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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi apteekkimaksulain 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Inflaation johdosta on apteekkien liikevaihto 
jatkuvasti noussut. Koska apteekkimaksutaulu
kon mukaan määräytyvä apteekkimaksu kasvaa 
suhteellisesti enemmän kuin liikevaihto, on ke
hitys johtanut apteekeille epäedulliseen suun
taan. Tämän vuoksi ehdotetaan apteekkimak
susta annetun lain 2 §:ää muutettavaksi siten, 
että apteekkien apteekkimaksurasitusta keven
netään. Ehdotuksessa on varsinkin pienten ap-

teekkien apteekkimaksurasitusta pyritty vähen-
tämään. · 

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran apteek
kimaksuun, joka määrätään apteekkiliikkeen 
vuoden 1981 liikevaihdon perusteella ja tulee 
maksettavaksi vuonna 1982. 

Vuoden 1982 tulo- ja menoarviossa edellyte
tään, että apteekkimaksua kertyy 115 milj. 
markkaa. 

PERUSTELUT 

Hyväksyessään lain apteekkimaksusta anne
tun lain muuttamisesta {526/77) eduskunta 
edellytti hallituksen seuraavan hyväksytyn lain
muutoksen käytännön vaikutuksia, jolloin in
flaatiotarkistusten lisäksi olisi jatkuvasti kiinni
tettävä huomiota muun muassa pienten apteek
kien ja lääkevarastojen asemaan. Lakia sovellet
tiin sen voimaantulosäännöksen mukaan ensim
mäisen kerran apteekkimaksuun, joka määrät
tiin vuoden 1977 liikevaihdon perusteella. 

Apteekkilaitoksen liikevaihto vuonna 1977 
oli yhteensä 996,6 milj. markkaa ja sen perus
teella maksuunpantujen apteekkimaksujen yh
teismäärä 77,6 milj. markkaa. Apteekkimaksut 
on viimeksi määrätty vuodelta 1980, jolloin ap
teekkien liikevaihto oli yhteensä 1 308,9 milj. 
markkaa ja apteekkimaksujen yhteismäärä 109,1 
milj. markkaa. Liikevaihdon nousu vuodesta 
1977 vuoteen 1980 on siten ollut noin 31,3 % 
ja apteekkimaksun määrän nousu 40,6 %. 
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Apteekkimaksua kertyy voimassa olevan tau
lukon mukaan vuodelta 1980 109,1 milj. mark
kaa. Liikevaihdon kasvu on tällöin 12,3 %. 
Apteekkien liikevaihto vuonna 1980 oli 1 308,9 
milj. markkaa. 

Riippuen mm. hintakehityksestä, jota tässä 
vaiheessa on vielä vaikea arvioida, tulee ap
teekkien liikevaihto vuonna 1981 kasvamaan 
edellisestä vuodesta 10-15 %, jolloin apteek
kien liikevaihto vuonna 1981 olisi 1 440-
1 505 milj. markkaa. Liikevaihdon kasvupro
sentista riippuen kertyisi tällöin apteekkimak
sua voimassa olevan taulukon mukaan 125-
130 milj. markkaa. 

Voimassa olevan lain mukaan apteekkimak
sun alaisen liikevaihdon alaraja on 300 000 
markkaa. Rahan arvossa tapahtuneiden muutos
ten johdosta vuonna 1979 oli ainoastaan yksi 
apteekki, jonka liikevaihto oli alle 300 000 
markkaa ja vuonna 1980 tällaisia apteekkeja ei 
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ollut enää yhtään. Tämän vuoksi apteekki
maksun alaisen liikevaihdon alaraja on lakieh
dotuksessa korotettu 600 000 markkaan. Vuon
na 1980 oli apteekkeja, joiden liikevaihto oli 
alle 600 000 markkaa, 22 kappaletta. Vuonna 
1981 niitä arvioidaan olevan enintään 18 kap
paletta. 

Liikevaihdon mukaan on lakiehdotuksessa 
taulukon porrastusta suurten apteekkien osalta 
lisätty. Suurimpien apteekkien liikevaihdon ala
raja on nostettu 4 JOO 000 markkaan. Apteek
kimaksu tästä liikevaihdosta olisi 363 000 mark
kaa ja maksuprosentti alarajan yli menevältä 
osalta 11. Apteekkeja, joiden liikevaihto on yli 
4,3 milj. markkaa, oli vuonna 1980 50 kappa
letta ja vuonna 1981 niitä arvioidaan olevan 
85 kappaletta. Apteekkeja on yhteensä 563. 

Voimassa olevaan lakiin sisältyvässä taulu
k<>ssa .on suoritettavan apteekkimaksun vakioerä 
liikevaihdon alarajan kohdalla määrätty kaikis
sa liikevaihtoryhmissä markkamääräisesti. Kun 
apteekkimaksun vakioerän markkamääräinen 
määrääminen p1emmmän liikevaihtoryhmän 
kohdalla johtaisi kohtuuttomuuksiin, on laki· 
ehdotuksessa apteekkimaksutaulukoksi pienim
mässä liikevaihtoryhmässä apteekkimaksun va
kioerä liikevaihdon alarajan kohdalla jätetty 
määräämättä. Sen sijaan apteekkimaksun mää-

räksi sanotussa liikevaihtoryhmässä on ehdo
tettu 6 % alarajan eli 600 000 markan yli me
nevästä liikevaihdosta. 

Apteekkimaksun määräytyminen ehdotetun 
taulukon mukaisesti tuottaisi vuodelta 1981, 
jolloin sitä on tarkoitus ensimmäisen kerran 
soveltaa, liikevaihdon kasvusta riippuen 115 
milj. markkaa. 

