
XVI. Verotusvalmistelukunta. 

Verotusvalmistelukunnan vuodelta 1923 antama kertomus oli seuraavan-
sisältöinen: 

Verotuslautakuntaan kuului vuonna 1923 kamreeri E. E. Eneberg, puheen-
johtajana, sekä filosofianmaisteri A. Ekström ja johtaja E. Jalava. Ensim-
mäisenä sihteerinä toimi varatuomari B. von Fieandt ja toisena sihteerinä 
varatuomari F. Hasselblatt. 

Verotusvalmistelukunnan ehdotuksesta otettiin vuoden 1923 meno-
sääntöön määräraha 4 ylimääräisen sihteerin palkkaamista varten. Kolmeen 
viroista otettiin tammikuun 5 p:nä pidetyssä kokouksessa varatuomari J . E. 
Blomkvist, hovioikeudenauskultantti K.-E. Östenson ja avustava sihteeri 
Hj. Svinhufvud, neljättä sihteerinvirkaa hoiti edellisenä puolivuotiskautena 
jääkärimajuri B. Lemberg ja jälkimmäisellä puoliskolla ent. pankinjohtaja 
G. Albrecht. 

Verotusvalmistelukunta antoi vuonna 1923 rahatoimikamarille lausuntoja 
858 verotusasiasta ja maistraatille 3 asiasta, jotka koskivat kiinteistönmyynti-
voitosta kannettavaa veroa. Samoin teki valmistelukunta rahatoimikamarille 
ja muille viranomaisille esityksiä 22 erilaatuisesta asiasta sekä lähetti 135 
kirjelmää eri virastoille, liikkeille y. m., minkä lisäksi valmistelukunta maist-
raatin määräyksestä maaliskuun 19 p:nä 1919 annetun kiinteistökaupoista 
suoritettavaa ylimääräistä veroa koskevan lain määräysten mukaisesti laati 
vuoden 1918 lisäverotusluettelon. Tätä työtä suorittaakseen valmistelukunta 
kokoontui vuoden varrella 44 kertaa edellisen vuoden 63 kerran sijasta. 

Verotusvalmistelukunnan kokoukset alkoivat tammikuun 3 p:nä ja lop-
puivat seuraavan kesäkuun 5 p:nä. 17 kokouksessa käsiteltiin lautakunnan 
seitsemän osaston puheenjohtajien tarkoitusta varten otettujen apuvoimien 
avulla sitä ennen tarkastamat ja tarpeen vaatiessa hankitulla lisäselvityksellä 
täydentämät verovelvollisten lautakunnalle antamat tulotiedot, joiden luku 
oli 62,858 (vastaten 60,471 vuonna 1922); tällöin kiinnitettiin myöskin huo-
miota viranomaisten, yhtiöiden ja yksityishenkilöiden verovalmistelukunnan 
käytettäviksi luovuttamiin ensitietoihin. Tämän lisäksi verotusvalmistelu-
kunta pani verovelvollisille, joiden etupäässä henkiluettelon nojalla oli todettu 
laiminlyöneen verovelvollisuutensa, maksettavaksi veroäyrit laissa säädettyine 
veronkorotuksineen. Verotettujenx) lukumäärä oli 75,107 oltuaan 73,258 
lähinnä edellisenä vuonna. 

Verotettujen kokonaismäärä on saatu yhdistämällä eri kaupunginosissa verotet-
tujen loppusummat. Kaksoislaskentaa esiintyy sentähden siinä määrin mikäli henkilöllä 
on ollut tuloja useammassa kaupunginosassa. 
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Verotusvalmistelukunnan toimit taman taksoituksen tuloksena oli, et tä 
maksavien veroäyrien luku, joka 1921 vuoden verotuksessa oli 12,922,492, 
vuodelta 1922 kohosi 14,602,413:een, osoittaen 1,679,921 veroäyrin lisäystä. 

1922 vuoden verotuksen johdosta esitettiin tutkijalautakunnalle 3,881 
valitusta edellisen vuoden 4,454 valituksen sijasta. Näitä valituksia tu tki ja-
lautakunta käsitteli heinäkuun 6 ja 12 p:n välisenä aikana pitämissään kokouk-
sissa, minkä jälkeen verotusluettelot heinäkuun 14 p:nä voitiin antaa kaupungin 
rahatoimikonttorille. Mainituista valituksista tu tki ja lautakunta hyväksyi 
1,335, kun taas 351 hyväksytti in osittain ja loput 2,195 valitusta hylättiin. 
Tutki ja lautakunnan tekemien oikaisujen jälkeen aleni maksavien veroäyrien 
luku 200,476:11a, joten verotuksen perustukseksi jäi jäljelle 14,401,937 äyriä. 
Maksavat veroäyrit lisääntyivät siis l,479,445:llä. 

Veroäyri, joka vuodelta 1921 oli 10:10 markkaa, laskettuna 100 markan 
tulosta vahvistettiin vuodelta 1922 8: 65 markaksi, samoin 100 markan tulosta 
laskettuna. 


