
10· Verotusvalmistelu 

Taksoituslautakunta 

V:n 1954 tulojen perusteella toimitettavaa taksoitusta varten valittuun taksoitus-
lautakuntaan kuuluivat seuraavat jäsenet: isännöitsijä V. A. Ahde, filosofian maisteri 
A. F. Alenius, tarkastaja K. Altti, maanviljelijä Ä. R. Blomqvist, verotus virkailija A. R. 
Bockström, putkimestari Y. M. Broman, kirjeenkantaja R. R. Bäckström, raitiovaunun-
kuljettaja U. Bäckström, kauppias W. J. Elki, varatuomari A. G. Elmgren, tilintarkastaja 
H. Gertsch, levyseppä K. V. Granlund, ent. verturinkuljettaja F. B. Gröndahl, valaja 
P. J. Heikkinen, toimitusjohtaja O. A. T. Holvikari, toiminnanjohtaja T. E. Huttunen, 
kirjanpainaja V. J. P. Kalervo, agronomi E. O. Kangas, liikeapulainen V. M. Keskimäki, 
verotusvirkailija A. O. Keskiväli, huoltopäällikkö L. J. Lehikoinen, varatuomari P. T. 
Lehto, merkonomi E. I. Leino, toimitsija M. L. Nieminen, viilaaja T. Nieminen, varatuo-
mari T. J. Nordberg, varatuomari H. R. Olsson, rouva M. Paasiala, kauppatieteitten kandi-
daatti E. E. Palmu, kirvesmies E. Peuranen, filosofian maisteri J. V. Procope, viilaaja 
V. A. Puisto, talousneuvos G. Pätynen, lehtori S. T. Rekola, mainospäällikkö A. J. Saari, 
varatuomari A. F. Salenius, kivenhioja K. A. Silen, konttoristi V. V. Sundberg, kauppias 
K. A. Teräskallio, liikemies A. A. Taiminen, rouva A. L. Valkama, johtaja O. A. Vaulo, 
kamreeri G. N. Weckström, autonasentaja H. A. Vesterlund, kauppaneuvos L. Viljanen 
sekä toimitusjohtaja K. N. Virva. Jäsenten Elkin ja Virvan kuoltua kaupunginvaltuusto 
valitsi heidän tilalleen toiminnanjohtaja A. H. Honkasen ja varatuomari L. E. Terhon. 

Lautakunnan puheenjohtajana toimi varatuomari Nordberg ja varapuheenjohtajana 
isännöitsijä Ahde. 

Laajempia ja tärkeämpiä kysymyksiä yleiskokousta varten valmisti lautakunnan aset-
tama valmisteluvaliokunta, johon kuului 11 jäsentä ja jonka puheenjohtajana toimi vara-
tuomari Nordberg. 

Lautakunta toimi yhteentoista osastoon jakautuneena ja oli sillä 7 yleiskokousta, 
osastoilla yhteensä 510 kokousta ja valmisteluvaliokunnalla 13 kokousta. Yleiskokousten 
pöytäkirjat sisälsivät yhteensä 47 pykälää ja valmisteluvaliokunnan pöytäkirjat 87 pykä-
lää. 

