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Valtionverolautakuntien eräiden asiakirjojen hävittäminen
Valtionverolautakuntien arkistojen seulonta on noussut esille ryhdyttäessä
valmistelemaan aineistojen kunnostamista arkistolaitoksen tulevaan keskusarkistoon siirtoa varten.
Aiempia seulontapäätöksiä
Aina vuoden 1943 tulo- ja omaisuusverolakiin asti oli voimassa laissa annettu
määräys, jonka mukaan veroilmoitukset piti hävittää, kun oli kulunut
seitsemän vuotta verovuoden päättymisestä.
Valtionarkisto on 1950-luvulta alkaen antanut useita erillisiä päätöksiä
tiettyjen verovuosien veroilmoitusten hävittämisestä. Niiden perusteella
hävittämislupa on annettu vuosien 1940–1944, 1946–1949, 1951–1954 ja
1956–1959 veroilmoituksille.
Muut keskeiset valtionverolautakuntia koskevat Valtionarkiston/arkistolaitoksen seulontapäätökset ovat:

Kansallisarkisto
Riksarkivet

–

Valtionarkisto päätös 30.7.1973 (4/1973) Helsingin veroviraston
eräiden asiakirjojen hävittämisestä. Valtionverojen osalta siinä
lähinnä annetaan lupa erilaisten ylimääräisten verojen verotuslaskelmien hävittämiseen.

–

Valtionarkiston
päätös
6.10.1980
(VA
101/33/80)
lääninverovirastojen, ennakkotarkastajien ja verotoimistojen
asiakirjojen säilytysajoista. Päätöksen ulottuminen valtionverolautakuntien arkistoihin jää epäselväksi, sillä ainakin nimellisesti
se koski vain vuonna 1960 perustettuja verotoimistoja, vaikka
itse päätöksessä luetellaan monia valtionverolautakuntien
käsittelemiä asiakirjoja (mm. ylimääräisten verojen asiakirjat).
Päätös ei ole taannehtiva.

–

Arkistolaitoksen päätös 19.12.2003 (KA 164/43/2003)
verohallinnon eräiden asiakirjojen säilytysaikojen uudelleen
määrittelystä.
Valtionverolautakuntien
osalta
päätöksen
perusteella määrätään pysyvään säilytyksen otos verovuoden
1950 veroilmoituksista, ja vuosien 1951–1959 veroilmoitukset
ovat määräajan säilytettäviä.
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–

Arkistolaitoksen päätös verotoimistojen, perintöverolautakuntien
ja valtionverolautakuntien eräiden asiakirjojen hävittämisestä
16.8.2011 (AL/3192/07.01.01.03.01/2011).

–

Arkistolaitoksen päätös verotoimistojen ja valtionverolautakuntien veroluokituskorttien hävittämisestä 12.1.2012
(AL/15733/ 07.01.01.03.01/2011).

