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1 ALLMÄNT 
Enligt 89 § 3 mom. i läkemedelslagen ska apotekare, Helsingfors universi-
tetsapotek och Östra Finlands universitetsapotek till Säkerhets- och utveckl-
ingscentret för läkemedelsområdet lämna för centrets utvecklings-, plane-
rings- och tillsynsuppgifter, bestämmande av kvalitetskontrollavgiften samt 
framställning av statistik behövliga uppgifter som gäller identifiering, inkoms-
ter och utgifter samt annars den ekonomiska ställningen när det gäller apo-
teksverksamheten samt annan affärsverksamhet som bedrivs i samma loka-
ler som apoteket. 

Enligt 84 b § i läkemedelslagen ska apoteken, inberäknat Helsingfors univer-
sitetsapotek och Östra Finlands universitetsapotek, partiaffärerna och läke-
medelstillverkarna betala en kvalitetskontrollavgift till Säkerhets- och utveckl-
ingscentret för läkemedelsområdet. 

Kvalitetskontrollavgiften gäller alla läkemedelspreparat inberäknat tradition-
ella växtbaserade preparat samt homeopatiska och antroposofiska preparat. 
Kvalitetskontrollavgiften uppgår till 0,2 procent av skillnaden mellan läke-
medlens mervärdesskattefria försäljningspris och inköpspris (läkemedelsla-
gen  84 b § 1 mom.). 

2 INSAMLING AV APOTEKENS EKONOMISKA UPPGIFTER 
De nödvändiga ekonomiska uppgifterna samlas in från apotekarna, Helsing-
fors universitets apotek och Östra Finlands universitetsapotek vid en viss tid-
punkt som anmäls separat. Även ekonomiska uppgifter som berör annan af-
färsverksamhet som bedrivs i samma lokaler som apoteket samlas in. 

Uppgifter samlas in både gällande hela apoteksrörelsen och för de olika verk-
samhetsenheterna så att uppgifterna om apotekets, filialapotekets, apote-
kets serviceställe och apotekets webbtjänst anmäls separat. 

De ekonomiska uppgifterna samlas in elektroniskt. Apotekaren kan själv 
lämna in uppgifterna eller bemyndiga t.ex. bokföringsbyrån att göra det. 

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet informerar årligen 
om tidpunkten för insamling av uppgifterna, innehållet i formuläret och hur 
man kan bemyndiga någon att lämna in uppgifterna. 

3 KVALITETSKONTROLLAVGIFTEN 
3.1 Apoteken 

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet fastställer kvali-
tetskontrollavgifterna på basen av de ekonomiska uppgifterna som anmälts 
till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. 

Följande uppgifter används som grunden för den kvalitetskontrollavgift som 
apoteken ska betala: 

- Totalomsättning utan mervärdesskatt (inkluderar alla skattesatser) 
- varuinköp 
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- förändring i lagret 
- försäljning av andra produkter än läkemedel 
- apoteksskatt 
 
Grunden för kvalitetskontrollavgiften är totalomsättningen utan mervär-
desskatt, från vilken man drar av varuinköp och (+/-) förändring av lagret (= 
grunden för kvalitetskontrollavgiften). Från denna summa dras det av det be-
lopp som motsvarar försäljning av andra produkter än läkemedel i procent av 
den totala omsättningen samt apoteksskatten (= grunden för beräkning av 
kvalitetskontrollavgiften). Kvalitetskontrollavgiften är 0,2% av grunden för be-
räkning av kvalitetskontrollavgiften. 
 
 

3.2 Läkemedelspartiaffärerna och läkemedelstillverkarna 

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet fastställer kvali-
tetskontrollavgifterna som läkemedelspartiaffärerna och läkemedelstillver-
karna ska betala utifrån en anmälan som ska lämnas in till Säkerhets- och 
utvecklingscentret för  läkemedelsområdet. 

För fastställandet av den årliga kvalitetskontrollavgiften ska läkemedelspar-
tiaffärerna och läkemedelstillverkarna två gånger per år göra en skriftlig an-
mälan till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Ur an-
mälan ska framgå den omsättning som utgör grund för kvalitetskontrollavgif-
ten, den mervärdesskattefria skillnaden mellan läkemedlens försäljningspris 
och inköpspris samt kvalitetskontrollavgiften som ska betalas. Anmälan ska 
utformas så att de i anmälan angivna uppgifterna lätt kan kontrolleras i bok-
föringen. Försäljningsuppgifterna för det första halvåret ska anmälas senast 
den 15 augusti samma år och försäljningsuppgifterna för det andra halvåret 
ska anmälas senast den 15 februari följande år. 

Om en läkemedelspartiaffär eller läkemedelsfabrik inte har haft sådan för-
säljning för vilken kvalitetskontrollavgift ska betalas, måste även detta anmä-
las till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet inom de ut-
satta tiderna. 

4 FASTSTÄLLANDE OCH UPPBÄRANDE AV KVALITETSKONT-
ROLLAVGIFTEN 

Kvalitetskontrollavgiften fastställs och uppbärs i hela euro. Säkerhets- och 
utvecklingscentret för läkemedelsområdet uppbär den fastställda kvalitets-
kontrollavgiften en gång per år av apotek och två gånger per år av läkeme-
delspartiaffärer och läkemedelsfabriker. 

5 HANDLEDNING OCH RÅDGIVNING 
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet ger på begäran 
handledning och rådgivning beträffande tillämpningen av föreskriften. 
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6 IKRAFTTRÄDANDE 
Denna föreskrift träder i kraft 22.5.2019 och gäller tills vidare  
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