Yleiskokouksissa päätettiin seuraavista asioista: puheenjohtajan ja varapuheenjohta-
jan valitsemisesta; valmisteluvaliokunnan asettamisesta; lautakunnan jakautumisesta 
osastoihin; maatalouskiinteistöjen taksoitusperusteiden määräämisestä; lausunnon anta-
misesta kaupunginhallitukselle vt Saastamoisen ym. aloitteen johdosta, joka koski suur-
tuotantolaitosten ja suurten liikkeiden verotuksen tehostamista; virkamiesten edustus-
kulujen vähennyskelpoisuudesta; ammattikirjallisuuden hankkimisesta johtuneiden me-
nojen vähennyskelpoisuudesta; rajavartioston palveluksessa olevien sekä puolustuslai-
toksessa palvelevien henkilöiden toimirahojen, leirirahojen ja ulkosaarilisien ynnä meri-
vartiostoissa palvelevan henkilöstön purjehdusrahojen ym. palkkaetujen verottamisesta; 
soittajille ammatin harjoittamisesta aiheutuneiden kulujen vähennyskelpoisuudesta; 
teatteri- ja filminäyttelijöille ammatin harjoittamisesta aiheutuneiden kulujen vähennys-
kelpoisuudesta; Suomalaisen Oopperan baletin ja laulukuoron jäsenille ja avustajana toi-
miville tilapäisnäyttelijöille myönnettävästä tulon vähennyksestä; tulon vähennyksestä 
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erinäisille työntekijäryhmille työkalujen kulumisesta; verovelvollisen henkilön veron-
maksukyvyn olennaisen vähentymisen johdosta myönnettävästä vähennyksestä; kuolleen 
henkilön tulon verottamisesta, jos häneltä on jäänyt leski ja turvattomia lapsia; puutarha r 
viljelyksestä saadun tulon verottamisesta; ns. isännänpalkan vahvistamisesta maatalous-
kiinteistöjä verotettaessa; luontoisetujen arvon määräämisestä; jäsenten valitsemisesta 
A. A. Ekströmin lahaston toimikuntaan; eräille viran- ja toimenhaltijoille suoritettavan 
virkapukuavustuksen sekä virka- tai työpuvun käyttöoikeuden verottamatta jättämi-
sestä; verovelvollisille annettavassa kuulutuksessa kosketeltavista asioista; taksoituk-
sessa myönnettävistä arvonvähennyksistä; selityksen antamisesta niiden valitusten joh-
dosta, jotka lakitieteen lisensiaatti E. A. U. Kulovaara ja konepuristaja A. E. Tukiainen 
olivat tehneet Uudenmaan lääninhallitukselle v. 1954 edellisen vuoden tuloista toimite-
tusta kunnallistaksoituksesta; huoneenomistajan nauttiman asuntoedun määräämisestä; 
käyvän vuokran määräämisestä palkannauttijain kokonaan tai osaksi vuokra vapaasta 
asunnosta; esikaupunkialueen verotusperusteiden määräämisestä; kiinteistöjen harkinta-
taksoituksessa noudatettavista perusteista; A. A. Ekströmin rahaston korkovarojen 
jaosta; neljän jäsenen valitsemisesta tutkijalautakuntaan; lausunnon antamisesta kau-
punginhallitukselle verotusvalmisteluvirastoa koskevia kysymyksiä tutkimaan asetetun 
komitean mietinnöstä veroviraston johtosäännöksi. 

Lautakunnalle saapui muiden paikkakuntien taksoituslautakunnilta ja muilta viran-
omaisilta suuri määrä tiedusteluja ja tiedoituksia taksoitukseen kuuluvista asioista, jotka 
enimmäkseen koskivat yksityisiä verovelvollisia. 

Taksoitus, joka toimitettiin v:n 1954 tulojen perusteella, valmistui kesäkuun alussa ja 
taksoitusluettelo oli verovelvollisten nähtävänä saman kuukauden 22 p:stä seuraavan 
heinäkuun 5 p:ään, sanotut päivät mukaanluettuina. Tuloilmoitusten lukumäärä oli 
272 379, jota paitsi 4 145 sellaisesta verovelvollisesta, jotka eivät olleet antaneet tuloilmoi-
tusta, oli saapunut tarkkailuilmoituksia näiden saamista ansiotuloista. Taksoitettujen 
lukumäärä oli 240 869. Veroäyrejä kertyi 1 107 648 178, joista kiinteistötulojen osalta 
39 831 391 äyriä, elinkeino- ja ammattitulojen osalta 276 336 274 äyriä sekä palkanluon-
toisten tulojen osalta 791 480 513 äyriä. 

V:n 1955 tulojen perusteella toimitettavaa taksoitusta varten valittu uusi lautakunta 
aloitti toimintansa jo kertomusvuoden lokakuussa. 

