus, joka toimitettiin v:n 1951 tulojen perusteella,'valmistui 
kesäkuun alussa ja taksoitusluettelo oli verovelvollisten nähtävänä sano-
tun kuukauden 14 p:stä 27 p:ään, mainitut päivät mukaanluettuina. Tuloil-
moitusten lukumäärä oli 255 927 ja verotettujen lukumäärä 229 942, vero-
äyrejä kertyi 956 173 522, joista kiinteistötulojen osalta 24 702 817 äy-
riä, elinkeino- Ja ammattitulojen osalta 251 922 596 äyriä Ja palkanluon-
toisten tulojen osalta 679 548 109 äyriä. 

Vielä mainittakoon, että v:n 1952 tulojen perusteella toimitettavaa 
taksoitusta varten valittu uusi lautakunta aloitti toimintansa jo kerto-
musvuoden aikana lokakuussa. 

Tutkijalautakunta 

Lautakuntaan kuuluiva-t: maistraatin puolesta kunnallispormestari W.V. 
Henriksson puheenjohtajana, oikeusneuvosmies C.C. Oker-Blom sekä kunnal-
llsneuvosmiehet Y.N. Similä ja J. Lappi-Seppälä; 

kaupunginvaltuuston valitsemina: postimies T.A. Aaltonen, maalari K.V. 
Andersson, kauppatieteitten kandidaatti K. Bäckström, toimitusjohtaja E. 
V. Hasa, asemamies E.V. Heinonen, toimitusjohtaja L.J. Kinnunen, toimitus-
johtaja T.M. Kontula ja varatuomari T.V. Sivula; 

taksoituslautakunnan valitsemina: filosofian maisteri A.F. Alenius, 
ent. veturinkuljettaja F.B. Gröndahl, talousneuvos G· Pätynen ja postivir-
kailija J.P.O. Valpas. 

Lautakunta käsitteli taksoituksesta tehdyt muistutukset, jolta oli 
3 373* elokuussa. Lautakunnan käsiteltyä muistutukset veroäyrimäärä aleni 
952 432 412:een, joista tuli kiinteistöjen osalle 24 605 680, elinkeino-
ja ammattitulojen osalle 249 040 694 sekä palkanluontoisten tulojen osal-
le 678 786 038 äyriä. Tutkijalautakunnan päätö3 pidettiin nähtävänä loka-
kuun 14 p:stä alkaen 14 päivän ajan. Veroäyrin hinnaksi vahvistettiin 12 
markkaa. 

Verolautakunta 

Lautakuntaan kuuluivat valtiovarainministeriön määrääminä varatuomari 
J.R.E. Westin puheenjohtajana, sekä jäseninä filosofian maisteri A.F. Ale-
nius, lainopin kandidaatti J.A. Bertell, osastonjohtaja E.A. Biström, va-
ratuomari J.E. Blomkvist, osastonjohtaja H. Bruhn, varatuomari Y.. Daher, 
osastonjohtaja A. Denisoff, varatuomari A. Eerola, osastonjohtaja J. Ek-
roos, ekonomi K. Erander, osastonjohtaja P. Heininen, ekonomi P. Helle, 
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verotusvirkailiJa A. Jaakkola, hovioikeuden auskultantti A. Jalanne, eko-
nomi L. Kallio, osastonjohtaja E. Kivirikko, hovioikeuden auskultantti L. 
A. Kotiniemi, hovioikeuden auskultantti M· Lahtinen, osastonjohtaja N· 
Lehtosalo, osastonjohtaja U. Lehmusvuo, jaostopäällikkö W. Leinonen, toi-
mitusjohtaja K. LInnos, varatuomari A. Linturi, tarkastaja U. Merilinna, 
kansliapäällikkö V. Nikko, varatuomari T. Nordberg, osastonjohtaja V. Paa-
sonen, osastonjohtaja A. Pettersson, osastonjohtaja E. Pöysti, opettaja S. 
Rekola, lainopin kandidaatti M. Rikkonen, toimitsija E.A. Saastamoinen, 
'osastonjohtaja J. Salo, reviisori V. Suosalmi, hovioikeuden auskultantti 
L. Terho, hovioikeuden auskultantti T. Tuunanen, ilmoituspäällikkö A. Val-
kama, osastonjohtaja G. Willberg ja hovioikeuden auskultantti W.W. wirta-
nen. 

