
Valtiovarainvaliokunnan
mietintö N:o 1 tulojen ilmoittamisvelvol-
lisuudesta kunnallisverotuksessa.

Valtiovarainvaliokunnan

Työväen Pääneuvosto on päätöksellänsä 25 p:ltä helmi-
kuuta. 1918 valmisteltavaksi lähettänyt alotteen laiksi tulo-
jen ilmoittamisvelvollisuudestakunnallisverotuksessa. 'i

TT 1 •Valiokunta on asiaa käsiteltäessääii. tehnyt alotteeseen
eräitä muutoksia ja ehdottaa,

että Työväen Pääneuvosto hyväksyisi näin
kuuluvan lakiehdotuksen:

Laki
tulojen ilmoittamisvelvollisuudesta kunnallisverotuksessa.

1 §.

Jokaisen kunnalla verovelvollisen, kansalaisoikeuteen kat-
somatta, joka edellisen vuoden taksoituksessa en verotettu jvä-
hintään kolmentuhannen markan tuloista tai jonka, tulot tak-
soitettavalta ajalta ovst nousseet samaan määrään, tulee tak-
soituslautakunnalle, tämän määräämällä ja; kunnallisista kuu-
lutuksista säädetyllä tavalla ilmoittaman ajan kuluessa lan-
taa Kansanvaltuuskunnan sitä varten vahvistamain kaavak-
keiden mukaan tehty ilmoitus tulostansa verotettavalta vuo-
delta. Ka«£»agki-. ja kunnanvaltuustolla 'tai kuntakokouk-
sellaon kuitenkin, oikeus ulottaa mainittu ilmoitusvelvollisuus
sellaisiinkin verovelvollisiin, joita 'edellisen vuoden taksoituk-
sessa en veroitettu kolmeatuhatta markkaa pienemmistäkin
tuloista tai jonka tulot samalla ajalta ovat olleet kolmeatu-
hatta markkaa pienemmät. . c- L '



2 §.

Verovelvollinen olkoon tekemänsä, ilmoituksen lisäksi vel-
vollinen antamaan taksoituslautakunnalle lämän vaatimia ve-
rotusta varten tarpeellisia tietoja ja täydennystietoja.

Taksoituslautakunnalla on oikeus, kun erityisiä syitä il-
menee, vaatia vero-ilmoitusta sellaiseltakin kunnan verovel-
volliselta, johon yleinen vero-ilmoitusvelvollisuus ei ulotu.

'Sitä paitsi en jokainen kunnan verovelvollisien, sellainen-
kin, jota pakollinen ilmoitusvelvollisuus ei koske, oikeutettu
antamaan tietoja tuloistaan taksoituslautakunnalle.

'Tämän pykälän 1 ja 2 mom:ssa mainittu ilmoitus on an-
nettava viikon kuluessa siitä, kun sellaista on todistettavasti
verovelvolliselta vaadittu.

3 §.

Verovelvollisen en, sikäli kuin on kysymys ainoastaan
arvioimalla selville saatavasta tulosta, sallittava vero-ilmoi-
tuksessaan tulon tarkalleen ilmoittamisen asemasta esittää
n: tiedot, joita taksoituslautakunta niiden, arvio-ifniscr-n tar-
vitsee.

4 §.

Osakeyhtiö, äänetön yhtiö ja osuuskunta sekä avoin yhtiö
ja muut elinkeinonharjoittajat, sikäli kuin ne voimassa olevan
hiin mukaan ovat kirjanpitovelvollisia, jättäkööt vuosittain
taksoituslautakunnalle! vuositilipäätöksensä.

Yhtiöt, osuuskunnat ja taloudelliset, yhdistykset jättäkjööt
samalla taksoituslautakunnalle tilintarkastajain kertomukset
sekä tilinpäätöksen vahvistamista koskevat vuosikokousten
päätökset.

5 §.

Taksoituslautakunnan määräyksestä on verovelvollisen
viikon kuluessa, saatuaan siitä todisteellisen tiedon, lautakun-
nan nähtäväksi ja tutkittavaksi esitetävä talous- ja liikekir-
jansa, invonttauslucttclonsa,' sopimukset, velkasitoumukset,
korkekuitit tai muut hänen hallussaan olevat asiakirjat, jtfjka
voivat elia apuna taksoitettavan tulot sclvillesaamisoksi.



Jos taksoituksesta on valitettu ja tutkijalautakunta ma*Ha
tai tarkastusltiutakunta kaupungissa havaitsee tehdyistä il-
moituksista tahi esitetyistä asiakirjoista ilmeisesti käyvän sel-
ville, että niiden kautta, on tarkoitettu vähentää verotettavaa.
tuloa, on tutkija- tai tarkastuslautakunta, oikeutettu invent-
tausluettelon mukaan toimittamaan verovelvollisen omaisuu-
den tarkastuksen seka suorittamaan' kirjanpitokirjojen tahi
muiden tarpeelliseksi katsottujen asiakirjain tarkailun.

