
XVII. Verotusvalmistelukunta. 

Verotusvalmistelukunnan antama kertomus vuodelta 1912 *) 
oli seuraavansisältöinen: 

Verotusvalmistelukuntaan kuuluivat vuonna 1912 kamreeri 
Axel Rikberg puheenjohtajana sekä apteekkari Edw. Stigzelius ja 
protokollasihteeri Björn Wasastjerna jäseninä. Sihteerinä toimi 
herra Oskar Studd. 

Vuonna 1912 on verotusvalmistelukunnan toiminta jatkunut 
pääasiassa saman suunnitelman mukaan kuin edellisenäkin vuonna. 
Valmistelukunnalle voimassa olevan johtosäännön mukaisesti on 
1912 vuoden henkiluettelo läpikäyty ja tarkastettu, minkä ohessa 
on laadittu ehdotus itsekullekin verovelvolliselle pantavaksi vero-
äyrimääräksi. Sen johdosta että on hankittu runsaammin ensitie-
toja, on valmistelukunnan työ jossain määrin helpottunut, ja varsi-
nainen helpotus työn suorituksessa on aikaansaatu sen korttijär-
jestelmän avulla, jonka valmistelukunta heti toimintansa alussa 
hankki ja jota vuosittain on täydennetty. Tämän johdosta on 
valmistelukunnan kokousten lukua voitu rajoittaa niin, että niitä 
vuonna 1912 oli 88, sensijaan että niitä edellisenä vuonna oli 95, 
ja kuitenkin on verotettujen luku ensinmainittuna vuonna lisään-
tynyt 2,260:llä. Paitsi edellä mainittua verotuksen valmistelutyötä 
on valmistelukunta näissä kokouksissaan antanut lausuntoj a erinäi-
sissä verotusasioissa. Näiden lausuntojen luku on vuoden varrella 
ollut 161, sensijaan että niitä vuonna 1911 oli 217. 

Verotuslautakunnan valmistelukunnan ehdotuksen pohjalla toi-
mittama verotus ja tarkastuslautakunnan mainittuun verotukseen 
tekemät oikaisut ovat antaneet tulokseksi, että maksavain vero-
äyrien luku, joka vuonna 1911 oli 281,671 vuonna 1912 nousi 
304,361:een. Lisäys oli siis 22,690, sensijaan että vuonna 1911 tuli 
lisää 22,472 ja vuonna 1910 20,391 äyriä. Veroäyri, joka vuonna 

Kertomukseen liitetyt tilastotiedot on julkaistu Helsingin kaupungin tilas-
tollisessa vuosikirjassa vuodelta 1912. 
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1910 oli 16 markkaa 70 penniä ja vuonna 1911 laski 16 markkaan 
15 penniin, kohosi kuitenkin vuonna 1912 17 markkaan 60 penniin, 
sen johdosta että verotettu määrä vuodesta 1911 vuoteen 1912 
kohosi kokonaisella 807,854 markalla 25 pennillä. Jos viimeksi 
mainittu kohoaminen olisi ollut sama kuin vastaava kohoaminen 
vuodesta 1910 vuoteen 1911, olisi veroäyri vuonna 1912 laskenut 
noin 15 markkaan 70 penniin. 

Yerotuslautakunnan toimittamasta verotuksesta on tarkastus-
lautakunnalle tehty 4,692 valitusta 3,573 valituksen sijasta edelli-
senä vuonna. Puheenalaisista valituksista on tarkastuslautakunta 
kokonaan hyväksynyt 2,253 ja osittain 1,466, jota vastoin jälellä 
olevat 973 valitusta on hylätty. Vaikka valituksia oli 1,119 enem-
män kuin vuonna 1911, ei maksavain veroäyrien luku kuitenkaan 
vähentynyt enemmällä kuin 15,842:11a, sensijaan että tarkastuslauta-
kunta vuonna 1911 vähensi verotuslautakunnan panemia veroäyrejä 
17,056 äyrillä. 

Verotettujen luku, joka vuonna 1910 oli 27,459 ja vuonna 1911 
29,531, oli vuonna 1912 31,791 ja niinmuodoin ensinmainittuna vuonna 
23.13 °/o, vuonna 1911 23.99 °/o ja vuonna 1912 24.57 °/o kaupungin 
henkikirjoissa olevasta asukasluvusta. Vuonna 1909 oli verotettujen 
luku 23,770. Kolmena viime vuonna eli sinä aikana, jolloin vero-
tusvalmistelukunta on ollut toiminnassa, on verotettujen lukumäärä 
niinmuodoin lisääntynyt 8,021 :llä. Samaan aikaan on maksavien 
veroäyrien luku lisääntynyt 65,553:11a. Verotettujen yhteenlaske-
tuista vuosituloista oli verotettu määrä vuonna 1910 3.92, vuonna 
1911 3.79 ja vuonna 1912 4.14 °/o. Viimeksi mainitun vuoden pro-
senttiluvun näin tuntuva lisääntyminen johtuu verotetun mää-
rän kohoamisesta, joka vuonna 1912 oli 807,854 markkaa, vuonna 
1911 220,260 ja vuonna 1910 412,179 markkaa. 

Verotettu määrä oli keskimäärin kutakin verotettua kohti 168 
markkaa 49 penniä, sensijaan että se vuonna 1911 oli 154 markkaa 
3 penniä, vuonna 1910 157 markkaa 63 penniä sekä vuonna 1909 
164 markkaa 75 penniä. 

Verotettujen verotetut tulot nousivat vuonna 1910 110,526,800 
markkaan, vuonna 1911119,865,200 markkaan j a vuonna 1912129,280,400 
markkaan. Lisäys on niinmuodoin vuodesta 1910 vuoteen 1911 ollut 
9,338,400 markkaa ja vuodesta 1911 vuoteen 1912 9,415,200 markkaa. 
Verotettujen keskitulot, jotka vuonna 1910 olivat 4,025 markkaa, 
nousivat vuonna 1911 4,059 ja vuonna 1912 4,067 markkaan. 