Kaupunginvaltuuston valitsemina kuuluivat lautakuntaan: ekonomi A.A. 
Aulanko, isännöitsijä B.T. Björkman, verotusvirkailija A.R. Boekström, 
putkimestari Y.M. Broman, sihteeri M.O. Ennoila, kamreeri A.G.R* Estlan-
der, varatuomari K.B. v.Fieandt, puuseppä T. Haaja, asematarkastaja I.R. 
Hast, tilintarkastaja T.E. Huttunen, verotusvirkailija A.O. Keskiväli, 
toimitusjohtaja A.A. Kivilahti, toimitusjohtaja A.R. Kotilainen, ekonomi 
T. Lehtonen, ekonomi H.O.F. Liljeström, taloudenhoitaja E.S. Linnanvirta, 
majuri E.B. Liusvaara, kirvesmies K.V.Niinikoski, toimittaja N.K. Nilsson, 
verotusvirkailija K.B.'Nylander, rouva E.M. Peräläinen, talousneuvos G. 
Pätynen, kamreeri F.M. Rautio, toimitsija V. Riihinen, varatuomari R.Ä.O. 
Rosenius, varastonhoitaja A.E. Räisänen, ekonomi J.V. Saraste, raitiovau-
nunkuljettaja Ä. Stark, filosofian maisteri C.S. Stenius, asiamies V.M. 
Tammilehto, filosofian maisteri T.F. Tarponen, taksoitussihteeri T.M. Ui-
monen ja filosofian maisteri K.V. Vartiovaara. Valtuuston valitsemia vara-
miehiä oli sama lukumäärä. 

Lautakunta toimi seitsemänä jaostona, ollen kullakin jaostolla valtio-
varainministeriön määräämät puheenjohtaja ja valtionasiamies. Ensimmäisen 
yleiskokouksensa lautakunta piti tammikuun 17 p:nä. 

Kertomusvuonna toimitettiin tulo- ja omaisuusverotus v:lta 1951. Tulo-
ja omaisuusveroluettelon ja eräiden valtionverojen jälkiverotuksia koske-
vien veroluettelojen lyhennysotteet olivat asianomaisten nähtävinä marras-
kuun 1 pistä saman kuukauden 14 p:ään, sanotut päivät mukaanluettuina. 

Tulo- ja omaisuusverotuksen tuloksesta mainittakoon seuraavaa: tulo-
vero 17 887 212 296 mk, omaisuusvero 1 821 087 185 mk, veronkorotusta 
(lain 96 §) 51 869 092 mk, jälkiverotukset 326 279 433 mk, maksuunpantu 
tulo- ja omaisuusvero 20 086 448 006 mk, tuloista pidätetty veron ennakko 
4 421 857 157 mk, ennakkoverolipuilla maksuunpantu veron ennakko 
9 209 016 586 mk, suoritettava veromäärä 6 950 657 867 mk, palautettava 
ennakkomäärä 525 943 145 mk, veromäärä, jota ei peritä 168 488 mk, ei pa-
lautettavat ennakot 32 907 mk, verotettujen lukumäärä 204 180, veroilmoi-
tusten lukumäärä 256 605. Tulo- ja omaisuusverosta tehtiin 3 501 määräai-
kaista valitusta. 

Verotu8valml8teluvIrasto 

Kertomusvuonna toimi viraston Johtajana varatuomari J.R. Westin sekä 
apulaisjohtajana varatuomari J.E. Blomkvist. 

