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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 
apoteksavgift ändras. Enligt propositionen 
justeras grunderna för apoteksavgiften, 
vilken fastställs på basis av apotekens 
omsättning, genom att förändringar i 
apotekens omsättning beaktas.  

Lagen avses träda i kraft vid ingången av 

2008 och den tillämpas första gången på den 
apoteksavgift som fastställs på basis av 
apoteksrörelsens omsättning 2007. Propo-
sitionen hänför sig till budgetproposition för 
2008 och avses bli behandlad i samband med 
budgetpropositionen. 

————— 
 
 
 
 

MOTIVERINGAR 

1.  Nuläge och föreslagna 
ändringar  

1.1. Apoteksavgiftstabellen 

Enligt lagen om apoteksavgift (148/1946) 
skall apoteken årligen erlägga en apoteks-
avgift, vars storlek fastställs utifrån 
apotekens omsättning, till staten. Apoteks-
avgiftens storlek fastställs enligt tabellen i 
lagens 2 § 1 mom. på så sätt att apoteks-
avgiftens andel av omsättningen stiger i takt 
med att omsättningen ökar. De minsta 
apoteken betalar inte alls apoteksavgift och 
de största apotekens avgift är nästan 
11 procent av omsättningen. Enligt para-
grafen behöver apoteksavgift inte erläggas 
om den årliga omsättningen är under 719 076 
euro. Apoteksavgiften är som högst när 
apotekets omsättning överstiger 5 152 443 
euro, i vilket fall apoteksavgiften är 434 961 
euro ökad med 11 procent av den omsättning 
som överstiger gränsen. 

Apoteksavgiftens andel av apotekens totala 
omsättning efter avdragen enligt 1 a § i lagen 
har i genomsnitt varit knappa 7 procent. 
Eftersom apoteksavgiften stiger progressivt i 
takt med att omsättningen ökar, betyder det 
att om tabellen hålls oförändrad ökar apo-

teksavgiftens andel av apotekens omsättning 
samtidigt som också de minsta apoteken blir 
tvungna att betala apoteksavgift. År 2005 
fanns det tolv apotek som på grund av liten 
omsättning inte erlade apoteksavgift. År 
2006 var antalet sådana apotek 20.  

Apoteksavgiftstabellen ändrades senast 
genom lag 996/2006, som trädde i kraft vid 
ingången av 2007, i vilket sammanhang 
förändringen i apotekens totala omsättning 
från 2003 till 2004 beaktades. Tabellen 
tillämpades första gången på den 
apoteksavgift som fastställdes på basis av 
omsättningen för 2006. Apoteksavgiftens 
andel av apotekens totala omsättning var då i 
genomsnitt 6,2 procent och efter avdragen 
enligt 1 a § i lagen 6,7 procent av den 
omsättning som låg till grund för 
apoteksavgiften. Det föregående året var de 
motsvarande andelarna 6,7 och 7,0 procent. 

Det föreslås att 2 § ändras då det gäller den 
apoteksavgift som skall debiteras för 2008, 
så att apoteksavgiftens andel av den 
omsättning som ligger till grund för 
apoteksavgiften skulle uppgå till 6,4 procent, 
vilket är närmare det långvariga medeltalet 
än nivån år 2006. Ändringen görs med 
3,1 procent, vilket motsvarar förändringen i 
apotekens omsättning 2004–2006. Tabellens 
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omsättningsgrupper och eurobeloppen för 
apoteksavgiften vid omsättningens nedre 
gräns bör ändras. 

 
2.  Proposi t ionens konsekvenser 

Den föreslagna ändringen av 
apoteksavgiftstabellen i budgetpropositionen 
innebär att den apoteksavgift som fastställs 
på basis av omsättningen 2007 inbringar ca 
121 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 tjugo som tidigare 
och att den genomsnittliga apoteksavgiften är 
6,4 procent av apotekens totala omsättning. 
Andelen är då högre än den som fastställts på 
basis av omsättningen 2006, men lägre än 
andelen 2005.  

 
3.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid social- och 
hälsovårdsministeriet. 

