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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av 2 § 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 2004 och den skall tillämpas 
första gången på en apoteksavgift som fast-
ställs på basis av apoteksrörelsens omsätt-
ning för 2003. Propositionen hänför sig till 
budgetpropositionen för 2004 och avses bli 
behandlad i samband med den. 

 
————— 

 
 
 
 

MOTIVERING 

1.  Nuläge och förslagna ändringar 

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 490 072 
euro. Apoteksavgiften är högst när apotekets 
omsättning överstiger 3 511 546 euro, dvs. 
apoteksavgiften är då 296 439 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 2002 
fanns det sex apotek vilkas omsättning var 

under 490 072 euro och vilka på grundval av 
detta inte betalade apoteksavgift. 

Apoteksavgiftstabellen ändrades senast i 
början av 2002, då förändringen i apotekens 
totalomsättning från 1998 till 1999 beakta-
des. Tabellen tillämpades första gången på 
den apoteksavgift som fastställdes på basis 
av omsättningen för 2001. Apoteksavgiftens 
andel av apotekens totalomsättning var här-
vid i genomsnitt 7,3 %. 

Tabellen ändrades inte 2003, eftersom man 
genom att bibehålla tabellen oförändrad 
kompenserade effekterna av den lagändring 
som trädde i kraft vid ingången av 2003. Vis-
sa grunder som inverkar på fastställandet av 
apoteksavgiften ändrades så, att apoteksav-
giften fastställs huvudsakligen på basis av 
försäljningen av läkemedel till allmänheten 
och inte på basis av totalomsättningen. Utan-
för den omsättning som ligger till grund för 
apoteksavgiften lämnades härvid avtalstill-
verkning mellan apoteken, läkemedelsför-
säljning till social- och hälsovårdsinrättning-
ar och försäljning av andra produkter än lä-
kemedel. 

År 2002 var den omsättning som ligger till 
grund för apoteksavgiften 1 463,5 miljoner 
euro och apoteksavgiften, som fastställdes på 
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basis av den, 108,7 miljoner euro. Apoteks-
avgiftens andel var därmed ca 7,4 % av den 
omsättning som låg till grund för apoteksav-
giften. Apotekens totalomsättning var 1539,2 
miljoner euro och apoteksavgiftens andel 
härav ca 7,1 %. 

Apoteksavgiftstabellen föreslås bli ändrad 
så, att apoteksavgiftens andel av den omsätt-
ning som ligger till grund för apoteksavgiften 
bibehålls på sin tidigare nivå. Detta föreslås 
ske genom en ändring av apoteksavgiftsta-
bellen i enlighet med förändringen i apote-
kens totalomsättning 1999 – 2001. Föränd-
ringen var 18,8 %. 

Efter den föreslagna ändringen beräknas 
antalet apotek som inte betalar apoteksavgift 
fortfarande vara sex och avgiftsintäkten på 
basis av den omsättning som ligger till grund 
för apoteksavgiften, uppskattningsvis ca 1 
542 miljoner euro år 2003, vore ca 7,3 %. Av 
apotekens totalomsättning vore apoteksavgif-
ten då ca 7 %. 
 
2. Propositionens verkningar 

En justering av apoteksavgiftstabellen på 
det föreslagna sättet innebär att den apoteks-

avgift som fastställs på basis av omsättningen 
2003 uppgår till ca 113 miljoner euro. Om 
tabellen inte ändrades, skulle det belopp som 
uppskattas inflyta vara ca 121 miljoner euro 
och skulle antalet apotek som inte betalar 
apoteksavgift på grund av sin låga omsätt-
ning minska uppskattningsvis till hälften, 
dvs. till tre. 
 
3. Beredningen av propositionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid social- och hälsovårdsministeriet. 
 
4. Samband med andra propositioner 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2004 och avses bli behandlad i 
samband med den. 
 
5. Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2004 och den  tillämpas första gången år 
2004 på en apoteksavgift som fastställs på 
basis av apotekens omsättning 2003. 
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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 §, sådant det lyder i lag 

701/2002, 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     

 
 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 — 1 745 969  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 

 
Apoteksavgiften fastställs i fulla euro. En 

apoteksavgift som är mindre än  5 euro tas 
inte ut. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. 
Lagen tillämpas första gången på en apo-

teksavgift som fastställs på basis av apoteks-
rörelsens omsättning 2003. 

————— 

Helsingfors den 16 september 2003 

 
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 §, sådant det lyder i lag 

701/2002, som följer: 
 
Gällande lag Förslag 
 

2 § 
Apoteksavgiften fastställs enligt omsätt-

ningsgrupper på följande sätt: 
 

Apotekets omsättning   

 
 

€ 

Apoteksavgiften 

vid omsättning-

ens nedre gräns  

€ 

Avgiftsprocent för 

omsättning som 

överstiger den 

nedre gräsen 

 
  490 072—  571 478 

 
 — 

 
 6 

  571 478—  734 836  4 884  7 
  734 836—  898 012  16 319  8 
  898 012—1 143 681  29 374  9 
1 143 681—1 469 671  51 484  9,5 
1 469 671—1 796 567  82 453   10 
1 796 567—2 123 282  115 142 10,25 
2 123 282—2 695 304  148 631 10,5 
2 695 304—3 511 546  208 693 10,75 
3 511 546—  296 439 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 omsättning   

 
 

€ 

Apoteksavgiften 

vid omsättning-

ens nedre gräns  

€ 

Avgiftsprocent för 

omsättning som  

överstiger den  

nedre gräsen 

 
 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 — 1 745 969  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 

 
Apoteksavgiften fastställs i fulla euro. En 

apoteksavgift som är mindre än  5 euro tas 
inte ut. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2004. 
Lagen tillämpas första gången på en apo-

teksavgift som fastställs på basis av apo-
teksrörelsens omsättning 2003. 

——— 
 
 