Vuoden aikana viraston palvelukseen otettiin tai sen palveluksessa ole-
via määrättiin uusiin virkoihin seuraavasti: apulaissihteereiksi tammikuun 
1 p:stä asianvalvoJan apulaiset J. Bertell, L. Terha ja tarkkaaja E. Söder-
qvist, maaliskuun 1 p:stä liiketarkkaaja A. Eerola ja toukokuun 1 p:stä 
tarkkaaja V. Hussi; asianvalvoJan apulaisiksi apulaissihteerit G. Thule 
tammikuun 1 p:stä ja A. Asikainen toukokuun 1 p:stä; liiketarkkaajaksi 
tarkkaaja H. Salin toukokuun 1 p:stä, kiinteistötarkkaajaksi apulaisosas-
tonjohtaja Y. Salonen marraskuun 1 p:stä, osastonjohtajaksi apulaisosas-
tonjohtaja R. Venho maaliskuun 1 p:stä; apulaisosastonjohtajiksi tarkkaa-
jat L. Löf ja E. Mäntynen lokakuun 1 p:stä ja tarkkaajiksi hovioikeuden. 
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auskultantti V. Hietaniemi joulukuun 15 pistä sekä ylimääräiset tarkkaajat 
P. Palonen, A. Seppälä ja E. Siitonen maaliskuun 1 p:stä, H. Itkonen, J. 
Jäntti, V. Karvinen, P. Kilo, 0.Linnanvirta, E. Marlmo, P. Mustonen, E.W. 
Ojala, A. Räsänen, J. Sittnikow, F.V. Skogman, M. Weckström, J.E. Vilskman 
ja N. Virzenius kesäkuun 1 p:stä sekä P. Kaartinen, P. Lakomaa, J. Leiwo, 
E.0. Ojala, E. Telimaa ja V. Tuokko joulukuun 1 p:stä; liikeosastonhoita-
jaksi osastonhoitaja A. Lassman maaliskuun 1 p:stä, osastonhoitajiksi kans-
lia-apulalnen A.Hiilloskorpi kesäkuun 1 p:stä ja toimistoapulainen E. Leh-
muskoski maaliskuun 1 pistä sekä toimistoapulaisiksi kanslia-apulaiset M. 
Westling helmikuun 1 p:stä, M. Skibdahl ja E. Tuomikoski kesäkuun 1 p:stä 
sekä A-M. Cederwall ja R. Söderström lokakuun 1 p:stä; kanslia-apulaisik-
si seuraavat: C. Forsman tammikuun 1 pistä, S. Tirronen helmikuun 1 p:stä, 
R. Aaltonen maaliskuun 1 p:stä, S. Sihvola maaliskuun 6 pistä, T. Hänninen 
ja T. Salonen huhtikuun 1 p:stä, I. Nevasaari huhtikuun 15 p:stä, A. Talsi 
huhtikuun 16 p:stä, M. Koskivaara ja E. Linnamaa toukokuun 1 p:stä, K. 
Castren toukokuun 19 p:stä, R. Airaksinen ja K. Rindell kesäkuun 1 p:stä, 
K. Hiipi Ja H. Virtanen heinäkuun 1 p:stä, L. Suviala elokuun 1 p:stä, M. 
Linna syyskuun 1 p:stä, E. Järvinen syyskuun 2 pistä, M-L. Kangasniemi 
syyskuun 8 p:stä, E-L. Heino lokakuun 1 p:stä, A. Blom lokakuun 10 p:stä, 
E· Ikäheimo lokakuun 15 p:stä, D. Toivola lokakuun 1? pistä sekä H. Fors-
man Ja I. Sointu Joulukuun 1 pistä; puhelinkeskuksenhoitajaksi S. Salakari 
toukokuun 1 pistä; vahtimestareiksi M. Närhi helmikuun 1 pistä ja P. Nurmi 
marraskuun 1 pistä; ovenvartijoiksi J. Aintila helmikuun 4 pistä ja K. Tuo-
minen syyskuun 19 pistä. 