Tutkijalautakunta 

Lautakuntaan kuuluivat maistraatin jäsenet kunnallispormestari W. V. Henriksson 
puheenjohtajana, vt. oikeusneuvosmies O. Joutsenlahti sekä vt. kunnallisneuvosmiehet 
E. G. Jokinen ja K. H. A. Kankare; kaupunginvaltuuston valitsemina rehtori M. V. Fager, 
toimitusjohtaja E. V. Hasa, asemamamies E. V. Heinonen, toimitusjohtaja L. J . Kinnu-
nen, toimitusjohtaja T. N. Kontula, toimitusjohtaja R. B. M. Lindstedt, toimitsija V. K. 
Mikkola ja varatuomari T. V. Sivula; taksoituslautakunnan valitsemina isännöitsijä V. A. 
Ahde, ent. veturinkuljettaja F. B. Gröndahl, merkonomi E. I. Leino ja talousneuvos 
G. Pätynen. 

Lautakunta käsitteli taksoituksesta tehdyt muistutukset, joita oli 2 812, elo- ja syys-
kuun aikana siten, että viimeinen kokous oli 19. 9. Lautakunnan käsiteltyä muistutukset 
veroäyrimäärä aleni 1 104418012 äyriin, joista tuli kiinteistötulojen osalle 39598 122 
äyriä, elinkeino- ja ammattitulojen osalle 273 884 714 äyriä sekä palkanluontöisten tulojen 
osalle 790 935 176 äyriä. Tehdyistä muistutuksista hyväksyttiin osaksi tai kokonaan 
1 140 sekä hylättiin tai jätettiin tutkittavaksi ottamatta 1 672. 

Tutkijalautakunnan päätös pidettiin nähtävänä 11. 10. lukien 14 päivän ajan. 
Veroäjoin hinnaksi kaupunginhallitus vahvisti 12 mk. 

Verolautakunta 

Lautakuntaan kuuluivat valtiovarainministeriön määrääminä varatuomari E. K. Sir-
viö puheenjohtajana, sekä jäseninä filosofian maisteri A. F. Alenius, lainopin kandidaatti 
A. Asikainen, osastonjohtaja E. A. Biström, varatuomari J. E. Blomkvist, varatuomari 
Y. Daher, osastonjohtaja A. Denisoff, varatuomari A. Eerola, osastonjohtaja A. Heiska-
nen, ekonomi P. E. Helle, verotus virkailija A. E. Jaakkola, hovioikeuden auskultantti 
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A. A. Jalanne, ekonomi L. J. Kallio, verotusvirkailiia A. H. Kostiala, apulaisosastonjoh-
ta ja M. V. Klinthe, varatuomari P. Lappalainen, osastonjohtaja N. Lehtosalo, jaosto-
päällikkö W. Leinonen, toimitusjohtaja K. A. Linnos, varatuomari A. Linturi, hovioikeu-
den auskultantti B. Melander, tarkastaja U. Merilinna, osastonjohtaja K. A. Nisula, vara-
tuomari T. J. Nordberg, osastonjohtaja B. H. R. Olander, osastonjohtaja V. Pasonen, 
verotusvirkaili ja A. Partanen, osastonjohtaja A. A. Pettersson, lehtori S. T. Rekola, hovi-
oikeuden auskultantti A. Riikonen, osastonjohtaja E. Räsänen, osastonjohtaja V. I. 
Sallavo, osastonjohtaja P, V. J . Salo, hovioikeuden auskultantti Y. Salonen, toimitsija 
E. O. Saastamoinen, reviisori V. T. Suosalmi, lainopin kandidaatti E. Säilä, hovioikeuden 
auskultantti T. A. Tuunanen, ilmoituspäällikkö A. L. Valkama, osastonjohtaja R. E. 
Venho ja hovioikeuden auskultantti W. W. Wirtanen. 

