
XIV. Verotusvalniistelukunta. 

Verotusvalmistelukunnan vuodelta 1916 antama kertomus l) oli 
seuraavaa sisällystä: 

Verotusvalmistelukuntaan kuuluivat vuonna 1916 kamreeri 
Axel Rikberg puheenjohtajana sekä apteekkari Edw. Stigzelius ja 
ent. protokollasihteeri Björn Wasastjerna jäseninä. Valmistelukun-
nan sihteerinä toimi varatuomari Oskar Wickström. 

Verotusvalmistelukunnalla on johtosääntönsä mukaan tehtä-
vänä seikkaperäisesti valmistella kaupungin kunnallisverotus. Sitä 
varten läpikävi ja tarkasti valmistelukunta vuodekseen laaditun 
henkiluettelon sekä laati ehdotuksen kunkin verovelvollisen mak-
settavaksi veroäyrimääräksi. Tämän lisäksi antoi valmistelukunta 
rahatoimikamarille lausunnon 254 verotusasiasta sekä teki rahatoi-
mikamarille ja muille viranomaisille esityksiä 20 muunlaatuisessa 
asiassa. Valmistelukunta kokoontui vuoden varrella 126 kertaa 
lähinnä edellisen vuoden 103 kerran sijasta, ja johtui kokousten 
luvun lisääntyminen osittain siitä, että valmistelukunta oli järjestä-
nyt 9 kokousta, joihin se kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen 
mukaisesti oli avukseen kutsunut asiantuntijoita. 

Verotuslautakunnan kokoukset alkoivat tammikuun 16 ja päät-
tyivät seuraavan maaliskuun? päivänä. Lautakunta tarkasti 27 koko-
uksessa valmistelukunnan laatiman veroluetteloehdotuksen sekä eri 
henkilöjen ja toiminimien lautakunnalle antamat tulotiedot, joita oli 
2,368 1915 vuoden 2,707 ilmoituksen sijasta, samoin kuin eri viran-
omaisten, yhtiöiden ja yksityishenkilöjen valmistelukunnalle anta-
mat ensitiedot. Verotuslautakunnan toimittama verotus antoi tu-
lokseksi, että maksavain veroäyrien luku, joka vuonna 1915 oli 
486,243, vuonna 1916 kohosi 753,317:ään. Lisäännys oli siis 267,074 
äyriä 1915 vuoden 121,743 äyrin sijasta ja johtui osin eräiden hen-

Kertomus kohdistuu kalenterivuoteen 1916, mutta käsittää myös maini-
tun vuoden tulojen perusteella vuonna 1917 toimitetun kunnallisverotuksen. — 
Kertomusta seuranneet taulutiedot on julkaistu Helsingin kaupungin tilastolli-
sessa vuosikirjassa vuodelta 1919. 
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kilojen ja teollisuusyritysten verotusvuoden varrella saavuttamista 
huomattavista sotavoitoista, osin vähäveroisten veronmaksajain 
vuositulojen yleisestä lisääntymisestä. 

1916 vuoden verotuksesta tehtiin tutkijalautakunnalle 4,151 
valitusta edellisen vuoden 4,829 valituksen sijasta. Näitä valituksia 
käsitteli tutkijalautakunta 15 kokouksessa huhtikuun 10 ja 24 päi-
vän välisenä aikana, minkä jälkeen verotusluettelot, voitiin viimeksi 
mainitun kuukauden 28 päivänä antaa kaupungin rahatoimikont-
toriin. Edellä mainituista valituksista hyväksyi tutkijalautakunta 
2,162, minkä ohessa 1,088 hyväksyttiin osittain, jota vastoin jäljellä 
olevat 901 valitusta hyljättiin. Tutkijalautakunnan tekemäin oikai-
sujen johdosta väheni maksavain veroäyrien luku 106,142:11a, joten 
vuoden verotuksen perusteena oli jäljellä 647,175 veroäyriä. Vuonna 
1915 oli vastaava vähennys 46,858 äyriä ja maksavain veroäyrien 
lopullinen lukumäärä 439,385. Lisäännys vuonna 1916 oli siis 207,790 
äyriä. 

Veroäyri, joka vuonna 1915 oli 16 markkaa 75 penniä, oli 
vuonna 1916 19 markkaa 60 penniä. 

Verotettujen lukumäärä, joka vuonna 1914 oli 38,359 ja vuonna 
1915 42,213, lisääntyi vuonna 1916 51,290:een. Lisäännys kertomus-
vuonna oli siis 9,077 oltuaan edellisenä vuonna 3,854. Seitsemänä 
viime vuonna eli sinä aikana, jona verotusvalmistelukunta on ollut 
toimessa, on verotettujen lukumäärä, joka vuonna 1909 oli 23,770, 
siis lisääntynyt 27,520:llä eli keskimäärin 3,931:llä vuodessa. Vero-
tettujen yhteenlasketuista vuosituloista oli verotettu määrä 4.69 °/o 
vuonna 1914, 3.95 °/o vuonna 1915 ja 4.68 °/o vuonna 1916. Verotettu-
jen lukumäärä oli vuonna 1914 26.60 °/o, vuonna 19 1 5 27.50 °/o ja 
vuonna 1916 30.18 °/o kaupungin henkikirjoissa olevain asukasten 
lukumäärästä. 

Verottamalla otettu määrä oli kutakin verotettua kohti keski-
määrin 247 markkaa 31 penniä oltuaan 174 markkaa 33 penniä 
vuonna 1915 ja 178 markkaa 50 penniä vuonna 1914. 

Verotettujen verotetut vuositulot nousivat vuonna 1914145,937,200 
markkaan, vuonna 1915 186,256,800 markkaan ja vuonna 1916 
270,780,800 markkaan. Lisäännys oli siis vuodesta 1914 vuoteen 1915 
40,319,600 markkaa ja vuodesta 1915 vuoteen 1916 84,524,000 mark-
kaa. Verotettujen keskitulomäärä, joka vuonna 1914 oli 3,805 mark-
kaa ja vuonna 1915 kohosi 4,412 markkaan, kohosi kertomusvuonna 
edelleen 5,279 markkaan. 

Kaikkiaan verotetuista 49,643 henkilöstä oli kokonaisella 20,012:11a 
alin äyriluku eli 2 veroäyriä ja 9,677 henkilöllä 3 veroäyriä. Tuloja 
10,000 markkaa tai enemmän oli ainoastaan 2,494 henkilöllä ja näistä 
357:llä vuosituloja 50,000 markkaa tai enemmän. 
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Verotettuja yhtiöitä, liikkeitä, kuolinpesiä y. m. oli 1,647. Näistä 
kuuluivat useimmat eli 430 50—124 veroäyristä ja sitä likinnä 318 
25—49 äyristä verotettujen ryhmään. Kolmesta äyristä verotettujen 
ryhmä oli pienin, käsittäen ainoastaan 30 verovelvollista. 

Lopuksi huomautettakoon, että 20,000 markan tahi sitä suu-
remmista vuosituloista verotetut kaikkiaan 1,871 verovelvollista 
suorittivat lähes kaksi kolmannesta kaupungin kunnallisveroista 
puheenalaisena vuonna. 