Viraston palveluksesta erosivati tarkkaajat K. Ahonen joulukuun 15 pinä 
ja M. Airola maaliskuun 31 pinä; kanslia-apulainen K. Berghem lokakuun 31 
p:nä; tarkkaajat A. Bockström syyskuun 30 pinä, L. Bruun elokuun 10 p:nä 
ja J. Hellsten marraskuun 15 p:nä; kanslia-apulaiset M. Hjelt (kuollut) 
lokakuun 7 pinä, K. Kankkunen marraskuun 26 pinä ja R. Karlberg maaliskuun 
10 p:nä; vahtimestari H. Karlsson lokakuun 31 p:nä; kanslia-apulaiset B. 
Kihlström toukokuun 29 p:nä ja A. Kosola maaliskuun 15 pinä; tarkkaajat 
U. Leino joulukuun 31 pinä, V. Levonen (kuollut) marraskuun 25 pinä Ja.G. 
Lindblom joulukuun 31 pinä; kanslia-apulaiset A. Lindholm huhtikuun 14 pinä 
ja U. Lindholm elokuun 15 pinä; liiketarkkaaja B. Lindström syyskuun 30 
pinä; vahtimestari T. Lindström syyskuun 3 pinä; kiinteistötarkkaaja E. 
Liusvaara tammikuun 31 pinä; kanslia-apulainen H. Mallat maaliskuun 26 paiä; 
toimistoapulainen S. Markkula joulukuun 31 p:nä; apulaissihteeri M. Rikko-
nen huhtikuun 30 pinä; toimistoapulainen D. Ronkainen kesäkuun 30 pinä; 
kanslia-apulainen B. Salo helmikuun 18 pinä; tarkkaaja E. Seitola lokakuun 
31 pinä; osastonjohtaja A. Standfertskjöld elokuun 10 pinä; tarkkaaja P. 
Swanljung joulukuun 31 pinä; apulaissihteeri J. Tolvanen elokuun 31 pinä; 
apulaisosastonjohtaja Tuorrcaa (kuollut) helmikuun 26 pinä ja kanslia-
apulainen M. Wickman toukokuun 31 pinä. 

Virkavapautta on kertomusvuoden aikana nauttinut 138 virkailijaa, heis-
tä 119 sairauden perusteella, vaihdellen loma-aika 4 päivästä 291 päivään. 

Kunnan varoista suoritettiin vuoden aikana palkkaa vakinaisille viran-
haltijoille 25 321 035 mk, tilapäisille virkailijoille 71 764 457 mk ja 
ylityökorvauksina 6 355 599 mk, kun taas valtion varoista suoritettiin py-
syväisille toimenhaltijoille 81 645 673 mk varsinaisina palkkoina ja 
7 572 872 mk ylityöstä, tilapäisille apulaisille 11 371 484 mk sekä lisä-
työvoiman käyttämisestä yksinomaan valtion verotuksissa 25 152 424 mk. 
Tuntipalkka oli vuoden aikana miesten osalta 170 - 325 mk ja naisten osal-
ta 128i57 - 160s50 mk. 

Kertomusvuonna virasto sai maaliskuussa käyttöönsä noin 500 neliömetrin 
lisähuoneiston Kaupunkiliiton uudesta talosta, Eduskuntakatu 4istä. Tähän 
huoneistoon siirrettiin ne osastot, jotka toimittavat kiinteistönomistajien 
sekä yksityisten kirjanpitovelvollisten liikkeenharjoittajien verotukset. 
Siihen asti kiinteistöosasto oli toiminut Siltasaarenkatu 5:ssä sijaitse-
vassa talossa sekä yksityisten kirjanpitovelvollisten osasto päävirastossa. 
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Viraston huoneistoista maksettiin vuokraa kunnan varoista ö 451 251 mk 
ja valtion varoista 7 506 904 mk. Kertomusvuoden päättyessä oli viraston 
käytössä kunnan varoilla ostettua kalustoa 4 278 796 mk:n arvosta ynnä 
kirjoitus- ja laskukoneita 2 068 29Ö mk:n arvosta sekä valtion varoilla 
hankittua kalustoa 1 750 363 mk:n arvosta ynnä kirjoitus- ja laskukoneita 
4 254 983 mk:n arvosta. 

Kunnallistaksoituksista tehtyjen valitusten johdosta lähetettiin 2 892 
selitystä lääninhallituksille ja korkeimmalle ha11into-oikeudelle, kun 
taasen valtionverotuksista tehtyjen valitusten johdosta lähetettiin 6 015 
valtionasiamiehen vastinetta tarkastuslautakunnille ja 180 lausuntoa val-
tiovarainministeriölle. Sitä paitsi lähetettiin eri virastoille 2 683 kun-
nallistaksoitusta tahi valtionverotusta koskevaa muuta kirjelmää. Vuoden 
kuluessa saapui sellaisia kirjelmiä, joissa ei ole pyydetty lausuntoa, 246 
kunnallistaksoitusta koskevaa ja 781 valtionverotuksia koskevaa. Lisäksi 
eri osastoilta lähetettiin ja osastoille saapui suuri määrä erilaisia vir-
kakirjeitä. 