4.  Samband med andra 
proposi t ioner 

Propositionen hänför sig till budgetpropo-
sition för 2008 och avses bli behandlad i 
samband med budgetpropositionen. 

Den föreslagna apoteksavgiften avviker 
från apoteksavgiften på 118 miljoner euro i 
enlighet med budgeten för 2008. Grunden är 
presicerade kalkyler och målet att hålla apo-
teksavgiftsnivån nära den långsiktiga av-
giftsnivån. 
 
5.  Ikraft trädande 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2008 och den skall tillämpas första gången 
2008 på den apoteksavgift som fastställs på 
basis av apotekens omsättning 2007. 

 
Med stöd av vad som omförts ovan 

föreläggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslagen 

 

 

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 996/2006, som följer: 
 

2 § 
Apoteksavgiften fastställs enligt 

omsättningsgrupper på följande sätt: 
 

Apotekets omsättning Apoteksavgiften Avgiftspro- 

 vid omsättning- för omsätt- 

 ens nedre gräns  ning som 

  överstiger  

    den nedre 

    gränsen 

 €  €  

    741 367 ––      864 515  ––  6 

     864 515 ––  1 111 640      7 389  7 

   1 111 640 –– 1 358 487      24 688  8 

   1 358 487 –– 1 730 129     44 435  9 

  1 730 129 ––  2 223 276    77 883   9,5 

 2 223 276 ––   2 717 796   124 732  10 

 2 717 796 ––  3 212 042   174 184  10,25 

 3 212 042––   4 077 381   224 844  10,5 

 4 077 381 ––  5 312 169          315 705  10,75 

5 312 169 ––  448 445  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 2008. 
Lagen tillämpas första gången på den 

apoteksavgift som fastställs på basis av 
apoteksrörelsens omsättning 2007. 

————— 

Helsingfors den 21 september 2007 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 

 
 

Omsorgsminister Paula Risikko 
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Bilaga 
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 996/2006, som följer: 
 
Gällande lyselse Föreslagen lydelse 
  

2 § 
Apoteksavgiften fastställs enligt omsätt-

ningsgrupper på följande sätt: 
 

Apotekets omsättning Apoteksavgiften Avgiftspro- 

 vid omsättning- cent för om- 

 ens nedre gräns sättning som  

  överstiger den 

  nedre gränsen 

 €  € 

   719 076 —   838 521  — 6 

 838 521 — 1 078 215   7 167 7 

1 078 215 —    1 317 640           23 945                   8 

1 317 640 — 1 678 108  43 099  9 

1 678 108 — 2 156 427  75 541  9,5 

2 156 427 —   2 636 078           120 982  10 

2 636 078 — 3 115 463   168 947  10,25 

3 115 463 — 3 954 783   218 084  10,5 

3 954 783 — 5 152 443   306 212  10,75 

5 152 443 —  434 961  11 
 

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

 

2 § 
Apoteksavgiften fastställs enligt omsätt-

ningsgrupper på följande sätt: 
 

Apotekets omsättning Apoteksavgiften Avgiftspro- 

 vid omsättning- cent för om- 

 ens nedre gräns sättning som  

  överstiger den 

  nedre gränsen 

 €  €  

    741 367 ––      864 515  ––  6 

     864 515 ––  1 111 640      7 389  7 

   1 111 640 –– 1 358 487      24 688  8 

   1 358 487 –– 1 730 129     44 435  9 

  1 730 129 ––  2 223 276    77 883   9,5 

 2 223 276 ––   2 717 796   124 732  10 

 2 717 796 –– 3 212 042   174 184  10,25 

 3 212 042––  4 077 381   224 844  10,5 

 4 077 381 ––  5 312 169          315 705  10,75 

5 312 169 ––  448 445  11 

 
Apoteksavgiften fastställs i fulla euro. En 

apoteksavgift som är mindre än fem euro 
tas inte ut. 

 
 ——— 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2008 och den skall tillämpas första gången 
2008 på den apoteksavgift som fastställs på 
basis av apotekens omsättning 2007. 

——— 
 