Kaupunginvaltuuston valitsemina kuuluivat lautakuntaan: kauppias T. E. Arijoki, 
kamarineuvos B. T. Björkman, kamreeri A. G. R. Estlander, varatuomari K. B. v. Fieandt, 
tarkastaja H. F. Forsen, työntekijä O. H. Hakanen, asematarkastaja I. R. Hast, toimin-
nanjohtaja T. E. Huttunen, työntekijä A. Immonen, työntekijä T. Koistinen, toimitus-
johtaja A. R. Kotilainen, järjestösihteeri O. S. Lehtonen, ekonomi T. T. Lehtonen, eko-
nomi H. O. F. Liljeström, taloudenhoitaja E. S. Linnanvirta, diplomiekonomi E. E. Luther, 
veturinkuljettaja V. Manninen, merkonomi G. F. Melen, kapteeni E. P. Multanen, kirves-
mies K. V. Niinikoski, verotusvirkaili ja K. B. Nylander, rouva E. M. Peräläinen, talous-
neuvos G. Pätynen, varatuomari R. Ä. O. Rosenius, varastonhoitaja A. E. Räisänen, eko-
nomi J. V. Saraste, kähertäjämestari K. H. Seppälä, rait iovaununkuljettaja Ä. Starck, 
puhelin virkailija H. H. Tai j ala, asioit sija V. M. Tammilehto, ekonomi K. V. Teittinen, 
filosofian maisteri K. V. Vartiovaara, isännöitsijä J . V. Veiniö ja johtaja V. V. Viikari. 

Lautakunta toimi seitsemänä jaostona, joihin jokaiseen valtiovarainministeriö määräsi 
puheenjohtajan ja valtionasiamiehen. Ensimmäisen yleiskokouksensa lautakunta piti 
17. 1. 

Kertomusvuotena toimitettiin tulo- ja omaisuusverotus v:n 1954 tuloista. Tulo- ja 
omaisuusveroluettelon lyhennysote oli asianomaisten nähtävänä 14.—28. 11., mainitut 
päivät mukaan luettuina. 

Tulo- ja omaisuusverotuksen tuloksesta mainittakoon seuraavaa: 
Mk Mk 

Tulovero 20 739 512 310 
Omaisuusvero 2 865 734 209 
Veronkorotukset l) 29 019 390 
Jälkiverotukset 638 740 617 24 273 006 526 

Koko maksuunpantu tulo- ja omaisuusvero oli siis 24 273 006 526 mk. 

Palautettava ennakkomäärä 897 861 345 
Ennakot, joita ei palauteta .. 28 827 897 890 172 
Tuloista pidätetty veron ennakko 4 092 251 176 
Ennakko verolipuilla maksuunpantu veron ennakko 14 221 035 892 
Suoritettava veromäärä 6 839 899 460 
Veromäärä, jota ei peritä suoritettavan määrän pienuuden 

takia 154 170 
Veromäärä, joka jätetään perimättä merenkulun edistä-

mistä tarkoittavan verolain säännösten nojalla 17 556 000 25 170 896 698 

Verotettujen lukumäärä oli 195 408. Veroilmoituksia jätettiin 272 178. Tarkkailu-
ilmoituksia niiden osalta, jotka eivät olleet antaneet veroilmoitusta, oli 3 933. Tulo- ja 
omaisuusverotuksesta tehtiin 3 422 määräaikaista valitusta. 

Ferintövefolantakit#ta 
Perintöverolautakunnan puheenjohtajan tehtäviä hoiti kertomusvuonna verolauta-

kunnan varapuheenjohtaja, varatuomari Blomkvist. Valtionasiamiehenä perintövero-
*) Tulo- ja omaisuusverolain. 96 §:n perusteella. 
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lautakunnassa toimi verolautakunnan valtionasiamies, hovioikeuden auskultantti W. Wir-
tanen ja valtiovarainmirnsteriön määräämänä jäsenenä varatitomari K. A. A. Liiituri. 

Lautakunnalle kertomusvuotena annettujeni perunkirjojen lukumäärä oli 2 647 ja 
lahja veroilmoitusten lukumäärä 535. Lautakunnassa ratkaistiin kertommvtioteiia 2 395 
perintö- ja lahjaveroasiaa. Perintöveroa maksuunpantiin 106 629 529 trik ja lahjaveroa 
25 502 324 mk. 

