
XV. Verotusvalmistelukunta. 

Verotusvalmistelukunnan vuodelta 1921 antama kertomus oli seuraavan-
sisältöinen: 

Verotusvalmistelukuntaan kuuluivat vuoden varrella: kamreeri E. E. 
Eneberg puheenjohtajana, filosofianmaisteri A. Ekström ja johtaja E. Ja lava 
jäseninä. Ensimmäisenä sihteerinä toimi varatuomari B. von Fieandt, ja toista 
sihteerintointa, joka oli avoinna, hoiti hovioikeudenauskultantti F. Hassel-
blatt . 

Verotusvalmistelukunnan ohjesäännön mukaan toukok. 30 p:ltä 1911 
on valmistelukunnan vuosittain toukokuun kuluessa jätettävä kaupungin-
valtuustolle kertomus toiminnastaan kuluneena vuonna. Esillä oleva ker-
tomus käsittää kalenterivuoden 1921 sekä sitäpaitsi kysymyksessä olevana 
vuonna vuoden 1920 tulojen perusteella toimitetun verotuksen. 

Verotusvalmistelukunta antoi vuonna 1921 rahatoimikamarille lausunnon 
623 verotusasiasta, maistraatille 13 kiinteistömyyntivoitosta kannettua ve-
roa koskevasta asiasta ja oikeuskanslerille 1 verotusasiasta sekä lähetti 
rahatoimikamarille ja muille viranomaisille esityksen 46 eri laatua olevasta 
asiasta, jonka ohella valmistelukunta maistraatin määräyksestä vuodeksi 
1920 laati veroluettelon 19 p:nä maaliskuuta 1919 annetussa laissa kiinteistö-
nostosta määrätylle ylimääräiselle verolle. Tämän työn suorittamista varten 
kokoontui valmistelulautakunta vuoden varrella 48 kerta^ (edellisenä vuonna 
15 kertaa) johtuen lisäys valmistelukunnassa käsiteltyjen valitusten lukui-
suudesta. 

Verotusvalmistelukunnan kokoukset alkoivat tammikuun 10 p:nä 1921 
ja loppuivat s. v. elokuun 9:ntenä. 11 kokouksessa käsiteltiin lautakunnan 
eri osastojen puheenjohtajien tarkoitusta varten otettujen apuvoimien avulla 
sitä ennen tarkastamat ja tarpeen vaatiessa hankitulla uudella selvityksellä 
täydennetyt vuoden 1920 tulotiedot, jotka verovelvolliset olivat lautakun-
nalle antaneet ja joiden lukumäärä oli edellisen vuoden 54,376:sta kohon-
nut 54,683: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. Verotettujen lukumäärä oli 
71,679. Verotuslautakunnan toimittaman verotuksen tuloksena oli, että 
maksavien veroäyrien luku, joka vuodelta 1919 oli 2,303,144, vuodelta 1920 
kohosi 3,251,035:een. Lisäännys oli siis 947,891 äyriä, ja aiheuttivat sen etu-
päässä palkannauttijain ja kiinteistönomistajani suuremmat tulot. 

1920 vuoden tulojen verotuksesta tehtiin tutkijalautakunnalle 7,986 
valitusta edellisen vuoden 2,321 valituksen sijasta. Näitä valituksia käsitteli 
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tu tk i ja lautakunta 12 kokouksessa syyskuun 6 ja 21 p:n välisenä aikana vuonna 
1921, minkä jälkeen veroluettelot voitiin syyskuun 24 p:nä antaa kaupungin 
rahatoimikonttoriin. Edellä mainituista valituksista tu tki ja lautakunta hy-
väksyi kokonaan 2,689 ja osittain 1,484, jota vastoin loput, 3,813, hylättiin. 
Tutki ja lautakunnan tekemäin oikaisujen johdosta maksavain veroäyrien luku 
väheni 70,962:11a, joten 1920 vuoden verotuksen perustuksena oli jäljellä 
3,180,073 äyriä. Maksavain veroäyrien luvun lopullinen lisäännys oli 921,618. 

Veroäyri, joka vuonna 1919 oli 34 markkaa 25 penniä, aleni vuodelta 1920 
32 markkaan. 

Kaupungin 1920 vuoden verotusoloja valaistaan tauluissa, jotka kau-
pungin tilastokonttori ön laatinut verotuslautakunnan kustannuksella ja jotka 
ovat julkaistuina Helsingin kaupungin tilastollisessa vuosikirjassa vuodelta 
1922. 