Verovelvollisen pyynnöstä voi taksoituslautakunta'harkin-
tansa mukaan myöntää pitennetyn määräajan 1 '§:ssä, 2. ;i §:n
1 ja 2 momentissa sekä tämän §:n 1 momentissa mainittujen
ilmoitusten ja asiakirjojen antamiseen.

6 §.

Edellä mainittuja ilmoituksia ja asiakirjoja älköön jätet-
täkö nähtäväksi muille, kuin taksoituslautakunnan jäsenille
sekä jos taksoituksesta valitetaan, niille, joiden tutkittava va-
litus on.

Jos verovelvollinen sitä vaatii, on taksoitus, —■ tutkija- fttt-
fcaAftfttaälautakunnan uskottava ilmoituksen ja asiakirjojien
sekä omaisuuden tarkastaminen yhdelle tahi useammalle: lau-
takunnan valitsemalle rehelliselle ja siihen toimeen muuten-
kin soveliaalle henkilölle, joiden tulee antaa lautakunnalle
tieto, ovatko verovelvollisen ilmoitukset oikeat.

7 §.

Alaikäisten ja muiden holhouksen alaisten henkilöiden
sekä yhtiöiden, osuuskuntien, taloudellisten yhdistysten ja
muiden juriidisten henkilöiden veroilmoitukset ovat heidän
laillisten edusmiestensä, tai edustajainsa annettavat.

Veroilmoitukset ja tämän lain' mukaan tarkastettavat asia-
kirjat voidaan taksoituslautakunnalle! jättää valtuutetun asia-
miehen kautta tai sisäänkirjoitettuna postin kautta.

Kuolinpesän puolesta on ilmoitusvelvollinen se, jonka hal-
lussa pesä on, tai jos pesä on jaettu, se, jonka hallussa pesä
jakotilaisuudessa oli. Ellei peruskirjoitusta ole pidetty, on
ilmoitusvelvollinen se, jonka on lain mukaan perunkirjoituk-
sesta huolehdittava.



8 §.

Sen, joka ei anna hänelle kuuluvaa vero-ilmoitusta tai 2
§:r. 1 ja 2 moui:ssa mainittuja tietoja tai +aksoilusvitanom!ai
selle toimita 4 ja 5 §:ssä mainittuja asiakirjoja säädetyn mää-
räajan kuluessa, tulee suorittaa hänelle lopullisesti määrätyn
veron lisäksi 25 % Kita.

Sen, joka ei anna veroilmoitusta tai edellisessä kohdassa
mainittuja asiakirjoja tai tietoja viimeistään viikon kuluossa
hänelle todistettavasti toimitetun erityisen kehoituksenkaan
jälkeen, on tämän lisäksi vielä suoritettava 25 % :n veronko-
rotus, ja menettäköön hän sen lisäksi valitusoikeutensa, mi-
käli taksoitetun tulon määrään tulee, ellei voi näyttää hyväk-
syttävää estettä.

9 '§.

Jos verovelvollisella kolmen lähinnä edellisen vuoden ai-
kana on ollut verotettava tuloerä, jota ei aikaisemmin ole vero-
äyrejä asetettaessa ilmoitettu tai arvioitu, otettakoon sekin'tu-
loja ilmoitettaessa ja veroäyrejä pantaessa huomioon.

Taksoituslautakunnalla on oikeus, kun sen tietoon tulee,
että verovelvollisen! tuloista on vuosina 1915', 1916 ja 1917 jää-
nyt taksoittamatta vähintään 10 % taksoitettavista tuloista
toimitettavassa aksoituksessa vuonna 1918 toimitettavassa
taksoituksessa, verottaa verovelvollista täten taksoittamatta
jääneestä tulosta mainittujen vuosien tuloja taksoitettaessa
voimassa olleiden perusteiden mukaan.

Edellisessä kohdassa mainittua, jälkitaksoitusta ei saa toi-
mittaa, jos verovelvollisen verotettavat tulot eivät ole nousseet
yli 15,000 markan vuodessa.

Jos taksoituslautakunta on toimittanut jälkitaksoitukisen
1915 ja 1916 vuosien tuloista, on taksoituksesta todistetta-
vasti verovelvolliselle ilmoitettava yhden viikon kuluessa tak-
soituksen päättymisestä.

Jos verovelvollinen on' kuollut, kohdistetaan jälkitaksoitus
kuolinpesään, joka vastaa siitä vain pesän varoilla. Jos pesä
on jaettu, älköön osakkaalle asetettako suurempaa osaa (täl-
laisesta jälkiverosta, kuin mikä vastaa hänen osuuttaan pe-
sässä.



Jälkitaksoitusta tämän pykälän 1 mom. imukaan älköön
toimitettako myöhemmin kuin kolmantena vuonna isiitä, jol-
loin tulo olisi ollut taksoitettavä.

10 §.