Kaupunginhallituksen yleisjaoston käsiteltävänä oli 1 176 kunnallisveroa 
koskevaa verovapautusasiaa, Joista 337 tapauksessa vero poistettiin, 491 
tapauksessa veroa oikaistiin ja alennettiin, 266 tapauksessa vero pysytet-
tiin muuttamatta ja 82 tapauksessa veron maksuaikaa pidennettiin. 

Kansaneläkemaksua koskevia lyhennysasioita oli kaupunginhallituksen 
yleisjaoston käsiteltävänä 462 tapausta, joista 240 tapauksessa maksu pois-
tettiin, 165 tapauksessa maksua oikaistiin ja 57 tapauksessa maksu pysy-
tettiin muuttamatta. 

Asiamiesosaston toiminnasta mainittakoon seuraavaa: 
Osastolla suoritetun valmistavan tutkimuksen Jälkeen ilmoitettiin ri-

kospoliisille syytteeseen asettamista varten 157 henkilöä. Näiden ja ai-
kaisempina vuosina tehtyjen ilmoitusten johdosta täkäläisessä raastuvan-
oikeudessa vireille pannuissa syytejutuissa tuomittiin kertomusvuoden ai-
kana 37 henkilöä veronkavalluksesta, 11 henkilöä rikoslain 36 luvun 10 
tai 11 §:ssä tarkoitetusta rikoksesta, 78 henkilöä ennakkoperintää koske-
vien säännösten rikkomisesta ja 3 henkilöä muista rikkomuksista. Tuomittu 
rangaistus oli 2 tapauksessa kuritushuonetta, 8 tapauksessa vankeutta ja 
muissa tapauksissa sakkoa. Korkein vapausrangaistus oli 7 kuukautta, sak-
korangaistusten vaihdellessa 5:stä 200:aan päiväsakkoon. Tuomittujen sak-
kojen yhteismäärä oli 1 693 500 mk. 

Syytejuttujen yhteydessä tuomittiin vahingonkorvauksia kunnalle 893 844 
markkaa ja valtiolle 10 670 924 mk. Rikosasioiden selvittämistä varten 
osasto pyysi 28 lausuntoa rikostutkimuskeskukselta. Monissa sellaisissakin 
tapauksissa, joissa osaston suorittamat tutkimukset eivät johtaneet syyt-
teeseen, hankittiin verotuksessa varteenotettavia tietoja verovelvollisten 
Ilmoittamatta jättämistä tuloista ja varoista. Sitä paitsi huolehdittiin 
arvopaperikaupoista suorittamatta jätettyjen leimaverojen perimisestä. 
Kaupungin ja valtion verosaatavien valvontaa varten konkurssi-, vuosihaas-
te-, pakkohuutokauppa- ja pesäeroasioissa toimitettiin tarpeelliset tie-
dot kaupunginhallituksen aslamiesosastolle 238 tapauksessa ja lääninhal-
litukselle 242 tapauksessa. 

Kertomusvuonna virastossa toimi erityinen tarkastusosasto. Tämä osasto, 
Jonka henkilökunta käsitti kuusi virkailijaa, suoritti tarkastuksen noin 
300 toiminimen ja ammatinharjoittajan kohdalta ja tämän lisäksi teki eri-
näisiin ammatinharjoittajaryhmiin kohdistuvia ynnä muita verotuksen tehos-
tamista tarkoittavia tutkimuksia. Varsinaisissa tarkastuksissa selvitet-
tiin salattuja tuloja n. 190 milj. mk. 

Kaupungin menot päätyvät 122 683 305 mk:aan Ja valtion menot 148 152 321 
mk:aan. Varsinaisia tuloja virastolla ei ollut multa kuin evankelisluteri-
laisten seurakuntien taksoitusluettelon kappaleesta suorittama 1 080 000 
mk:n korvaus, josta puolet tilitettiin suoraan rahatoimistolle ja toinen 
puoli lääninkonttorille valtion osuutena, sekä toimituskirjojen lunastuk-
sia kaupungille l6l 670 mk Ja valtiolle 112 465 mk, mitkä määrät niinikään 
tilitettiin rahatoimistolle ja lääninkonttorille. 


