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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTALLI\I\G 

till Landstinget med förslag till land

sk;:i.pslag ang<'lenJe ändring av landsk~1ps-

lu. gen om a p o t c k sav g i f t . i 1 an Ll ska p e t .:\ 1 a Jlll • 

I 2 § landskapslagen om apoteksavgift i landskapet Åland (6/47) 

finns bestämmelser om storleken av de apoteksavgifter som skall 

erläggas på basen av apotekens omsättning. Relativt sett har apo

teksavgifterna på grund av inflationen stigit mer än apotekens om

sättning har ökat. För att eliminera inflationens verkan föresldr 

landskapsstyrelsen att ett tillägg intas i 2 § landskapslagen om 

apoteksavgift i landskapet Åland. Detta tillägg innebär att land

skapsstyrelsen skulle kunna göra årliga justeringar av beloppen i 

tabellen i 2 § 1 mom. i enlighet med i riket föreskrivna grunder. 

Avsikten är att landskapsstyrelsen skall följa de av statsrådet 

gjorda justeringarna av beloppen för apotekets omsättning och för 

apoteksavgiften vid omsättningens nedre gräns. Beloppen justeras 

med ett belopp som motsvarar den procentuella förändringen i apo

tekens omsättning. 

Enligt en ändring (FFS 58/83) i lagen om apoteksväsendet 

(FFS U8/!lb) har benämn.ingen l~ikemcJclsförr~iJ ersatts med f.i.li<tl

apotek. Till beslut om beviljande av apoteksrättighet kan fr.0.111. 

den 1 juli 1983 fogas ett villkor om skyldighet att hålla filial

apotek. För att denna skyldighet inte skall bli alltför betungan

de föreslås att ett avdrag om en tredjedel av filialapotekets 

om s iit t n i n g s k a 1 J f i'i g ö r a s .i n n an J c n Hi g g s t i 1J a p o t c k c t s om s J. t t -

ning. Avdraget föreslås utgöra lägst 300.000 mark. Om filialapotekets 

omsättning är lägre än 300.000 mark skulle avdraget bli lika med 

omsättningen. 
Apotcks.i.nnclwvare som Ur [öJJa före l~OS har inte rutt til 1 

pension i enlighet med lagen om pension för företagare (FFS 468/69) 

och åtnjuter således enbart folkpension. De apoteksinnehavare som 

är födda 190Seller senare och som alltså berörs av lagen om pension 

för företagare har ännu inte hunnit intjäna pensioner i nämnvärd 

grad. För att dessa apoteksinnehavare skall kunna frånträda sina 

apoteksrättigheter under skäliga ekonomiska omständigheter föres15s 

att de vid frånträdet av rättigheterna befrias från apoteks-
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<tvgift metl ett belopp som utgör högst 200.000 mark. Avgifts

hefrielsen skulle beviljas under förutsättning att apoteksinne

havaren senast elen 30 juni ]988 fyllt 67 t1r och scn;1st s:1rnm:1 

dag skriftligen meddelat me<licinalstyrelsen att han frånträder 

sin apotcksriittjghct. För ;1tt Jandskapsstyrclsen, som raststi.ll ler 

apoteksavgifterna, skall få vetskap om frånträdet av apoteks

rättigheten skulle apoteksinnehavaren åläggas att tillställa land

skapsstyrelsen skriftlig utredning om att meddelande om frånträde 

lämnats till medicinalstyrelsen. 

Lagen om apoteksavgift (1:p5 148/46) har ändrats på motsvarande 

sätt (FFS 59/83). 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till an

tagande 

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

angående ändring av landskapslagen om apoteksavgift i landskapet 

!\land. 

I enlighet med landstingets beslut 

ändras 2 § landskapslagen den 27 mars 1947 om apoteksavgift i landskapet 

Alantl (6/47), sådan den lyder i landskapslagen den 21 april 1982 (21/82) och 

fogas till lagen en tillfällig Sa § som följer: 

2 § . 

Apoteksavgift erläggs enligt apotekets omsättning, sed~n om

sättningsskatten avdragits från denna, på följande sätt: 

Apotekets Apoteksavgif ten vid Avgiften i procent ;n-

omsättning omsättningens nedre den omsättning som ö\·cr-

gräns mk skrider den nedre gdnscn 

600.000-700.000 b 

700.000-900.000 6.000 7 

900.000-1,100.000 20.000 8 

1.100.000-1.400.000 36.000 9 

1.400.000-1.800.000 63.000 9,5 

1.800.000-2.200.000 101.000 10 

2.200.000-2.600.000 141.000 10,25 

2.600.000-3.300.000 182.000 10 ,5 

3.300.000-4.300.000 255.500 10' 75 

4.300.000- 363.000 11 
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Från omsättningen för filialapotek 1avdras omsättningen i sin helhet, 

om den utgör högst 300.000 mark, eller en tredjedel av omsätt

ningen, dock lägst :J00.000 mark, om den övcrsti.Qer :;oo.noo m:11·k 

innan I il ialapotekets omsättning sammanläggs med apotekets omsättning 

för fastställande av apoteksavgiften. 

Apoteksavgift avrundas nedåt till helt marktal. 

Apoteksavgift som uppgAr till lägre belopp än 20 mark indrivs 

inte. 

Beloppen i taheJ len i 1 rnom. r·ör ~1potekcts ornstittning samt l'ör 

apoteksavgiftens nedre gräns kan årligen justeras av landskaps

styrelsen i enlighet med i riket föreskrivna grunder. 

8a §. 
Har apoteksinnehavare som fyllt 67 år och som [öre den 1 juli 

1983 erhållit apoteksrättighet skriftligen meddelat rnedicinal

styrelsen att han frånträder sin apoteksrättighet, befrias han 

från apoteksavgiften för det sista hela kalenderår under vilket 

lian h :1 r h cd riv .it apoteks rör c 1 se m c <l c t t b c 1 opp som utgör högst 

200.000 mark. Befrielse från apoteksavgiften medges dock endast om 

apoteksinnehavaren tillställer landskapsstyrelsen skriftlig utred

ning över :1tt h~ir avsett mcJdclan<lc l~imnats till mc<licinalstyrclscn. 

Denna lag tillämpas första gången på apoteksavgift som fast

ställs på basen av 1983 års omsättning. 

Denna lags 8a §upphör att gttlla den 30 juni 1988. 

Mariehamn den 3 november 1983. 

L a n t r å d Folke \Voivalin 

Lagberednings sekreterare Elisabeth Carlsson. 


