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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
Lagen avses träda i kraft vid ingången av
apoteksavgift ändras. Enligt propositionen 2010, och den tillämpas första gången på den
justeras grunderna för apoteksavgiften, som apoteksavgift som fastställs på basis av apofastställs på basis av apotekens omsättning, teksrörelsens omsättning 2009. Propositionen
genom att förändringar i apotekens omsätt- hänför sig till budgetpropositionen för 2010
ning beaktas.
och avses bli behandlad i samband med den.
—————

MOTIVERING

1.
1.1.

Nuläge och föreslagna ändringar
Apoteksavgiftstabellen

Enligt lagen om apoteksavgift (148/1946)
ska apoteken årligen till staten erlägga en
apoteksavgift, vars storlek fastställs utifrån
apotekens omsättning. Apoteksavgiftens storlek fastställs enligt tabellen i 2 § 1 mom. i lagen på så sätt att apoteksavgiftens andel av
omsättningen stiger i takt med att omsättningen ökar. De minsta apoteken betalar inte
alls apoteksavgift och avgiften för de största
apoteken är nästan 11 procent av omsättningen. Enligt paragrafen behöver apoteksavgift
inte erläggas om den årliga omsättningen är
under 777 694 euro. Apoteksavgiften är som
högst när apotekets omsättning överstiger 5
572 465 euro, varvid apoteksavgiften är 470
418 euro ökad med 11 procent av den omsättning som överstiger gränsen.
Apoteksavgiftens andel av apotekens totala
omsättning efter avdragen enligt 1 a § i lagen
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har varit knappt 7 procent. Eftersom apoteksavgiften stiger progressivt i takt med att omsättningen ökar, betyder det att om tabellen
hålls oförändrad ökar apoteksavgiftens andel
av apotekens omsättning samtidigt som också de minsta apoteken blir tvungna att betala
apoteksavgift. År 2008 fanns det fjorton apotek som på grund av liten omsättning inte betalade apoteksavgift. Åren 2006 och 2007
fanns det 20 stycken sådana här apotek.
Apoteksavgiftstabellen ändrades senast genom lag 978/2008, som trädde i kraft vid ingången av 2009, varvid förändringen i apotekens totala omsättning från 2006 till 2007
beaktades. Tabellen tillämpades första gången på den apoteksavgift som fastställdes på
basis av omsättningen 2008. Apoteksavgiftens andel av apotekens totala omsättning var
då i genomsnitt 6,3 procent och efter avdragen enligt 1 a § i lagen var den 6,7 procent av
den omsättning som låg till grund för apoteksavgiften. Föregående år var de motsvarande andelarna även 6,3 och 6,7 procent.
Det föreslås att 2 § i lagen ändras då det
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gäller den apoteksavgift som ska debiteras
för 2010, så att apoteksavgiftens andel av den
omsättning som ligger till grund för apoteksavgiften i genomsnitt uppgår till 6,3 procent.
Ändringen görs med 7,7 procent, vilket motsvarar förändringen i apotekens omsättning
2007–2008. Tabellens omsättningsgrupper
och eurobeloppen för apoteksavgiften vid
omsättningens nedre gräns bör ändras.
Omsättningen för privata apotek uppskattas
år 2009 öka med cirka 5 procent jämfört med
föregående år, medan tillväxten var 7,7 procent år 2008.
2.

snittliga apoteksavgiften för andra apotek är
6,3 procent av apotekens totala omsättning.
3.

Beredningen av propositionen

Propositionen har beretts vid social- och
hälsovårdsministeriet.
4.

Samband med andra propositioner

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2010 och avses bli behandlad i
samband med den.

Propositionens konsekvenser

Den föreslagna ändringen i budgetpropositionen av apoteksavgiftstabellen innebär att
den apoteksavgift som fastställs på basis av
omsättningen 2009 inbringar cirka 134 miljoner euro. En ändring av tabellen på det sätt
som föreslås innebär att antalet apotek som
är befriade från apoteksavgiften på grund av
att de har liten omsättning uppskattas förbli
omkring 14 som tidigare, och att den genom-

5.

Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari
2010 och den ska tillämpas första gången
2010 på den apoteksavgift som fastställs på
basis av apotekens omsättning 2009.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslag

Lag
om ändring av 2 § i lagen om apoteksavgift

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 21 februari 1946 om apoteksavgift (148/1946) 2 §, sådan den lyder i
lag 978/2008, som följer:
2§
Apoteksavgiften fastställs enligt omsättningsgrupper på följande sätt:
Apotekets omsättning

€
837 576 – 976 705
976 705 – 1 255 900
1 255 900 – 1 534 782
1 534 782 – 1 954 653

Apoteksavgiften Avgiftsprovid omsättning- för omsättens nedre gräns ning som
överstiger
den nedre
gränsen
€
—
8 348
27 891
50 202

6
7
8
9

1 954 653 – 2 511 798
2 511 798 – 3 070 493
3 070 493 – 3 628 878
3 628 878 – 4 606 515
4 606 515 – 6 001 545
6 001 545 –

87 990
140 919
196 789
254 023
356 675
506 641

9,5
10
10,25
10,5
10,75
11

Apoteksavgiften fastställs i fulla euro. En
apoteksavgift som är mindre än fem euro tas
inte ut.
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
Lagen tillämpas första gången på den apoteksavgift som fastställs på basis av apoteksrörelsens omsättning 2009.

—————
Helsingfors den 15 september 2009

Republikens President

TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä
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Parallelltexter

Lag
om ändring av 2 § i lagen om apoteksavgift

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 21 februari 1946 om apoteksavgift (148/1946) 2 §, sådan den lyder i
lag 978/2008, som följer:
Gällande lyselse

Föreslagen lydelse
2§

Apoteksavgiften fastställs enligt omsättningsgrupper på följande sätt:

2§
Apoteksavgiften fastställs enligt omsättningsgrupper på följande sätt:
Apotekets omsättning

Apotekets omsättning

777 694
906 876
1 166 110
1 425 053
1 814 905
2 332 217
2 850 968
3 369 432
4 277 173
5 572 465

€
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Apoteksavgiften Avgiftsprovid omsättning- för omsättens nedre gräns ning som
överstiger
den nedre
gränsen
€
906 876
––
6
1 166 110
7 751
7
1 425 053
25 897
8
1 814 905
46 613
9
2 332 217
81 699
9,5
2 850 968
130 844
10
3 369 432
182 719
10,25
4 277 173
235 862
10,5
5 572 465
331 175
10,75
470 418
11

Apoteksavgiften fastställs i fulla euro. En
apoteksavgift som är mindre än fem euro
tas inte ut.

€
837 576 – 976 705
976 705 – 1 255 900
1 255 900 – 1 534 782
1 534 782 – 1 954 653
1 954 653 – 2 511 798
2 511 798 – 3 070 493
3 070 493 – 3 628 878
3 628 878 – 4 606 515
4 606 515 – 6 001 545
6 001 545 –

Apoteksavgiften Avgiftsprovid omsättning- för omsättens nedre gräns ning som
överstiger
den nedre
gränsen
€
—
8 348
27 891
50 202
87 990
140 919
196 789
254 023
356 675
506 641

6
7
8
9
9,5
10
10,25
10,5
10,75
11

Apoteksavgiften fastställs i fulla euro. En
apoteksavgift som är mindre än fem euro
tas inte ut.
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2010.
Lagen tillämpas första gången på den apoteksavgift som fastställs på basis av apoteksrörelsens omsättning 2009.
———

