
XVIII. Verotusvalmistelukunta. 

Verotusvalmistelukunnan vuodelta 1925 antama kertomus oli seuraava: 

Toukokuun 30 p:nä 1911 annetun verotusvalmistelukunnan johtosään-
nön mukaisesti on valmistelukunnan vuosittain annettava kaupunginvaltuus-
tolle kertomus edellisen vuoden toiminnastaan. Esilläoleva vuoden 1925 ker-
tomus käsittää sen ohessa puheenaolevana vuonna 1924 vuoden tulojen perus-
teella toimitetun verotuksen. 

Verotusvalmistelukuntaan kuuluivat vuonna 1925 kamarineuvos E. E. 
Eneberg puheenjohtajana sekä filosofianmaisteri A. A. Ekström ja johtaja 
J . E. Jalava. Ensimmäisenä sihteerinä toimi varatuomari K. B. von Fieanclt, 
toisena sihteerinä ylimääräinen sihteeri varatuomari J . E. Blomkvist, Yli-
määräisinä sihteereinä toimivat herra P. G. Hj. Svinhufvud ja varatuomari 
K. E. Östenson. 

Verotusvalmistelukunta antoi vuonna 1925 rahatoimikamarille lausuntoja 
853 verotusasiasta ja maistraatille 1 asiasta, teki esityksiä rahatoimikamarille 
ja muille virastoille 19 asiassa sekä lähetti 91 kirjelmää eri virastoille, toimi-
nimille y. m. Tätä työtä suorittaakseen valmistelukunta kokoontui 63 kertaa 
edellisen vuoden 47 kerran sijasta. 

Taksoituslautakunnan kokoukset alkoivat tammikuun 7 p:nä vuonna 1925 
ja loppuivat seuraavan toukokuun 26 p:nä. 21 kokouksessa käsiteltiin lauta-
kunnan seitsemän osaston puheenjohtajien tarkoitusta varten otettujen apu-
voimien avulla sitä ennen tarkastamat ja tarpeen vaatiessa hankitulla lisä-
selvityksellä täydentämät verovelvollisten lautakunnalle antamat tulotiedot, 
joiden luku oli 71,505 (vastaten 67,106 vuonna 1925). Vuonna 1925 lähetet-
tiin yhtä monta kuin edellisenäkin vuonna eli n. 6,000 kehoitusta tuloilmoi-
tusten antamiseen tai aikaisemmin jätettyjen täydentämiseen. Kehoituksia 
palkkakontrolli-ilmoitusten antamiseen taas toimitettiin n. 900 yhtiölle, viras-
tolle ja yksityiselle työnantajalle, jotka lähettivät verotusvalmistelukunnalle 
tasaluvuin 60,000 kappaletta kontrolli-ilmoituksia vuoden 1925 aikana palkka-, 
palkkio-, eläke- tai luontoisetuina y. m. nautituista tuloista. Näistä kontrolli-
ilmoituksista lähetettiin n. 2,000, jotka koskivat Helsingin kaupungin lähei-
syydessä asuvia henkilöitä, asianomaisille verotuslautakunnille ja 6,943 käy-
tettiin verotuksen perusteeksi sellaisille verovelvollisille, jotka olivat laimin-
lyöneet antaa tuloilmoituksen. Tämän lisäksi taksoituslautakunta pani vero-
velvollisille, joiden etupäässä henkiluettelon nojalla oli todettu laiminlyöneen 
verovelvollisuutensa, maksettavaksi veroäyrit laissa säädettyine veronkorotuk-
sineen. Verotettujen lukumäärä1) oli 80,063 oltuaan edellisenä vuonna 77,447. 

Verotettujen kokonaismäärä on saatu yhdistämällä eri kaupunginosissa verotettujen 
loppusummat. Useampaan kertaan laskemista esiintyy, mikäli jollain henkilöllä on ollut 
tuloja useammassa kaupunginosassa, 
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Taksoituslautakunnan toimittaman verotuksen tuloksena oli, että vero-
äyrien luku, joka 1923 vuoden verotuksessa oli 16,198,055, vuodelta 1924 
kohosi 18,693,695: een. 

1924 vuoden tulojen verotuksen johdosta esitettiin tutkijalautakunnalle 
2,963 valitusta edellisen vuoden 2,316 valituksen sijasta. Näitä valituksia 
tutkijalautakunta käsitteli kokouksissaan heinäkuun 1, 2 ja 3 p:nä, minkä 
jälkeen verotusluettelot heinäkuun 6 p:nä voitiin antaa kaupungin rahatoimi-
konttorille. Mainituista valituksista tutkijalautakunta hyväksyi 1,474, jota-
vastoin 1,489 ei aiheuttanut mitään muutosta taksoitukseen. Tutkijalauta-
kunnan tekemien oikaisujen jälkeen aleni veroäyrien luku 173,922:11a, joten 
verotuksen perustukseksi jäi jäljelle 18,519,773 äyriä. Veroäyrien lisäys oli 
siis 2,469,729 eli edelliseen vuoteen verrattuna 15.4 %. Veroäyrien kokonais-
määrä jakautui seuraavasti: 10.s °/0 kiinteistötulosta, 23.4 % elinkeino- ja 
liiketulosta sekä 65.8 % palkka- ynnä muusta senkaltaisesta tulosta. 

Veroäyri vahvistettiin vuodelta 1924 7 markaksi, laskettuna kuten 
vuonna 1923, 100 markan tuloa kohti. 

Kuuna IL leert. 1925. 


