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s e s framställning till Ålands landsting med 

förslag till landskapslag angående ändring av 

landskapslagen om apoteksavgift i landskapet 

Åland. 

Genom lag av den 30 december 1965 (FFS 758/65) har rikets lag om 

apoteksavgift ändrats. Enligt tidigare stadgande, som överensstämmer 

med gällande stadgande i motsvarande landskapslag (6/47)~ skall från 

omsättningen avdragas erlagd omsättningsskatt och därefter 20 %, var
efter apoteksavgiften beräknas efter vissa procentsatser på återstående 

omsättningsbelopp, börjande frän en omsättning om 500.000 gamla mark. 

Den nedre gränsen har nu blivit höjd till 80.000 nymark efter avdrag av 

omsättningsskatt men utan andra avdrag. En jämförelse mellan de nya och 

de äldre stadgandena ger vid handen, att apotek med liten omsättning nu 

fär en något mindre avgift än tidigare medan apotek med stor omsättning 

fär något högre avgift. Av hänsyn till avräkningsförfarandet för land

skapets ordinarie räkenskaper borde landskapslagen undergä ändring på 

samma sätt. Landskaps styrelsen föreslår dock avrundning nedät till jäm
na mark i stället för i riket gällande tiotal penni. Då det nya beräk

ningssättet i riket skall tillämpas redan på 1965 års omsättning har 

landskapsstyrelsen ansett, att så borde förfaras ocksä i landskapet. 

I övrigt innehåller rikets lagändring vissa justeringar av stadgan
dena om indrivning av apoteksavgifterna och om återbäring av för mycket 

uppburna belopp. Dessa stadgandenforeslås jämväl införda i landskapsla

gen. Ett stadgande om uppgiftsskyldighet för apoteksvaruaffärer och 

-fabriker har dock utelämnats, då sådana företag icke finnas i landska

pet och vid behov uppgifter kunna erhållas från dem genom medicinalsty-
relsens förmedling. 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen föreläg

ga Landstinget till antagande nedanstående 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapslagen om apoteksavgift i landskapet Åland . 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras landskapslagen den 
27 mars 1927 om apoteksavgift i landskapet Åland (6/47) säsom följer: 

2 §. 
Apoteksavgift erlägges enligt apotekets omsättning, sedan omsättnings

skatten avdragits från denna, på följande sätt: 



Apotekets omsät Tining 
mk 

80.000-100.000 

100.000-120.000 

120.000-160.000 

160.000-250.000 

250.000-500.000 

500.000-800.000 

800.000-900.000 
900~000-1.000.000 

1.000.000-1.100.000 

1.100.000-1.300.000 

1.300.000-

-2-

Apoteksavgiften 
vid omsättningens 
nedre gräns 

mk 

: 00 
l .. ::oo 
2 ."00 

5. :oo 
11.·:oo 
30. ~ 50 

55. ~ 50 

64. "-50 

7 4. ~ 50 

84. : 50 

105.:50 

Apoteksavgift avrundas nedåt t ill jämna mark. 

7 §. 

Avgift .e n i % av 
den omsättning, 
som överskrider 
den ne~re gränsen 

5 
6 

6,5 

7 

7,5 

8,5 

9 
9,5 

10 

10,5 

10,75 

Apoteksavgift, som icke blivit erlagd på utsatt tid, må utmätas utan 

dom eller utslag såsom därom är stadgat. 

13 §. 
Har högsta förvaltningsdomstolen avlyftat apoteksavgift eller nedsatt 

densamma, skall landskapsstyrelsens kamreraravdelning återbetala det för 

mycket erlagda beloppet jämte sex procents årlig ränta därpå från betal

ningsdagen till dagen för återbetalningen. 

Har apoteksavgift eljest erlagts utöver det fastställda beloppet, 

skall det för mycket erlagda beloppet jämte ränta, beräknad såsom i 

1 mom. nämnes 1 på ansökan återbäras till vederbörande av landskapssty
relGens kamreraravdelning. 

Har apoteksavgift ------ (2 mom.) ------bort debiteras. 

14 §. 
Försummas erläggandet av apoteksavgift inom utsatt tid, skall på det 

förfallna beloppet i avgiftstillägg erläggas tolv procents årlig ränta, 

räknat från den dag, då avgiften senast hade bort erläggas, till betal
ningsdagen. 

Denna lag tillämpas första gången på den apoteksavgift, som faststäl-
· ,_ 

les på gru~~ av apoteksrörelses omsättning und!Br år 1965. 
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