
XIX. Verotusvalmistelukunta. 

Verotusvalmistelukunnan vuodelta 1924 antama rtomus oli seuraava: 

Toukokuun 30 p:nä 1911 annetun verotusvalmistelukunnan johtosäännön 
mukaisesti on valmistelukunnan vuosittain annettava kaupunginvaltuustolle 
kertomus toiminnastaan kuluneena vuonna. Esilläoleva kertomus, joka koh-
distuu kalenterivuoteen 1924, käsittää sen ohessa puheenaolevana vuonna 
1923 vuoden tulojen perusteella toimitetun verotuksen. 

Verotusvalmistelukuntaan kuuluivat vuonna 1924 kamarineuvos 1 1 
Eneberg puheenjohtajana sekä filosofianmaisteri A. A. Ekström ja johtaja 
J. E. Jalava. Ensimmäisenä sihteerinä toimi varatuomari K. B. von Fieandt 
ja toisena sihteerinä varatuomari F. A. Hasselblatt heinäkuun 15 p:än ja 
sanotusta päivästä vuoden loppuun virkaatekevänä varatuomari J. E. Blom-
kvist. Ylimääräisinä sihteereinä toimivat herra P. G. Hj. Svinhufvud sekä 
varatuomarit K. E. Östenson, J. E. Blomkvist ja N. Ä. G. Grotenfelt. 

Verotusvalmistelukunta antoi vuonna 1924 rahatoimikamarille lausuntoja 
726 verotusasiasta ja maistraatille 3 asiasta, teki esityksiä rahatoimikamarille 
ja muille virastoille 8 asiassa sekä lähetti 141 kirjelmää eri virastoille, toimini-
mille y. m. Tätä työtä suorittaakseen valmistelukunta kokoontui 47 kertaa 
edellisen vuoden 44 kerran sijasta. 

Taksoituslautakunnan kokoukset alkoivat tammikuun 15 p:nä ja loppui-
vat seuraavan toukokuun 27 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 67,106 (vastaten 62,858 vuonna 1923). Vuonna 1924 lähetettiin n. 6,000 
kehoitusta tuloilmoitusten antamiseen tai aikaisemmin jätettyjen täydentä-
miseen. Kehoituksia palkkakontrolli-ilmoitusten antamiseen taas toimitettiin 
n. 800 yhtiölle, virastolle ja yksityiselle työnantajalle, jotka lähettivät verotus-
valmistelukunnalle tasaluvuin 60,000 kappaletta kontrolli-ilmoituksia vuoden 
1923 aikana palkka-, palkkio-, eläke- tai luontoisetuina v. m. nautituista tu-
loista. Näistä kontrolli-ilmoituksista käytettiin 7,363 taksoituksen perusteeksi 
sellaisille verovelvollisille, jotka olivat laiminlyöneet antaa tuloilmoituksen. 
Tämän lisäksi taksoituslautakunta pani verovelvollisille, joiden etupäässä 
henkiluettelon nojalla oli todettu laiminlyöneen verovelvollisuutensa, makset-
tavaksi veroäyrit laissa säädettyine veronkorotuksilleen. Verotettujen luku-
määrä x) oli 77,447 oltuaan lähinnä edellisenä vuonna 75,107. 

Verotettujen kokonaismäärä on saatu yhdistämällä eri kaupunginosissa vero lettujen 
loppusummat. Useampaan kertaan laskemista esiintyy mikäli jollain henkilöllä on ollut 
tuloja useammassa kaupunginosassa. 



108* % XXVI. Kaupungin yleisten töiden hallitus. 

Taksoituslautakunnan toimittaman verotuksen tuloksena oli. että vero-
äyrien luku, joka 1922 vuoden verotuksessa oli 14,602,413, vuodelta 1923 
kohosi 16,198,055:een. 

1923 vuoden verotuksen johdosta esitettiin tutkijalautakunnalle 2,316 
valitusta edellisen vuoden 3,881 valituksen sijasta. Näitä valituksia tutkija-
lautakunta käsitteli kokouksissaan kesäkuun 30 p:n ja heinäkuun 3 p:n väli-
senä aikana, minkä jälkeen verotusluettelot heinäkuun 10 p:nä voitiin antaa 
kaupungin rahatoimikonttorille. Mainituista valituksista tutkijalautakunta 
hyväksyi 848, kun taas 243 hyväksyttiin osittain ja loput, 1,225 valitusta, 
hylättiin. Tutkijalautakunnan tekemien oikaisujen jälkeen aleni veroäyrien 
luku 148,01 Iillä, joten verotuksen perustukseksi jäi jäljelle 16,050,044 äyriä. 
Veroäyrien lisäys oli^siis 1,648,107 eli edelliseen vuoteen verrattuna 11.4 %. 
Veroäyrien kokonaismäärä jakautui seuraavasti: 8.4 % kiinteistö tulosta, 25.7 % 
elinkeino- ja liiketulosta sekä 65.9 % palkka-Jynnä muusta senkaltaisesta 
tulosta. 

Veroäyri, joka vuodelta 1922 oli 8: 65 markkaa, vahvistettiin vuodelta 
1923 7 markaksi, kummassakin tapauksessa laskettuna 100 markan tuloa kohti. 


