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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av 2 § i lagen om apoteksavgift 

 
 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att lagen om 
apoteksavgift ändras. Enligt propositionen 
skall grunderna för apoteksavgiften, som 
fastställs enligt apotekets omsättning, ses 
över genom att förändringen i apotekens om-
sättning beaktas. 

 

Avsikten är att lagen skall träda i kraft vid 
ingången av 2005 och den skall tillämpas 
första gången på en apoteksavgift som fast-
ställs på basis av apoteksrörelsens omsätt-
ning för 2004. Propositionen hänför sig till 
budgetpropositionen för 2005 och avses bli 
behandlad i samband med den. 

 
————— 

 
 
 
 
 
 

MOTIVERING 

1.  Nuläge och föreslagna ändring-
ar 

Enligt lagen om apoteksavgift (148/1946) 
skall apoteken betala en årlig apoteksavgift 
till staten. Avgiftens storlek fastställs på ba-
sis av apotekets omsättning. Apoteksavgiften 
fastställs enligt tabellen i lagens 2 § 1 mom. 
så, att avgiftens andel av omsättningen stiger 
när omsättningen ökar. De minsta apoteken 
betalar inte alls någon apoteksavgift och för 
de största apoteken är avgiften nästan 11 % 
av omsättningen. På basis av den gällande 
skalan behöver apoteksavgift inte betalas när 
den årliga omsättningen är under 582 205 
euro. Apoteksavgiften är högst när apotekets 
omsättning överstiger 4 171 717 euro, dvs. 
apoteksavgiften är då 352 170 euro + 11 % 
av den omsättning som överstiger nämnda 
gräns. 

Apoteksavgiftens andel av apotekens total-
omsättning har varit i genomsnitt ca 7 %. Ef-
tersom apoteksavgiftens storlek ökar pro-
gressivt när omsättningen ökar, innebär en 
oförändrad tabell att apoteksavgiftens andel 

av apotekens omsättning stiger och att de 
små apoteken samtidigt också skulle bli 
tvungna att betala apoteksavgift. År 2003 
fanns det nio apotek vilkas omsättning var 
under 582 205 euro och vilka på grundval av 
detta inte betalade apoteksavgift. 

Apoteksavgiftstabellen ändrades senast ge-
nom lag 922/2003, som trädde i kraft vid in-
gången av 2004, då förändringen i apotekens 
totalomsättning från 1999 till 2001 beakta-
des. Tabellen tillämpades första gången på 
den apoteksavgift som fastställdes på basis 
av omsättningen för 2003. Apoteksavgiftens 
andel av apotekens totalomsättning var här-
vid i genomsnitt 6,7 % och efter avdragen 
enligt 1 a § i lagen 7,1 % av den omsättning 
som utgör grund för apoteksavgiften. 

Det föreslås att apoteksavgiftstabellen yt-
terligare ändras då det gäller den apoteksav-
gift som skall debiteras 2005 så, att apoteks-
avgiftens andel av den omsättning som ligger 
till grund för apoteksavgiften bibehålls på sin 
nuvarande nivå. Avsikten är att apoteksav-
giftstabellen ändras så att den stämmer över-
ens med förändringen i apotekens omsättning 
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2001 – 2002, dvs. med 9,1 %. Det föreslås att 
eurobeloppen för apotekets omsättning och 
för apoteksavgiften vid omsättningens nedre 
gräns ändras i tabellen. 

 
2.  Proposi t ionens konsekvenser 

En justering av apoteksavgiftstabellen på 
det sätt som föreslås i budgeten innebär att 
intäkterna av den apoteksavgift som fastställs 
på basis av omsättningen 2004 uppgår till ca 
115 miljoner euro. En ändring av tabellen på 
det sätt som föreslås innebär att antalet apo-
tek som befrias från apoteksavgiften på 
grund av liten omsättning fortfarande är nio 
och att den genomsnittliga apoteksavgiften 
för övriga apotek uppgår till 6,7 % av total-
omsättningen. Andelen är lika stor som den 
andel som fastställdes enligt omsättningen 
2003. 

3.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid social- och hälsovårdsministeriet. 

 
4.  Samband med andra proposi -

t ioner 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2005 och avses bli behandlad i 
samband med den. 

