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Apteekkimaksujen perimisen siirtäminen ennakonkantoon 

 
Nykytila 
 
Ilmoitukset apteekin tuloista ja menoista jätetään Lääkelaitokselle viimeistään kalenteri-
vuotta seuraavan toukokuun 1 päivänä. Lääkelaitoksessa ilmoitukset tarkastetaan. Tämä 
tarkoittaa liikevaihdosta tehtävien vähennysten (4 erilaista) asianmukaisuuden tarkasta-
mista ja ilmoituksessa annettujen tietojen vertaamista vuosittain verohallinnolta saata-
vaan tietoon apteekkien arvonlisäverotilityksistä ja veron perusteesta. Tarvittaessa pyy-
detään apteekkareilta lisäselvityksiä. Apteekkimaksu vahvistetaan apteekin, sivuapteekin 
ja lääkekaapin yhteenlasketun liikevaihdon perusteella, josta on tehty apteekkimaksulain 
1 a §:n 1 ja 2 kohtien mukaiset vähennykset. Sivuapteekin liikevaihdosta tehdään 1 a §:n 
3 kohdan mukainen vähennys ennen sen lisäämistä apteekin liikevaihtoon. Apteekkien 
ilmoitusten tiedot tallennetaan ohjelmaan, jossa lasketaan apteekkimaksut, tulostetaan 
päätökset, laskut ja maksuunpanoluettelo.  Samalla ohjelmalla lasketaan myös apteekkien 
tuloslaskelmaan perustuvat tiedot, jotka kuvaavat niiden taloudellista tilaa. Lisäksi las-
kentaohjelmasta saadaan tulostettua erilaisia tilastoja esimerkiksi apteekkien tunnuslu-
vuista liikevaihtoryhmittäin jaoteltuna. Näiden perusteella laaditaan ja toimitetaan sosiaa-
li- ja terveysministeriölle lääkelain 58 §:n mukaisesti tiedot apteekkien myyntikatteesta ja 
muista tunnusluvuista.  
 
Apteekkareiden maksettaviksi määrätyt apteekkimaksut maksetaan neljässä erässä syys-, 
loka-, marras- ja joulukuussa apteekin lääninhallitusten tileille. Lääkelaitos toimittaa lää-
neille luettelon läänissä suoritettavista apteekkimaksuista elokuun alkuun mennessä.  
 
Lääkelaitos vahvistaa myös Helsingin yliopiston apteekin ja Kuopion yliopiston apteekin 
apteekkimaksun, mutta ne maksavat sen yliopistoilleen. Ahvenanmaan apteekkien ap-
teekkimaksun vahvistaa maakuntahallitus, jolle se myös maksetaan.  
 
Apteekkien ilmoitustietojen perusteella apteekeille lasketaan myös lääkelaitoksesta anne-
tun lain 4 §:n mukainen maksu, nk. laadunvalvontamaksu. Sen laskutusta varten siirre-
tään apteekkimaksuohjelmasta tiedot laskutusohjelmaan ja myyntireskontraan. Laadun-
valvontamaksu maksetaan Lääkelaitokselle ja sen kertymä vuonna 2008 on apteekkien 
osalta 954 927 euroa. 
 
Edellä mainitut toimenpiteet tehdään Lääkelaitoksessa yleensä toukokuun alusta ja hei-
näkuun puoleenväliin mennessä. Muina aikoina tehdään ilmoitusten saapumisvalvontaa 
ja apteekkimaksuohjelman ylläpitoa sekä satunnaisia päätösten korjaustoimenpiteitä. 
Vuonna 2007 kaikki apteekkimaksuhallinnon vaatima työpanos oli 3 henkilötyökuukaut-
ta.  



  
  

 

 

   

 

 
 
    
 

 
Apteekkimaksujen ennakonkantoon siirtymisen vaikutukset 

 
Siirtyminen apteekkimaksun ennakonkantoon aiheuttaa siirtymisen kaksivaiheiseen ap-
teekkimaksuprosessiin; ennakonkantoon ja lopullisen maksun vahvistamiseen. Tämä olisi 
samankaltainen menettely kuin arvonlisäveron maksamisessa. Maksuprosentti ei kuiten-
kaan olisi kiinteä vaan riippuisi edellisen vuoden apteekkimaksuprosenteista.  
 