Verotusvalmisteluvirasto 
Viraston johtajana toimi varatuomari E. K. Sirviö sekä apulaisjohtajina lainopin kan-

didaatit K. R. Zeiden ja E. Säilä. 
Viraston sihteeri E . A. A. Linturi siirtyi eläkkeelle 26. 9. oltuaan viraston palveluk-

sessa v:sta 1927 alkaen. 
Kertomusvuonna tuli voimaan uusi valtion ja kaupungin välinen sopimus viraston 

ylläpitämisestä valtion ja kaupungin yhteisenä virastona. Sopimusta, jonka kaupungin-
hallitus hyväksyi 9. 2. ja valtiovarainministeriö 12. 9. sovelletaan kertomusvuoden alusta 
v:n 1957 loppuun. Sopimuksen mukaan viraston ylläpitämisestä aiheutuvista kustannuk-
sista, lukuun ottamatta verolautakunnan, taksoituslautakunnan, tutkijalautakunnan sekä 
perintöverolautakuniian kokous- ja muita palkkioita, maksavat valtio 60 % ja kaupunki 
40 %. Samassa suhteessa tulee kummankin sopimuspuolen kustantaa ja omaan lukuunsa 
hankkia virastoon tarvittavaa kalustoa. Edelleen on kummankin sopimuspuolen kustan-
nettava itse ne lomakkeet, joita se hankkii yksinomaan omaa tarvettaan varten. 

Verotusvalmisteluvirastoa koskevia kysymyksiä tutkimaan asetettu komitea, joka oli 
valmistellut ehdotuksen em. valtion ja kaupungin väliseksi sopimukseksi, laati kertomus-
vuonna myös ehdotuksen viraston uudeksi johtosäännöksi, joka ei kuitenkaan vielä ehti-
nyt tulla hyväksytyksi. 

Virastoon perustettiin seuraavat valtion tilapäiset toimet: 26. palkkaluokan perintö- ja 
lahj a veroasioiden hoitajan toimi, 30. palkkaluokan työntutkijan toimi sekä 31. palkka-
luokan kamreerin toimi. 

Virkavapautta nautti 153 toimihenkilöä, heistä 134 sairauden perusteella. 
Kaupungin varoista suoritettiin vuoden aikana palkkaa vakinaisille viranhaltijoille 

29 893 585 mk, tilapäisille viranhaltijoille 79 026 328 mk sekä ylityökorvauksina ja muina 
palkkamenoina 2 112 815 mk. Valtion varoista maksettiin tilapäisille toimenhaltij oille 
109 321 724 mk varsinaisina palkkoina ja 2 382 889 mk ylityökorvauksina sekä satunnai-
sille toimihenkilöille 36 305 822 mk. Satunnaisten apulaisten tuntipalkka oli 138—150 mk. 

Vuoden aikana valmistuivat viraston käyttöön varatut uudet huoneistotilat Stadionilla, 
jonne muuttivat syyskuussa Edus-kuntakatu 4:stä kiinteistöosasto ja tarkastusosasto sekä 
joulukuussa Runeberginkatu 10:stä liikeosasto ja yksityisten kirjanpitovelvollisten osasto. 
Pohj. Hesperiankatu 15:stä siirtyivät Stadionille viraston johtaja ja toinen apulaisjohtaja, 
asiamiesosasto, perintö- ja lahja verotoimisto, kirjaamo sekä viraston kassa ja kirjanpito. 
Muuton jälkeen saatiin viraston toiminta keskitetyksi pääasiallisesti kahteen toimipaik-
kaan, nimittäin Stadionille ja Pohj. Hesperiankatu 15:een. Sitä paitsi virastolla oli vielä 
ennakonpidätyksen valvojain toimisto Kalevankatu 4:ssä sekä pieni toimisto Malmilla 
Helsingintie 1 :ssä. Huoneistoista maksettiin vuokraa kaupungin varoista 10 782 328 mk 
ja valtion varoista 24 221 078 mk eli yhteensä 35 003 406 mk. 

Vuoden päättyessä oli viraston käytössä olevan kaupungin varoilla ostetun kaluston 
hankinta-arvo 8 824 929 mk sekä kirjoitus- ja laskukoneiden 3 323 508 mk sekä valtion 
varoilla ostetun kaluston hankinta-arvo 2 020 027 mk ja kirjoitus- ja laskukoneiden 
6 121 758 mk. 

