
XVI. Verotusvalmistelukunta. 

Verotusvalmistelukunnan vuodelta 1919 antama kertomus oli seuraavan-
sisältöineii: 

Verotusvalmistelukunnan puheenjohtajantoimi ei vuoden 1919 alussa 
ollut vakinaisesti täytetty, vaan hoiti sitä maistraatin määräyksestä kamreeri 
E. E. Eneberg helmikuun loppuun, jolloin hänet siitä vapautettiin. Sen 
jälkeen määrättiin filosofiantohtori K. Willgren hoitamaan sanottua tointa, 
josta hänet vapautettiin seuraavan heinäkuun päättyessä. Tästä ajankohdasta 
lähtien puheenjohtajantointa hoiti kamreeri Eneberg, jonka kaupunginval-
tuusto viimemainitun kuukauden 19 p:nä nimitti sen vakinaiseksi haltijaksi. 
Valmistelukunnan muina jäseninä olivat protokollasihteeri B. Wasastjerna ja 
filosofianmaisteri A. Ekström helmikuun 4 p:ään, jolloin kaupunginvaltuusto 
valitsi jäseniksi apteekkari P. F. Elmgrenin ja konttoristi E. Jalavan. Apteek-
kari Elmgren vapautettiin tehtävästään seuraavan toukokuun 20 p:nä, jolloin 
hänen seuraajakseen tuli filosofianmaisteri A. Ekström. 

Ensimmäisen sihteerin toimi oli avoinna vuoden alusta toukokuun 20 p:ään, 
jolloin varatuomari B. von Fieandt, joka toukokuun 1 p:ään oli ollut toisen sih-
teerintoimen vakinainen haltija, valittiin vakinaiseksi ensimmäiseksi sihteeriksi, 
johon virkaan liittyviä tehtäviä hän myöskin sitä ennen oli maistraatin mää-
räyksestä hoitanut. Huhtikuun 1 p:stä vuoden loppuun oli filosofianmaisteri 
V. V. Nordlund vakinaisena toisena sihteerinä. 

Verotusvalmistelukunnan tehtävänä on sen johtosäännön mukaisesti 
kaupungin kunnallisverotuksen yksityiskohtainen valmistelu. 1918 vuoden kapi-
na oli erittäin suureksi haitaksi valmistelukunnan työlle, joten ei ainoastaan 
1917 vuoden, vaan seuraavankin vuoden kunnallisverotus tuntuvasti viiväs-
tyi. Samoin oli asianlaita vuonna 1919, johtuen osaksi samoista syistä, osaksi 
siitä että koko verotusmenettely pakollisen itseilmoituksen voimaanastuttua, 
jota ensi kerran sovellettiin mainitun vuoden verotuksessa, oli perinpohjin 
muuttunut samalla kuin verotettujen luku oli tuntuvasti kasvanut. Esillä-
oleva kertomus kohdistuu kalenterivuoteen 1919, mutta käsittää sitäpaitsi 
selonteon mainitun vuoden tulojen perusteella vuonna 1920 toimitetusta vero-
tuksesta. 

Verotusvalmistelukunta antoi vuonna 1919 rahatoimikamarille lausunnon 
63 verotusasiasta ja maistraatin määräyksestä 9:stä vuosien 1916 ja 1917 
suostuntaveron maksunpanoa koskevasta asiasta sekä teki rahatoimikamarille 
ja muille viranomaisille 56 eri asioita koskevaa esitystä. Tämän työn suoritta-
miseksi valmistelukunta vuoden varrella kokoontui 44 kertaa (edellisenä 
vuonna 52 kertaa). 
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Verotuslautakunnan kokoukset alkoivat tammikuun 21 p:nä 1920 ja 
loppuivat s. v. heinäkuun 28:ntena. Yhteensä 15 kokouksessa käsiteltiin lauta-
kunnan eri osastojen puheenjohtajien tarkoitusta varten otettujen apuvoi-
mien avulla sitä ennen tarkastamat ja tarpeen vaatiessa hankitulla uudella 
selvityksellä täydennetyt vuoden 1919 tulotiedot, jotka verovelvolliset olivat 
lautakunnalle antaneet ja joiden lukumäärä oli edellisen vuoden 2,388:sta 
kohonnut 54,376:een. Myöskin viranomaisten, yhtiöiden ja yksityishenkilöiden 
lautakunnalle antamat ensitiedot oli tarkastuksessa otettu huomioon. Vero-
velvollisille, joiden etupäässä manttaaliluettelon nojalla oli todettu laimin-
lyöneen ilmoitusvelvollisuutensa, verotuslautakunta pani maksettavaksi vero-
äyrit laissa määrättyine veronkorotuksineen. Verotettuj en lukumäärä oli 67,423. 
Verotuslautakunnan toimittaman verotuksen tuloksena oli, että maksavien 
veroäyrien luku, joka vuodelta 1918 oli 1,546,945, vuodelta 1919 kohosi 
2,303,144:ään. Lisäännys oli siis 756,199 äyriä, ja aiheuttivat sen etupäässä lii-
kemiesten suuremmat vuosivoitot sekä palkannauttijain korotetut tulot. 

1919 vuoden tulojen verotuksesta tehtiin tutkijalautakunnalle 2,321 
valitusta edellisen vuoden 12,950 valituksen sijasta. Näitä valituksia käsitteli 
tutkijalautakunta 5 kokouksessa syyskuun 7 ja 21 päivän välisenä aikana 1920, 
minkä jälkeen veroluettelot voitiin lokakuun 2 päivänä antaa kaupungin 
rahatoimikonttoriin. Edellä mainituista valituksista tutkijalautakunta hyväk-
syi kokonaan 1,001 ja osittain 235, jota vastoin loput eli 1,085 hyljättiin. Tut-
kijalautakunnan tekemäin oikaisujen johdosta maksavain veroäyrien luku 
väheni 44,689:llä, joten 1919 vuoden verotuksen perustuksena oli jäljellä 
2,258,455 äyriä. Maksavain veroäyrien luvtm lopullinen lisäännys oli 974,572. 

Veroäyri, joka vuonna 1918 oli 31 markkaa 50 penniä, kohosi vuodelta 
1919 34 markkaan 25 penniin. 

Kaupungin 1919 vuoden verotusoloja valaistaan tauluissa, jotka kaupun-
gin tilastokonttori on laatinut verotusvalmistelukunnan kustannuksella ja 
jotka ovat julkaistuina Helsingin kaupungin tilastollisessa vuosikirjassa vuo-
delta 1921. 