 
5.  Ikraft trädande 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2005 och den  tillämpas första gången år 
2005 på en apoteksavgift som fastställs på 
basis av apotekens omsättning 2004. 
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Lagförslagen 

 

Lag 

om ändring av 2 § lagen om apoteksavgift 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 21 februari 1946 om apoteksavgift (148/1946) 2 §, sådan den lyder i lag 

922/2003, som följer: 
 

2 § 
Apoteksavgiften fastställs enligt omsätt-

ningsgrupper på följande sätt: 
 

Apotekets omsättning   

 

 

 

  

 € 

Apoteksavgiften 

vid omsättning-

ens nedre gräns  

 

  

 €         

Avgiftsprocent 

för omsättning 

som överstiger 

den nedre 

gränsen     

 

 635 186 — 740 697 

 

 — 

 

 6 

 740 697 — 952 427  6 331  7 

 952 427 — 1 163 920  21 152  8 

 1 163 920 —  1 482 334  38 071  9 

 1 482 334 — 1 904 852  66 728  9,5 

1 904 852 — 2 328 545  106 868 10 

2 328 545 — 2 752 003  149 237 10,25 

2 752 003 —  3 493 405  192 641 10,5 

3 493 405 — 4 551 343  270 489 10,75 

4 551 343 —  384 217 11 

 
Apoteksavgiften fastställs i fulla euro. En 

apoteksavgift som är mindre än  5 euro tas 
inte ut. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. 
Lagen tillämpas första gången på en apo-

teksavgift som fastställs på basis av apoteks-
rörelsens omsättning 2004. 

————— 

Helsingfors den 14 september 2004 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Social- och hälsovårdsminister Sinikka Mönkäre 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 
 

Lag 

om ändring av 2 § lagen om apoteksavgift 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 21 februari 1946 om apoteksavgift (148/1946) 2 §, sådan den lyder i lag 

922/2003, som följer: 
 
Gällande lag Förslag 
 

2 § 
Apoteksavgiften fastställs enligt omsätt-

ningsgrupper på följande sätt: 
 

Apotekets omsätt-

ning   

 

 

 

 

 € 

Apoteksavgiften 

vid omsättning-

ens nedre gräns  

 

 

 €         

Avgiftsprocent  

för omsättning 

som överstiger  

den nedre 

gränsen     

 

 582 205 — 678 9

 

 — 

 

 6 

 678 916 — 872 9  5 803  7 

 872 985 — 1 066 8  19 387  8 

 1 066 838 —  1 358 6 34 896  9 

 1 358 693 — 1 745 9  61 163  9,5 

1 745 969 — 2 134 3  97 954 10 

2 134 322 — 2 522 4  136 789 10,25 

2 522 459 —  3 202 0  176 573 10,5 

3 202 021 — 4 171 7  247 927 10,75 

4 171 717 —  352 170 11 

 
Apoteksavgiften fastställs i fulla euro. En 

apoteksavgift som är mindre än  5 euro tas 
inte ut. 

2 § 
Apoteksavgiften fastställs enligt omsätt-

ningsgrupper på följande sätt: 
 

Apotekets omsätt-

ning   

 

 

 

 

 € 

Apoteksavgiften 

vid omsättning-

ens nedre gräns  

 

  

 €         

Avgiftsprocent  

för omsättning 

som överstiger  

den nedre  

gränsen     

 

 635 186 — 740

 

 — 

 

 6 

 740 697 — 952  6 331  7 

 952 427 — 1 163  21 152  8 

 1 163 920 —   1 482  38 071  9 

 1 482 334 — 1 904  66 728  9,5 

1 904 852 — 2 328  106 868 10 

2 328 545 — 2 752  149 237 10,25 

2 752 003 —  3 493  192 641 10,5 

3 493 405 — 4 551  270 489 10,75 

4 551 343 —  384 217 11 

 
Apoteksavgiften fastställs i fulla euro. En 

apoteksavgift som är mindre än  5 euro tas 
inte ut. 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 
2005. 

Lagen tillämpas första gången på en apo-
teksavgift som fastställs på basis av apo-
teksrörelsens omsättning 2004. 

——— 
 


