
XVII. Verotusvalmistelukunta. 

Verotusvalmistelukunnan vuodelta 1914 0 antama kertomus 
oli seuraavaa sisällystä: 

Verotusvalmistelukuntaan kuuluivat vuonna 1914 kamreeri 
Axel Rikberg puheenjohtajana, sekä apteekkari Edw. Stigzelius 
ja ent. protokollasihteeri Björn Wasastjerna jäseninä. Valmistelu-
kunnan sihteerinä toimi varatuomari Oskar Wickström. 

Verotusvalmistelukunnalla on johtosääntönsä mukaan tehtä-
vänä seikkaperäisesti valmistella kaupungin kunnallisverotusta. Sitä 
varten on valmistelukunta läpikäynyt ja tarkastanut kertomusvuo-
deksi laaditun henkiluettelon sekä laatinut ehdotuksen kunkin vero-
velvollisen asukkaan veroäyriluvuksi. Tämän lisäksi on valmis-
telukunta antanut rahatoimikamarille lausunnot 177 verotusasiasta 
sekä rahatoimikamarille ja muille viranomaisille 25 muunlaatui-
sesta asiasta. Tämän työn suorittamiseksi on valmistelukunta 
vuoden varrella pitänyt 88 kokousta, sensijaan että niitä edelli-
senä vuonna oli 103. 

Verotuslautakunnan kokoukset alkoivat tammikuun 11 päivänä 
ja päättyivät seuraavan helmikuun 24 päivänä. 27 kokouksessa 
tarkastettiin valmistelukunnan laatima verotusluettelon ehdotus sekä 
eri henkilöjen ja liikkeiden lautakunnalle antamat tuloilmoitukset, 
joita oli 2,555 edellisen vuoden 2,077 sijasta, samoin kuin virano-
maisten, yhtiöiden ja yksityishenkilöjen valmistelukunnalle antamat 
ensitiedot. Verotuslautakunnan toimittamasta verotuksesta oli tu-
loksena että maksavain veroäyrien luku, joka vuonna 1913 oli 
348,454, vuonna 1914 kohosi 364,500:aan. Lisäännys oli siis 16,046 
äyriä 1913 vuoden 28,251 äyrin sijasta. 

Verotuslautakunnan toimittamasta verotuksesta on tutkijalau-
takunnalle tehty 5,297 valitusta edellisen vuoden 4,587 valituksen 
sijasta. Nämä valitukset käsitteli lautakunta 16 kokouksessa maalis-

l) Kertomusta seuranneet taulutiedot on julkaistu Helsingin kaupungin ti-
lastollisessa vuosikirjassa vuodelta 1914. 
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kuun 29 ja huhtikuun 22 päivän välisenä aikana, minkä jälkeen vero-
luettelot voitiin viimeksi mainitun kuukauden 24 päivänä antaa kau-
pungin rahatoimikonttoriin. Edellä mainituista valituksista on tutkija-
lautakunta kokonaan hyväksynyt 2,211, minkä ohessa 1,307 on osit-
tain hyväksytty, jota vastoin jälellä olevat 1,779 valitusta on hylätty. 

Tutkijalautakunnan tekemäin oikaisujen johdosta väheni maksa-
vain veroäyrien luku 23,811 :llä, joten vuoden verotuksen perustuk-
sena oli jälellä 340,689 veroäyriä. Vastaava luku vuonna 1913 
osotti vähenemistä 16,904 äyriä ja maksavain veroäyrien summa 
oli 331,550. Lisäännys vuodelta 1914 oli siis 9,139 äyriä. 

Tutkijalautakunnan toimeenpanema tuntuva veroäyriluvun vä-
hennys johtuu sekä niistä oloista, joita kaupungissa syntyi sodan 
puhkeamisen yhteydessä, että myös jossain määrin siitä, että keski-
näinen henkivakuutusyhtiö Suomi, jolle verotuslautakunta yhtiön 
liikkeen laajuuteen nähden oli pannut 2,500 veroäyriä elinkeinosta, 
sai valittamalla äyriluvun vähennetyksi 664:än, sekä että lääkä-
rien eläkekassa vapautettiin niistä 1,000 veroäyristä, mitkä oli sille 
pantu saamastaan lahjoituksesta, jota ei vielä ollut verotus vuoden 
kuluessa maksettu. 

