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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till
Landstinget med förslag till landskapslag
angående ändring av 2

§

landskapslagen om

apoteksavgift i landskapet Aland.
Landskapslagen om apoteksavgift i landskapet Aland (6/47) är i
stort sett likalydande som rikets lag om apoteksavgift (FFS 148/46).
I vardera lagens 2

§

stadgas om apoteksavgiftens storlek, vilken

fastställes på basen av apotekens omsättning. Senast ändrades 2

§

för drygt tio år sedan. I rikets lag har sagda paragraf ånyo ändrats (FFS 526/77). Ändringen beror på att man dels velat underlätta de små och medelstora apotekens ställning dels ansett det
nödvändigt att justera

avgiften på grund av inflationen. Land-

skapsstyrelsen föreslår att motsvarande ändring företas i ifrågavarande landskapslag.
Apoteksavgiften för 1976 års omsättning fastställdes i maj 1977.
Fastställelse av avgiften för 1977 års omsättning kommer att ske
i april - juni nästa år, men apotekarna borde få reda på de nya
tabellerna innan de gör upp sitt bokslut i mars 1978.
Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till an-

r

tagande
L a n d s k a p s 1 a g
angående ändring av 2

§

landskapslagen om apoteksavgift i

landskapet Aland.
I enlighet med landstingets beslut ändras 2

§

1 mom. landskaps-

lagen den 27 mars 1947 om apoteksavgift i landskapet Aland (6/47)
sådant sagda lagrum lyder i landskapslagen den 6 juli 1966 (39/66),
som följer:
2 §.

Apoteksavgift erJägges enligt apotekets omsättning, sedan
omsättningsskatten avdragits från denna, på följande sätt:
Apotekets

Apoteksavgiften vid om-

Avgifter i

omsättning mk

sättningens nedre gräns mk

procent av
den omsättning som
skrider den
nedre gränsen.

300,000 - 400.000

10.500

6

400.000 - 500.000

16.500

6 '5
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Apotekets

Apoteksavgiften vid om-

Avgifter i

omsättning mk

sättningens nedre gräns mk

procent av
den omsätt-

,
1

ning som
överskrider
den nedre
gränsen

600.000

23.000

7

600.000 - 700.000
700.000 - 900.000

30.000

7 '5

37.500

8

-

1. 000. 000

53.500

8 '5

1.100.000 - 1.300.000
1. 300. 000 - 1.500.000

70.500

9

88.500

9 '5

1. 500. 000 - 1. 700. 000
1. 700. 000 - 1.900.000

107.500
127.000

10

1.900.000 - 2.100.000
2.100.000 - 2.400.000

147.000

10,25

167.500

10,5

-

199.000

10,75

500.000

900.000

-

2.400.000

9,75

Denna lag tillämpas första gången på apoteksavgift, som fastställes
för apoteksrörelse på basen av 1977 års omsättning.

Mariehamn, den 19 september 1977

L a n t

r å d

Lagberednings sekreterare
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