Jos tämän lain 4 §:ssä mainittujen verovelvollisten tili-
vuosi ei lankea yhteen kalenterivuoden kanssa, on niiden teh-
tävä vero-ilmoitus ja esitettävä sanotussa pykälässä mainittu
selvitys siltä tilivuodelta, joka on päättynyt lähinnä ennen
sen vuoden loppua, jolta, taksoitus toimitetaan..

il 9-
Sen seikan estämälttä, ettei ilmoitusta tuloista ole jätetty,

sekä harkitsemalla, missä määrin niistä tehty ilmoitus Soi-
daan panna taksoituksen perusteeksi, on taksoituslautakun-
nan määrättävä verotettavat tulot.

Jollei taksoituslautakunta pane tehtyä ilmoitusta taksoi-
tuksen perusteeksi, on syyt veroilmoituksesta poikkeamiseen
merkittävä pöytäkirjaan ja vaadittaessa ilmoitettava verb-
velVdlliselle.

Taksoituslautakunta! on oikeutettu Itaksoituksen toimitta*
mistä varten jakautumaan jaostoihin, joissa kussakin tule*
olla vähintäin viisi jäsentä.

12 >§..

Jokainen, joka haluaa saada selvitystä ilmoittaimisvelvol-
lisuudestaan tai sen tavasta, olkoon oikeutettu ohjeiden saa-
mista varten kääntymään taksoituslautakunnan sitä vartoa
valitseman henkilön puoleen.

13 §.

Ilmoitus-kaavakkeita on kunnan toimesta ja kujstjknnuk-
sella pidettävä verovelvollisten maksuttomasti saatavina tak-
soituslautakunnan määräämissä paikoissa.

U l
Ilmoituekaavakkeielen tuke sisältää;



a.) verovelvollisen nimi; ammatti tai toimi, asunto ja,
osoite;

b) eritelty tiedonanto verovelvollisen tuloista, huomioon-
ottaen myös omavaraistaloudesta saadut luontaisedut;

c) eritelty tiedonanto siitä., mitä verotettavista, tulokltai
lain mukaan vaaditaan vähennettäväksi;

d) kunnian ja omantunnon kautta annettu vakuutus siitä,
että tiedot ovat oikeat ja tehdyt parhaan harkinnan ja vakau-
muksen mukaan,.

15 §.

Tämän lain 1 pykälässä mainittu ilmoitus on
taksoituslautakunnalle tai sen määräämille henkilöille.

Muut tämän lain mukaan annettavat ilmoitukset ja asia-
kirjat on annettava taksoituslautakunnalle.

Jättämästään vero-ilmoituksesta on: verovelvollinen oikeu-
tettu saamaan todistuksen.

16 §.

Tämän lain 1 pykälän mukaan annettavassa kuulutuk-
sessa siitä, minkä ajan kuluessa tulojen ilmoitukset on annet-
tava, on myös mainittava seuraavat seikat: ne seuraamukset,
jotka aiheutuvat vero-ilmoituksen laiminlyönnistä tai väärän
ilmoituksen antamisesta; kuka tai ketkä taksoituslautakunta
on valinnut antamaan verovelvollisille ohjeita ilmoitusten
antamiisassa; missä paikoissa ja minä'aikana ilmoituskaavak-
keita on verovelvollisten saatavina sekä kenelle paitsi tak-
soituslautakunnalle tämän lain 1 §:ssä mainitut ilmoiukset
voidaan jättää.

17 §.

Joka tahallisesti väärällä ilmoituksella tai muulla vilpillä
yrittää pidättää kunnalta puheenalaista veroa, rangaistakoon
niinkuin rikoslaissa sanotaan ja olkoon sen ohessa velvollinen
suorittamaan kolmenkertaisena sen veromäärän, jota hän
yritti pidättää.

/

Jos havaitaan, että väärä tai epätäydellinen ilmoitus tahi
mainitsematta jättäminen on tapahtunut ilman tahallista. v«-



ronkavallustarkoitusta, älköön rikosoikeudellista syytettä
nostettako.

Verovelvollinen joka, ennekuin hänet on ilmoitettu syyt-
teeseen pantavaksi, asianomaisessa paikassa, oikaisee tahi täy-
dentää ilmoitustaan tai ilmoittaa salaamansa tulon ja suo-
rittaa pidätetyn veron., jätettäköön rankaisematta.

18 §. >

Jos taksoitus- tai tutkijalautakunnan jäsen aiheettomasti
ilmakee verovelvollista vaadittujen ilmoitusten tai iafeiakir-
jain tarkastuksen johdosta tietoonsa tulleita, jonkun verovel-
vollisen ansio-, varallisuus- tai tulosuhteita, rarfraistakooin
häntä enintään viidensadan markan sakolla tai kahden (kuu-
kauden vankeudella.

19 ■§.
Suomen Kansanvaltuuskunnan asiana on antaa tarkem-

mat ohjeet tämän lain soveltamisesta.

20 §.

Tämä laki astuu voimaan heti.
Helsingissä 04.03.1918

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa puheenjohtaja H.
Jalonen, J. W. Sainio. A. Komu ja E. Karhunen.