Veroäyri, joka vuonna 1913 oli 17 markkaa 80 penniä, kohosi 
vuonna 1914 20 markkaan 10 penniin, johtuen osin siitä, että verot-
tamalla otettu summa vallitsevain tavattomain olojen johdosta ko-
hosi 1913 vuoden määrästä 5,900,557 markasta 60 pennistä 6,847,361 
markkaan 90 penniin vuonna 1914 eli siis 946,804 markalla 30 pen-
nillä, ja osin siitäkin, että vähentyneen kaupunkiinmuuton ja lukui-
sain poismuuttojen johdosta verotettujen luku ei lisääntynyt samassa 
suhteessa kuin on laita säänöllisten olojen vallitessa. 

Verotettujen luku, joka vuonna 1912 oli 31,791 ja vuonna 1913 
taas 36,863,kohosi vuonna 1914 38,359:ään. Lisäännys kertomusvuonna 
oli siis ainoastaan 1,496 edellisen vuoden 5,072 sijasta. Tämä verra-
ten vähäinen lisäännys saa selityksensä osin siitä, että verovelvol-
listen ryhmään oli lähinnä edellisinä vuosina ottettu suuri joukko 
nuorempia ruumiillisen työn tekijöitä, osin siitä että jatkuvan sodan 
johdosta miltei kaikki venäläiset työntekijät ja Venäjän kanssa 
sodassa olevain valtioiden alamaiset, joiden oli täytynyt poistua 
maasta, oli jätetty verottamatta. — Viitenä viime vuonna eli sinä 
aikana, minkä verotusvalmistelukunta on ollut toimessa, on verotet-
tujen luku, joka vuonna 1909 oli 23,770, lisääntynyt 14,589:llä, mikä 
on 2,918 keskimäärin vuodessa. Verotettujen yhteenlasketuista vuo-
situloista oli verottamalla otettu määrä 4.14 °/o vuonna 1912, 4.16 °/o 
vuonna 1913 ja 4.69 °/o vuonna 1914. Verotettujen luku oli vuonna 
1912 24.57 °/o, v u o n n a 1913 25.35 °/o j a v u o n n a 191 4 25.60 °/o k a u p u n -
gin henkikirjoissa olevasta asukasluvusta. 
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Kultakin verovelvolliselta verotettu rahamäärä oli keskimäärin 
Smk. 178:51, sensijaan että se vuonna 1913 oli Smk. 160:07 ja 
vuonna 1912 Smk. 168: 49. 

Verotetut vuositulot olivat 129,280,400 markkaa vuonna 1912, 
141,837,600 markkaa vuonna 1913 ja 145,937,200 markkaa vuonna 
1914. Lisäännys vuodesta 1912 vuoteen 1913 oli siis 12,557,200 mark-
kaa ja vuodesta 1913 vuoteen 1914 4,099,600 markkaa. Verotettujen 
keskitulomäärä, joka vuonna 1912 oli 4,067 ja vuonna 1913 aleni 
3,848 markkaan, aleni vuonna 1914 edelleen 3,805 markkaan. Syynä 
tähän alenemiseen lienee se seikka, että verotettujen luku lisääntyi 
enimmin niiden joukossa, joiden maksettavaksi oli pantu 2—3 
veroäyriä. 

Kaikkiaan verotetuista 36,813 henkilöstä oli kokonaisella 
15,173:11a alin äyriluku eli 2 veroäyriä ja 8,868 henkilöllä 3 veroäy-
riä. Tuloja 10,000 markkaa tai enemmän oli ainoastaan 1,730 
henkilöllä. 

Verotettuja yhtiöitä, liikkeitä, kuolinpesiä y. m. oli 1,546. Näistä 
kuuluivat useimmat eli 362 50—124 veroäyristä ja sitä likinnä 310 
25—49 äyristä verotettujen ryhmään. Kolmesta äyristä verotettujen 
ryhmä oli pienin, käsittäen ainoastaan 47 verovelvollista. 

Lopuksi huomautettakoon, että kaikkiaan 1,148 20,000 markan 
tai sitä suuremmista vuosituloista verotettua suoritti hiukan enemmän 
kuin puolet kaupungin kunnallisveroista vuonna 1914. 