Kunnallistaksoituksesta tehtyjen valitusten johdo^a lähetettiin 2 902 selitystä läänin-
hallituksille ja korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valtionverotuksista tehtyjen valitusten 
johdosta toimitettiin 4 435 valtionasiamiehen vastinetta tarkastus!autakunnille ja 232 
lausuntoa valtiovarainministeriölle. Sitä paitsi eri virastoille lähetettiin 3 066 kunnallis-
taksoitusta ja valtionverotusta koskevaa muuta kirjelmää. Vuoden kuluessa saapui 1 055 
sellaista kunnallistaksoitusta tai valtionverotusta koskevaa kirjelmää, joissa ei ollut kysy-
mys lausunnon pyytämisestä. Muihin virastoihin lähetettiin lainaksi 3 356 asiakirjaa. 
Lisäksi viraston osastoilta lähetettiin ja niihin saapui suuri määrä erilaisia muita virka-
kirjeitä. 
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Kaupunginhallituksen yleisjaosto käsitteli yhteensä 1 115 kunnallisverosta vapautta-
mista koskevaa asiaa, jolloin vero poistettiin 302 tapauksessa, veroa oikaistiin tai alennet-
tiin 556 tapauksessa, vero pysytettiin muuttamattomana 188 tapauksessa ja. veron maksu-
aika pidennettiin 69 tapauksessa. 

Kansaneläkevakuutusmaksun alentamista tai poistamista koskevia asioita kaupungin-
hallituksen yleisjaosto käsitteli yhteensä 328 tapausta, jolloin maksu poistettiin 143 ta-
pauksessa, maksua oikaistiin 153 tapauksessa ja maksu pysytettiin muuttamattomana 32 
tapauksessa. 

Viraston asiamiesosaston toimesta suoritetun valmistavan tutkimuksen jälkeen tehtiin 
rikospoliisille verosäännösten rikkomisesta poliisitutkintaa-"ja syytteeseen panoa varten 
ilmoitus 169 henkilöstä. Näiden ja aikaisempina vuosina tehtyjen ilmoitusten johdosta 
vireillepannuista syytej utuista tuomittiin kertomusvuoden aikana täkäläisessä raastuvan-
oikeudessa ja hovioikeudessa 27 henkilöä veronkavalluksesta, yksi henkilö rikoslain 36. 
luvun 10. tai 11. §:ssä tarkoitetusta rikoksesta, 132 henkilöä ennakonperintää koska vien 
säännösten rikkomisesta ja 11 henkilöä muista rikkomuksista. Tuomittu rangaistus oli 
yhdessä tapauksessa vankeutta ja muissa sakkoa. Korkein vapausrangaistus oli 4 kk 
vankeutta sakkorangaistusten vaihdellessa 10:stä 450:een päiväsakkoon. Tuomittujen 
sakkojen yhteismäärä nousi 2 560 250 mk:aan. Syytejuttujen yhteydessä tuomittiin 
korvauksia maksettavaksi kaupungille 107 850 mk ja valtiolle 3 191 766 mk. Rikosasioiden 
selvittämistä varten asiamiesosasto pyysi neljä lausuntoa keskusrikospoliisin kriminaali-
laboratoriolta. Monissa sellaisissa tapauksissa, joissa osaston suorittamat tutkimukset 
eivät johtaneet syytteeseen, hankittiin verotuksessa huomioon otettavia tietoja verovel-
vollisten ilmoittamatta jättämistä tuloista ja varoista. Lisäksi huolehdittiin arvopaperi-
kaupoista suorittamatta jätettyjen leimaverojen perimisestä. Kertomusvuonna esitettiin 
virastolle 9 294 leimaverolaskelmaa> joiden mukaan leimaveroa oli suoritettu 126 039 837 
mk. Kaupungin ja valtion verosaamisten valvontaa varten konkurssi-, vuosihaaste-, 
pakkohuutokauppa- ja pesäeroasioissa toimitettiin tarpeelliset tiedot kaupunginhallituk-
sen asiamiesosastolle 259 tapauksessa sekä valtiovarainministeriölle ja lääninhallitukselle 
278 tapauksessa. 