Ennakkomaksuprosentti määrättäisiin apteekki- ja sivuapteekkikohtaisesti edellisen vuo-
den lopullisen apteekkimaksun osuutena liikevaihdosta. Näin siinä tapauksessa, että ap-
teekkimaksu määrätään erikseen sivuapteekeille. 
  
Lopullisen apteekkimaksun vahvistaminen edellyttäisi apteekkimaksun ”vuosi-
ilmoituksen” jättämistä apteekin tilinpäätöksen jälkeen seuraavan vuoden huhtikuun lop-
puun mennessä. Vuosi-ilmoituksen perusteella lasketaan lopullinen maksu ja verrataan 
maksettuihin ennakoihin. Tämän jälkeen apteekkari saisi joko palautusta tai lisämaksu-
laskun. Uusi ennakkoprosentti määrättäisiin tämän jälkeen lopullisen apteekkimaksupro-
sentin perusteella.   
 
Kaksivaiheisen prosessin virtaviivaistamiseksi joistakin nykyisistä liikevaihdosta tehtä-
vistä vähennyksistä tulisi luopua.  Muutosta kompensoitaisiin siirtymällä apteekkimak-
sun määräämiseen erikseen sivuapteekeille ja jättämällä palvelupisteiden liikevaihto pois 
apteekkimaksun perusteesta. 
 
Apteekkimaksu kannetaan nykyisin jälkiverona tilikautta seuraavan vuoden loppupuolel-
la. Ennakonkantoon siirtymistä ei voida toteuttaa siten, että apteekit joutuisivat samana 
vuonna maksamaan maksun kaksi kertaa; edellisen vuoden apteekkimaksun jälkiverona 
ja kuluvan vuoden apteekkimaksun ennakkona. Ennakonkantoon siirtymiselle pitäisi liit-
tyä kohtuullinen siirtymäaika. Siirtymäajan alussa maksettaisiin esimerkiksi pienemmän 
prosentin mukaan kuluvan vuoden apteekkimaksua ja täysimääräisenä edellisen vuoden 
maksua syksyllä. Lopullisen apteekkimaksun maksuerien pienentyessä, voitaisiin vähitel-
len päästä lähelle todellista ”ennakkoverotusta”. Siirtymäajan minimipituuden tulisi olla 
neljä vuotta.  
 
Ennakonkantoon siirtyminen merkitsisi apteekkimaksujen määräämiseen käytetyn työ-
panoksen merkittävää lisääntymistä, todennäköisesti noin kaksin- tai kolminkertaiseksi.  
Prosessi sisältäisi ennakonkantoon ja sen valvontaan sekä lisämaksujen perimiseen ja 
maksupalautusten maksamiseen liittyvät uudet työvaiheet. Nykyisin Lääkelaitos vahvis-
taa apteekkimaksut, mutta ne maksetaan lääninhallitukselle, joka myös hoitaa maksuseu-
rannan ja -perinnän. Ennakonkantoon siirryttäessä koko prosessin tulisi olla saman orga-
nisaation valvonnassa. Aluehallinnon uudistamishankkeen yhteydessä on tarkastelussa 
myös lääninhallinnon uudelleen organisointi, mikä voi aiheuttaa muutostarvetta jo nyky-
tilanteessa. 
 
