
XV. Verotusvalmistelukunta. 

Verotusvalmistelukunnan vuodelta 1918 antama kertomus oli 
seuraavaa sisällystä: 

Verotusvalmistelukuntaan kuuluivat vuonna 1918 kamreeri A. 
Rikberg puheenjohtajana elokuun 2 päivään, jolloin hän erosi viras-
taan, sekä protokollasihteeri B. Wasastjerna ja filosofianmaisteri 
A. Ekström jäseninä. Valmistelukunnan ensimmäisenä sihteerinä 
toimi varatuomari Oscar Wickström elokuun 3 päivään, mistä lähtien 
hän maistraatin määräyksestä hoiti puheenjohtajan tehtäviä syys-
kuun 9 päivään, jolloin hän erosi valmistelukunnasta. Sittemmin 
toimi puheenjohtajana vuoden loppuun kamreeri Emil E. Eneberg. 
Valmistelukunnan toisena sihteerinä oli varatuomari B. von Fieandt, 
joka varatuomari Wickströmin erottua hoiti myöskin ensimmäisen 
sihteerin tehtäviä. 

Vuonna 1918 sattunut punainen kapina aikaansai suurta häi-
riötä verotusvalmistelukunnan työhön, minkä johdosta tämäkin 
kertomus, joka kohdistuu kalenterivuoteen 1918, mutta sen ohessa 
käsittää mainitun vuoden tulojen perusteella vuonna 1919 toimitetun 
kunnallisverotuksen, voitiin antaa vasta 1921 vuoden alussa. 

Verotusvalmistelukunnalla on johtosääntönsä mukaan tehtä-
vänä seikkaperäisesti valmistella kaupungin kunnallisverotus. Sitä 
varten valmistelukunta niinkuin ennenkin läpikävi ja tarkasti 
vuodekseen laaditun henkiluettelon sekä laati ehdotuksen kunkin 
verovelvollisen maksettavaksi veroäyrimääräksi. Tämän lisäksi 
antoi valmistelukunta lausunnon 74 verotusvalituksesta sekä teki 
rahatoimikamarille ja muille viranomaisille esityksiä 30 erilaatuisessa 
asiassa. Valmistelukunta piti vuoden varrella kaikkiaan 52 kokousta 
edellisen vuoden 115 kokouksen sijasta. 

Verotuslautakunnan kokoukset alkoivat kesäkuun 6 päivänä 
1919 ja päättyivät seuraavan lokakuun 9 päivänä. Lautakunta 
tarkasti 36 kokouksessa valmistelukunnan laatiman veroluettelo-
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ehdotuksen sekä eri henkilöjen ja toiminimien lautakunnalle antamat 
tulotiedot, joita oli 2,388 edellisen vuoden 2,319 ilmoituksen sijasta, 
samoin kuin eri viranomaisten, yhtiöiden ja yksityishenkilöjen valmis-
telukunnalle antamat ensitiedot. Verotuslautakunnan toimittama 
verotus antoi tulokseksi, että maksavain veroäyrien luku, joka vuonna 
1917 oli 1,239,385, vuodelta 1918 kohosi l,546,945:een. Lisäännys oli 
siis 307,560 äyriä ja johtui osin verotusvuonna liikealalla vallinneesta 
korkeakonjunktuurista ja osin palkansaajille maksetuista korote-
tuista palkoista. 

1918 vuoden tulojen verotuksesta tehtiin tutkijalautakunnalle 
12,950 valitusta edellisen vuoden 8,434 valituksen sijasta. Näitä 
valituksia käsitteli tutkijalautakunta 16 kokouksessa marraskuun 
19 ja joulukuun 18 päivän välisenä aikana 1919, minkä jälkeen 
veroluettelot voitiin tammikuun 15 päivänä 1920 antaa kaupungin 
rahatoimikonttoriin. Edellä mainituista valituksista tutkijalauta-
kunta hyväksyi kokonaan 5,372, jota vastoin 5,208 hyväksyttiin 
osittain ja loput eli 2,370 hyljättiin. Tutkijalautakunnan tekemäin 
oikaisujen johdosta maksavain veroäyrien luku väheni 263,062:11a, 
joten 1918 vuoden verotuksen perustuksena oli jäljellä 1,283,883 
äyriä. Maksavain veroäyrien luvun lopullinen lisäännys oli 244,953. 

Veroäyri, joka vuonnna 1917 oli 19 markkaa 65 penniä, kohosi 
vuodelta 1918 31 markkaan 50 penniin. 

Kaupungin 1918 vuoden verotusoloja valaistaan tauluissa, jotka 
kaupungin tilastokonttori on laatinut verotusvalmistelukunnan kus-
tannuksella ja jotka ovat julkaistuina Helsingin kaupungin tilastolli-
sessa vuosikirjassa vuodelta 1921. 