Viraston tarkastusosasto toimi kertomusvuonna samaan tapaan kuin edellisinä vuo-
sina. Tarkastusten pääpaino kohdistui kuitenkin entistä enemmän aloittain suoritettuihin 
tarkastuksiin. Suoritetut tarkastukset käsittivät 387 toiminimeä. Eri verovelvollisia 
koskevia tarkkailutietoja lähetettiin viraston asianomaisille osastoille n. 1 000 kpl ja 
läänien verotarkastajille n. 100 kpl. Osasto toimitti myös erinäisiin ammatinharjoittaja-
ryhmiin kohdistuvia ym. verotuksen tehostamista tarkoittavia tutkimuksia. Varsinaisissa 
tarkastuksissa saatiin selville salattuja tuloja noin 236 milj. mk. 

Kertomusvuonna toimi virastossa erityinen tilapäinen laskentaosasto, jonka tehtävänä 
oli veroilmoituksiin liitettyjen verokirjojen ja pidätystodistusten tarkastaminen ja laske-
minen. Osasto, joka aloitti toimintansa helmikuussa ja jonka työ valmistui huhtikuussa, 
oli sijoitettuna Suomalaisen Kauppakorkeakoulun huoneistotiloihin. 

Viraston menoista kaupungin osuus päätyi 136 783 039 mk:aan ja valtion 198 902 676 
mk:aan. Varsinaisia tuloja virastolla oli Helsingin evankelis-luterilaisten seurakuntien 
taksoitusluettelon kappaleesta ja kirkollisverolippujen painattamisesta reikäkorttiosas-
tolla ja siihen liittyvistä töistä suorittama 1 080 000 mk:n korvaus, josta puolet tilitettiin 
rahatoimistolle ja toinen puoli lääninkonttorille valtion osuutena, sekä toimituskirjojen 
lunastuksia kaupungille 184 000 mk ja valtiolle 82 570 mk, mitkä määrät samoin tilitettiin 
rahatoimistolle ja lääninkonttorille. 

Verotusvalmisteluviraston tarkkailijain kertomus 

Kaupungin rahatoimisto maksoi kertomusvuonna kaupungin ja valtion välisen uuden 
sopimuksen edellyttämät menot kaupungin varoista ja valtio suoritti kuukausittain osuu-
tensa rahatoimistoon. Menojen tasaus 60 ja 40 %:n mukaan suoritettiin neljännesvuosit-
tain. 

Kuukausitilitysten tarkastus toimitettiin heti niiden valmistuttua, jolloin sekä läänin-
hallitukselle että kaupunginhallitukselle lähetettyihin tili-ilmoituksiin merkittiin asian-
mukainen tarkastuslausunto. 
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Vahvistetussa menoarviossa oli viraston menot arvioitu kaikkiaan 359 052 189 mk:ksi, 
josta valtion osuus oli 207 009 976 mk ja kaupungin osuus 152 042 213 mk. Kaupungin 
talousarvio ville 1955 oli tehty vanhan sopimuksen mukaan. 

Tilinpäätöksen mukaan olivat valtion ja kaupungin yhteiset menot 331 504 460 mk, 
josta valtion osuus 60 %:n mukaan oli 198 902 676 mk. 

Kaupungin osalle myönnettiin lisämäärärahoja seuraavasti: 
vakinaisten viranhaltijoiden palkkaukseen 3 511 955 mk, tilapäisten viranhaltijoiden 

palkkaukseen 4 156 988 mk sekä kansaneläke- ja lapsilisämaksuihin 196 525 mk. 
Kaupungin menot tilien mukaan olivat: osuus yhteisiin menoihin (40 %) 132 601 784 

mk, verolomakkeet 1 179 815 mk, kokouspalkkiot 2 857 800 mk sekä kansaneläke- ja 
lapsilisämaksut kokouspalkkioista 143 640 mk, yhteensä 136 783 039 mk. Määrärahoista 
jäi käyttämättä 23 124 642 mk. 

Viraston palveluksessa oli kertomusvuonna 64 kaupungin palkkaamaa vakinaista sekä 
113 kaupungin ja 317 valtion palkkaamaa tilapäistä toimihenkilöä. Satunnaisia valtion 
palkkaamia toimihenkilöitä oli 322. 


