
XX. Verotusvalmistelukunta. 

Verotusvalmistelukunnan antama kertomus vuodelta 1910 ja 
1911 i) oli seuraavansisältöinen: 

Huhtikuun 26 p:nä 1910 päätti kaupunginvaltuusto mahdolli-
simman tehokkaan ja oikeudenmukaisen verotuksen aikaansaamista 
varten asettaa heti verotusvalmistelukunnan, johon kuuluisi maist-
raatin asettama puheenjohtaja sekä kaksi kaupunginvaltuuston kol-
meksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Sittenkun maistraatti 
oli määrännyt senaatinkamreeri A. Rikbergin puheenjohtajaksi sekä 
kaupunginvaltuusto valinnut apteekkari Edw. Stigzeliuksen ja pro-
tokollasihteeri Björn Wasastjernan valmistelukunnan jäseniksi, ko-
koontui valmistelukunta järjestäytyvään kokoukseen kesäkuun 9 
p:nä 1910. Valmistelukunnan seuraavassa kokouksessa kesäkuun 
13 p:nä otettiin verotuslautakunnan sihteeri Oskar Studd valmis-
telukunnan sihteeriksi. 

Kesällä suoritettujen valmistavain töiden jälkeen alkoi verotus-
valmistelukunta syyskuussa pitää säännöllisiä kokouksia, jolloin 
kuluvaa vuotta varten tehty henkikirja läpikäytiin ja tarkastettiin 
sekä valmistettiin ehdotus kunkin verovelvollisen maksettavaksi 
pantavista veroäyreistä. Samanlainen työ on sittemmin suoritettu 
myöskin vuonna 1911. Muista valmistelukunnan käsittelemistä asi-
oista mainittakoon valmistelukunnan valmistama johtosääntönsä 
ehdotus, minkä kaupunginvaltuusto vahvisti toukokuun 30 p:nä 
1911, kuin myöskin ne lausunnot, jotka valmistelukunnalta ovat 
vaaditut erinäisissä verotuskysymyksissä. Sellaisia lausuntoja on 
annettu vuonna 1910 64 ja vuonna 1911 217. Verotusvalmistelu-
kunta on kokoontunut vuonna 1910 55 kertaa ja vuonna 1911 95 
kertaa. 

Kun verotusvalmistelukunta on toiminut ainoastaan lyhyen 
ajan, on vielä liian aikaista tehdä varmoja päätelmiä valmistelu-

*) Kertomukseen liitetyt tilastotiedot on julkaistu Helsingin kaupungin 
tilastollisessa vuosikirjassa vuosilta 1910 ja 1911. 
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kunnan toiminnan tuloksista. Mainittakoon tässä kuitenkin, että 
maksavien veroäyrien lukumäärä lisääntyi vuonna 1910 20,391 ja 
vuonna 1911 22,472 äyriä, jota vastoin veroäyri, joka vuonna 1909 
oli 16 markkaa 40 penniä ja vuonna 1910 16 markkaa 70 penniä, 
aleni vuonna 1911 16 markaksi 15 penniksi. 

Verotettujen lukumäärä oli vuonna 1909 23,770, vuonna 1910 
27,459 ja vuonna 1911 29,531, tehden siis vuonna 1909 21.24 °/o, vuonna 
1910 23.13 °/o ja vuonna 1911 23.99 °/o kaupungin hengille pannusta 
väestöstä. Verotettujen yhteenlasketuista vuosituloista oli taksoitettu 
veromäärä vuonna 1909 3.86 °/o, vuonna 19 10 3.92 °/o, mutta vuonna 
1911 ainoastaan 3.79 °/o. Tässä ei ole kuitenkaan unohdettava, että 
taksoitettu veromäärä vuodesta 1910 vuoteen 1911 kohosi ainoastaan 
noin 220,000 markalla noin 412,000 markkaa vastaan vuodesta 1909 
vuoteen 1910. 

Tarkastuslautakunta alensi verotuslautakunnan panemaa vero-
äyrien lukumäärää vuonna 1909 17,258:11a, vuonna 1910 11,402:11a 
ja 1911 17,056:11a äyrillä, ja kuitenkin, kuten mainittu, lisääntyi mak-
savien veroäyrien lukumäärä vuonna 1910 20,391 :llä ja vuonna 1911 
22,472:11a äyrillä. 

Verotettujen taksoitetut vuositulot olivat vuonna 1909 101,388,400 
markkaa, vuonna 1910 110,526,800 markkaa ja vuonna 1911 119,865,200 
markkaa. Lisäys vuodesta 1909 vuoteen 1910 oli siis 9,138,400 
markkaa ja vuodesta 1910 vuoteen 1911 9,338,400 markkaa. 