Kaksi uusinta päätöstä koskevat ensisijaisesti verotoimistojen vuosien 1960–
1980 asiakirjoja, mutta muutaman asiakirjaryhmän osalta niissä käsitellään
myös tätä aikaisempia vuosia.
Kattava, arkistolaitoksen nykyisten seulontalinjausten mukainen päätös
perintöverolautakuntien aineistoista puuttuu.
Arkistolaitoksen päätös
Arkistolaitos määrää arkistolain (831/1994) 8 §:n nojalla vuosina 1921–1959
toimineiden valtionverolautakuntien arkistoihin sisältyvien asiakirjojen
säilyttämisestä seuraavaa:
Pysyvästi säilytettävät asiakirjat
Tavanomaisen tulo- ja omaisuusverotuksen veroluettelot ja veroluettelokortit
niiltä vuosilta, joina ne korvaavat varsinaiset veroluettelot, sekä ylimääräisten
verojen, lainojen ja muiden maksujen vero-, laina- ja muut vastaavat luettelot
ovat pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja.
Myös luettelot veronoikaisuista, jälkiverotuksista, verolautakunnan uudelleen
toimittamista verotuksista sekä muut vastaavia tietoja sisältävät luettelot ovat
pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja.
Arkistolaitoksen päätöksessä 19.12.2003 määrätään vuoden 1950 veroilmoitusten otannan toteuttamisesta ja pysyvästä säilyttämisestä. Tämän lisäsi
verovuosilta 1920, 1930 ja 1940 säilytetään pysyvästi kaikki luonnollisten
(fyysisten) ja juridisten henkilöiden tavanomaisen tulo- ja omaisuusveron
veroilmoitukset. Muiden verovuosien luonnollisten ja juridisten henkilöiden
tavanomaisen tulo- ja omaisuusveron veroilmoitukset ovat määräajan säilytettäviä asiakirjoja.
Ylimääräisten verojen veroilmoituksista pysyvästi säilytetään kokonaisuudessaan ensimmäisen omaisuudenluovutusveron veroilmoitukset. Muut
ylimääräisten verojen, lainojen ja muiden maksujen ilmoitukset ovat
määräajan säilytettäviä asiakirjoja.
Määräajan säilytettävät asiakirjat
Henkikirjojen otteet, seurakuntien ja muiden väestörekisteriviranomaisten
lähettämät luettelot kuolleista ja muuttaneista, alioikeuksien luettelot myönnetyistä lainhuudoista, julkisten kaupanvahvistajien otteet päiväkirjoistaan
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sekä muut vastaavat muilta viranomaisilta saapuneet asiakirjat, jotka sisälsivät
tietoja verotuksen määräämistä varten, ovat valtioverolautakuntien arkistoissa
määräajan säilytettäviä asiakirjoja. Henkikirjat säilytetään kuitenkin pysyvästi,
jos kyseisten vuosien henkikirjat puuttuvat Kansallisarkiston henkikirjakokoelmasta, jolloin henkikirjat toimitetaan Kansallisarkistoon.
Valtionverolautakunnan pöytäkirjat ja lautakunnan tekemät erilaiset verojen
sekä ennakko- ja jälkiverojen verotuslaskelmat sekä laskelmat kiinteistöjen ja
osakeyhtiöiden verotusarvoista sekä muut vastaavat asiakirjat ovat määräajan
säilytettäviä asiakirjoja.
Arkistolaitoksen päätösten 16.8.2011 ja 12.1.2012 perusteella maatilojen
veroluokituskortistot tausta-aineistoineen ovat määräajan säilyttäviä asiakirjoja. Myös kiinteistökortit, asuntojen verohuojennuskortisto, liiketoiminnan
kehittämisrahaston kortistot sekä muut vastaavat verotuksen määräämistä
varten laaditut kortistot ja luettelot ovat määräajan säilytettäviä asiakirjoja.
Arkistolaitoksen päätöksen 16.8.2011 perusteella tarkastuslautakuntien ja
Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset verovalituksista kaikkine liitteineen
ovat määräajan säilytettäviä asiakirjoja valtionverolautakuntien arkistoissa.
Ennakonpidätysten valvojien, verotarkastajien ja muiden vastaavien
toimijoiden tarkastuskertomukset ovat valtionverolautakuntien arkistoissa
määräajan säilytettäviä asiakirjoja.
Valtionverolautakuntien diaarit ja kirjeenvaihtoasiakirjat ovat kokonaisuudessaan määräajan säilytettäviä asiakirjoja.
Valtionverolautakuntien arkistoihin sisältyvät veronkannon asiakirjat ovat
määräajan säilytettäviä asiakirjoja.
Päätöksen soveltaminen
Nyt annettavaa arkistolaitoksen päätöstä noudatetaan kaikkiin valtionverolautakuntien ja Helsingin veroviraston valtion tulo- ja omaisuusveron
määräämiseen ja kantamiseen vuosina 1921–1959 kertyneisiin asiakirjoihin
päätöksessä mainituin ehdoin.
Arkistolaitoksen päätöksen 16.8.2011 perusteella talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien hoidosta kertyneisiin asiakirjoihin sovelletaan valtionverolautakuntien koko toiminta-ajalta (1921–1959) arkistolaitoksen yleistä
seulontapäätöstä 3.8.2010 (AL/19273/07.01.01.00/2008, Valtionhallinnon
asiakirjojen seulonta ja hävittäminen).
Siltä osin kuin nyt annettavassa seulontapäätöksessä ei ole mainittu joitain
asiakirjoja, niihin sovelletaan Valtionarkiston päätöstä 6.10.1980 valtionverolautakuntien koko toimiajalta, ellei asiakirjojen pysyvää säilytystä
koskevaa ratkaisua ole muutettu myöhemmin arkistolaitoksen 16.8.2011
päätöksessä. Valtionarkiston päätöksessä 6.10.1980 harkinnan mukaisesti tai
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toistaiseksi säilytettäväksi määrätyt asiakirjat ovat valtionverolautakuntien
arkistoissa määräajan säilytettäviä asiakirjoja.
Arkistolaitoksen hallussa olevien, valtionverolautakuntien määräaikaiseen
säilytykseen määrättyjen asiakirjojen määräaikojen katsotaan nyt annettavalla
päätöksellä jo täyttyneen, joten ne voidaan kokonaisuudessaan hävittää.
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