Apteekkimaksusta annetun lain voimassa ole
van säännöksen mukaan lääkevaraston liike
vaihdosta vähennetään enintään 150 000 mark
kaa ennen lääkevaraston liikevaihdon lisäämistä 
apteekin liikevaihtoon apteekkimaksun mää
räämistä varten. Edellä esitetyn perusteella esi
tetään, että lääkevaraston liikevaihdosta tehtä
vä vähennys korotetaan rahanarvon muutosta 
vastaavasti 200 000 markkaan. 

Apteekkimaksun määrä pienimmässä liike
vaihtoryhmässä saattaa eräissä tapauksissa jäädä 
20 markkaa pienemmäksi. Kun näin pienen 
määrän periminen ei ole tarkoituksenmukaista; 
ehdotetaan lakiin otettavaksi säännös, jonka 
mukaan apteekkimaksu jätetään perimättä, mil
loin sen määrä ei nouse 20 markkaan. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus. 
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
apteekkimaksusta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan apteekkimaksusta 21 päivänä helmikuuta 1946 
annetun lain 2 § sellaisena kuin se on 23 päivänä kesäkuuta 1977 annetussa laissa (526/ 
77 )., häin kuuluvaksi: 

2 § 
Apteekkimaksua suoritetaan apteekin liike

vaihdon mukaan sen jälkeen kun siitä on vä
hennetty liikevaihtovero seuraavasti: 

Apteekin liikevaihto 
mk 

. 600 000- 700 000 
700 000- 900 000 
900 000-1100 000 

1100 000-1 400 000 
1 400 000-1800 000 
1 800 000-2 200 000 
2 200 000-2 600 000 
2 600 000-3 300 000 
3 300 000--4 300 000 
4 300 000-: 

Apteekkimaksu 
liikevaihdon 

alarajan 
kohdalla 

mk 

6 000 
20 000 
36 000 
63 000 

101 000 
141 000 
182 000 
255 500 
363 000 

Maksuprosentti 
alarajan yli . 

menevästä liike
vaihdosta 

6 
7 
8 
9 
9,5 

10 
10,25 
10,5 
10,75 
11 

Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 1981 

Lääkevaraston liikevaihdosta vähennetään 
enintään 200 000 markkaa ennen lääkevaraston 
liikevaihdon lisäämistä apteekin liikevaihtoon 
apteeekkimaksun määräämistä varten. ' 

Apteekkimaksu määrätään täysin markoin. 
Apteekkimaksua, joka on 20 markkaa pie

nempi, ei peritä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran 
apteekkimaksuun, joka määrätään apteekkiliik
keen vuoden 1981 liikevaihdon perusteella. 

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa 

Pääministeri 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Luja-Penttilä 
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Liite 

Laki 
apteekkimaksusta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan apteekkimaksusta 21 päivänä helmikuuta 1946 
annetun lain 2 § sellaisena kuin se on 23 päivänä kesäkuuta 1977 annetussa laissa (526/ 
77), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

2 §. 
Apteekkimaksua suoritetaan apteekin liike

vaihdon mukaan sen jälkeen kun siitä on vä
hennetty liikevaihtovero seuraavasti: 

Apteekin liikevaihto 
mk 

300 000- 400 000 
40.0 000'-- 500 000 
500 000- 60.0 0.00 
600 000- 700 000 
700· 000- 900 000 
900 000-1 100 000. 

1 1 oo. ooa.__ 1 3 OO· o.oo 
1 300 000-1 500 000 
1 500 000-1 700 000 
1 700 ooa.__ 1 900 ooo 
1 900 000-2 100 0.00 
2 100 000--2 400 000 
2 400000~ 

Apteekkimaksu 
liikevaihdon 

alarajan 
kohdalla 

mk 

10 5·00 
16 500 
23 000 
30 000 
37 500 
53 500 
70 5·00 
88 500 

107 500 
127 000 
147 000 
167 500 
199 0.00 

Maksuprosentti 
alarajan yli 

menevästä liike-
vaihdosta 

6 
6,5 
7 
7,5 
8 
8,5 
9 
9,5 
9,75 

10 
10,25 
10,5 
10,75 

Lääkevaraston liikevaihdosta vähennetään 
enintään 150 000 markkaa ennen lääkevaraston 
liikevaihdon lisäämistä apteekin liikevaihtoon 
apteekkimaksun määräämistä varten. 

Apteekkimaksu määrätään täysin markoin. 

Ehdotus 

2 § 
Apteekkimaksua suoritetaan apteekin liike

vaihdon mukaan sen jälkeen kun siitä on vä
hennetty liikevaihtovero seuraavasti: 

Apteekin liikevaihto 
mk 

600 000- 700 000 
700 000- 900 000 
900 000-1100 000 

1100 000-1 400 000 
1 400 000-1 800 000 
1 800 000-2 200 000 
2 200 000-2 600 000 
2 600 000-3 300 000 
3 300 000-4 300 000 
4 300 000-

Apteekkimaksu 
liikevaihdon 

alarajan 
kohdalla 

mk 

6 000 
20 000 
36 000 
63 000 

101 000 
141 000 
182 000 
255 500 
363 000 

Maksuprosentti 
alarajan yli 

menevästä liike-
vaihdosta 

6 
7 
8 
9 
9,5 

10 
10,25 
10,5 
10,75 
11 

Lääkevaraston liikevaihdosta vähennetään 
enintään 200 000 markkaa ennen lääkevaraston 
liikevaihdon lisäämistä apteekin liikevaihtoon 
apteekkimaksun määräämistä varten. 

Apteekkimaksu määrätään täysin markoin. 
Apteekkimaksua, joka on 20 markkaa pie

nempi, ei peritä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran 
apteekkimaksuun, joka määrätään apteekkiliik
keen vuoden 1981 liikevaihdon perusteella. 


