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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi apteekkimak-
susta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ap-
teekkimaksusta annettua lakia. Esityksen 
mukaan apteekin liikevaihdon mukaan mää-
räytyvän apteekkimaksun perusteita tarkistel-
taisiin ottamalla huomioon apteekkien liike-
vaihdon muutos. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuo-

den 2005 alusta ja sitä sovellettaisiin ensim-
mäisen kerran apteekkimaksuun, joka määrä-
tään apteekkiliikkeen vuoden 2004 liikevaih-
don perusteella. Esitys liittyy valtion vuoden 
2005 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu 
käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

————— 
 
 
 
 

PERUSTELUT 

1.  Nykyti la  ja  ehdotetut  muutok-
set  

Apteekkimaksusta annetun lain (148/1946) 
mukaan apteekkien tulee suorittaa valtiolle 
vuosittainen apteekkimaksu, jonka suuruus 
määräytyy apteekin liikevaihdon perusteella. 
Apteekkimaksun suuruus määräytyy lain 2 
§:n 1 momentissa olevan taulukon mukaisesti 
siten, että apteekkimaksun osuus liikevaih-
dosta nousee liikevaihdon kasvaessa. Pie-
nimmät apteekit eivät maksa lainkaan ap-
teekkimaksua ja suurimmilla apteekeilla 
maksu on lähes 11 prosenttia liikevaihdosta. 
Voimassa olevan asteikon perusteella ap-
teekkimaksua ei tarvitse suorittaa silloin kun 
vuotuinen liikevaihto on alle 582 205 euroa. 
Korkeimmillaan apteekkimaksu on apteekin 
liikevaihdon ylittäessä 4 171 717 euroa, jol-
loin apteekkimaksu on 352 170 euroa + 11 
prosenttia mainitun rajan ylittävästä liike-
vaihdosta. 

Apteekkimaksun osuus apteekkien koko-
naisliikevaihdosta on ollut keskimäärin noin 
7 prosenttia. Koska apteekkimaksun suuruus 
kasvaa progressiivisesti liikevaihdon kasva-
essa, merkitsisi taulukon pitäminen muuttu-

mattomana sitä, että apteekkimaksun osuus 
apteekkien liikevaihdosta kasvaisi ja samalla 
myös pienimmät apteekit joutuisivat maksa-
maan apteekkimaksua. Vuonna 2003 oli yh-
deksän apteekkia, joiden liikevaihto jäi alle 
582 205 euron ja jotka eivät tämän perusteel-
la maksaneet apteekkimaksua. 

Apteekkimaksutaulukkoa muutettiin vii-
meksi vuoden 2004 alusta voimaan tulleella 
lailla 922/2003, jolloin otettiin huomioon ap-
teekkien kokonaisliikevaihdon muutos vuo-
desta 1999 vuoteen 2001. Taulukkoa sovel-
lettiin ensimmäisen kerran apteekkimaksuun, 
joka määrättiin vuoden 2003 liikevaihdon pe-
rusteella. Apteekkimaksun osuus apteekkien 
kokonaisliikevaihdosta oli tällöin keskimää-
rin 6,7 % ja lain 1 a §:n mukaisten vähennys-
ten jälkeen 7,1 % apteekkimaksun perusteena 
olevasta liikevaihdosta. 

Vuonna 2005 maksuunpantavaa apteekki-
maksua varten taulukkoa ehdotetaan edelleen 
tarkistettavaksi siten, että apteekkimaksun 
osuus apteekkimaksun perusteena olevasta 
liikevaihdosta säilyisi nykyisellä tasollaan. 
Tarkistus tehtäisiin vuosien 2001 – 2002 lii-
kevaihdon muutosta vastaavasti 9,1 %:lla. 
Tarkistus tulisi tehdä taulukon liikevaihto-
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ryhmiin ja liikevaihdon alarajojen kohdilla 
oleviin apteekkimaksun euromääriin. 
 
2.  Esityksen vaikutukset  

Apteekkimaksutaulukon tarkistaminen ta-
lousarviossa esitetyllä tavalla merkitsisi, että  
vuoden 2004 liikevaihdon perusteella mää-
räytyvä apteekkimaksukertymä olisi noin 115 
miljoonaa euroa. Taulukon tarkistus esitetyl-
lä tavalla merkitsisi sitä, että liikevaihdon 
pienuuden takia apteekkimaksusta vapautet-
tujen apteekkien lukumäärän arvioidaan py-
syvän ennallaan yhdeksässä kappaleessa ja 
keskimääräinen apteekkimaksu muilla tulisi 
olemaan 6,7 % kokonaisliikevaihdosta, mikä 
on sama kuin vuoden 2003 liikevaihdon pe-
rusteella määräytynyt osuus. 
 

3.  Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä sosiaali- ja 
terveysministeriössä. 
 
4.  Riippuvuus muista es i tyksistä  

Esitys liittyy valtion vuoden 2005 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 
 
5.  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2005 ja sitä sovellettaisiin 
ensimmäisen kerran vuonna 2005 apteekki-
maksuun, joka määrätään apteekkien vuoden 
2004 liikevaihdon perusteella. 
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Lakiehdotus 

 
 

Laki 

apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan apteekkimaksusta 21 helmikuuta 1946 annetun lain (148/1946) 2 §, sellaisena 

kuin se on laissa 922/2003, seuraavasti: 
 

2 § 
Apteekkimaksu  määrätään liikevaihtoryh-

mittäin seuraavasti: 
 

Apteekin liikevaihto Apteekkimaksu Maksupro- 

 liikevaihdon ala- sentti ala- 

 rajan kohdalla  rajan yli me- 

  nevästä lii- 

    kevaihdosta 

 €  €  

 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 
 

Apteekkimaksu määrätään  täysin  euroin. 
Apteekkimaksua, joka on 5 euroa pienempi, 
ei peritä. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2005. 
Tätä taulukkoa sovelletaan ensimmäisen 

kerran apteekkimaksuun,  joka määrätään ap-
teekkiliikkeen vuoden 2004 liikevaihdon pe-
rusteella. 

 
————— 

Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 2004 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 

Laki 

apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan apteekkimaksusta 21 päivänä helmikuuta 1946 annetun lain (148/1946) 2 §, sel-

laisena kuin se on laissa 922/2003, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 § 
Apteekkimaksu määrätään liikevaihto-

ryhmittäin seuraavasti: 
 

Apteekin liikevaihto Apteekkimaksu Maksupro- 

 liikevaihdon ala- sentti ala- 

 rajan kohdalla  rajan yli 

  menevästä  

    liikevaih- 

    dosta 

 €  € 

 582 205 — 678 916     — 6 

 678 916 — 872 985   5 803 7 

 872 985 — 1 066 838   19 387 8 

1 066 838 — 1 358 693   34 896  9 

1 358 693 —   1745 969   61 163  9,5 

1 745 969 — 2 134 322   97 954  10 

2 134 322 — 2 522 459   136 789  10,25 

2 522 459 — 3 202 021   176 573  10,5 

3 202 021 — 4 171 717   247 927  10,75 

4 171 717 —  352 170  11 
 

Apteekkimaksu määrätään  täysin  eu-
roin. Apteekkimaksua, joka on 5 euroa 
pienempi, ei peritä. 

2 § 
Apteekkimaksu määrätään liikevaihto-

ryhmittäin seuraavasti: 
 

Apteekin liikevaihto Apteekkimaksu Maksupro- 

 liikevaihdon ala- sentti ala- 

 rajan kohdalla  rajan yli

  menevästä  

    liikevaih-

    dosta 

 €  € 

 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 
 

Apteekkimaksu määrätään  täysin  euroin. 
Apteekkimaksua, joka on 5 euroa pienempi, 
ei peritä. 

 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2005. 

Tätä taulukkoa sovelletaan ensimmäisen 
kerran apteekkimaksuun,  joka määrätään 
apteekkiliikkeen vuoden 2004 liikevaihdon 
perusteella. 

——— 
 