Apteekkimaksu on veronluonteinen maksu (budjetissa osastossa 11, verot ja veronluon-
teiset maksut). Sen vuoksi tulisi harkita apteekkimaksun määräämisen ja maksuvalvon-
nan siirtämistä verohallinnon tehtäväksi. Verohallinnolla on vastaavia järjestelmiä käy-
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tössä mm. arvonlisäveron perinnässä ja paras kokemus verojen ennakonkannosta siihen 
liittyvine palautus- ja jälkilaskutusjärjestelmineen. Lisäksi verohallinnolla on jo valmiiksi 
arvonlisäverovalvonnan tuottama tieto apteekkien liikevaihdosta (arvonlisäveron perus-
te). Lääkelaitos on hakemuksesta vuosittain saanut tiedot käyttöönsä apteekkimaksuil-
moitusten tarkastusta varten.  
  
Apteekkitoimintaa valvovan ja hallinnoivan viranomaisen tulisi kuitenkin saada tieto ap-
teekkien taloudellisesta tilasta. Tämä voisi toteutua esimerkiksi siten, että apteekkarit lä-
hettäisivät verohallinnolle toimitettavan vuosi-ilmoituksen kopion ja tuloslaskelmansa 
Lääkelaitokselle. Lääkelaitoksella ei olisi kuitenkaan ilmoituksen tarkastusvelvollisuutta, 
vaan se käyttäisi tietoja pelkästään laskentatarkoituksiin. Tieto on tarpeellinen esimerkik-
si lääketaksaan liittyvissä asioissa ja liitettäessä apteekkilupaan velvollisuutta pitää sivu-
apteekkia tai lääkekaappia. 
 
Taloudelliset vaikutukset 
 
Apteekkimaksun ennakonkantoon siirtyminen ei vaikuta apteekkimaksukertymän mää-
rään. Tulojen kertyminen valtiolle jo kulloinkin kulumassa olevan tilivuoden aikana on 
kuitenkin pääoman laskennallisen koron kannalta edullisempaa kuin nykyinen apteekki-
maksun jälkikanto. Apteekkarien kannalta maksun aikaistaminen merkitsee muutosta ap-
teekkitoiminnan rahoitukseen.  
 
Suomen apteekkien liikevaihtoon perustuvat kokoerot ovat erittäin suuria. Yli 5 miljoo-
nan liikevaihdon apteekkeja on yhteensä 83 kpl, joista viiden liikevaihto on yli 10 mil-
joonaa euroa. Liikevaihdoltaan alle 2 miljoonan euron apteekkeja on 205 kpl, joista 20 ei 
maksa lainkaan apteekkimaksua. Apteekkimaksutaulukon progressiivisuudesta johtuen 
em. suurimpien apteekkien apteekkimaksun keskiarvo on 551 000 € ja pienimpien 
38 000 €. Apteekkimaksu on tilikauden tuloslaskelmassa vähennyskelpoinen kulu. Koska 
maksu maksetaan vasta tilikautta seuraavan vuoden syksyllä, se on apteekkarin ”käytös-
sä” siihen asti. Lääkelaitoksen vuonna 2004 tekemän selvityksen1 mukaan apteekkimak-
sun jälkikäteisen perinnän nettohyöty tavanomaisilla rahoitusmarkkinoilla olisi apteekin 
toiminnallisen tuloksen kannalta merkitykseltään pieni. Suurempi taloudellinen merkitys 
apteekkimaksun maksamisella jälkiverona on apteekkarille silloin, kun hän ensimmäistä 
kertaa ryhtyy harjoittamaan liiketoimintaa. Silloin apteekkimaksua vastaava rahamäärä 
on käytettävissä liiketoiminnan käynnistämisvaiheessa, mikä pienentää esimerkiksi vel-
karahan tarvetta ja antaa joustovaraa.  
 
Apteekkimaksun ennakonkantoon siirtyminen ei aiheuttaisi merkittäviä ongelmia suuril-
le, hyvin hoidetuille apteekeille, mutta pienempien apteekkien taloudelle se voi olla on-
gelmallista.  
 
Muuta huomioon otettavaa 
 
Lääkelaitoksen laadunvalvontamaksun (Lääkelaitoksesta annettu laki 4 §) periminen ap-
teekeilta tulee turvata siinäkin tapauksessa, että apteekkimaksun määrääminen ja perintä 
siirtyisivät verohallinnolle. Myös Helsingin ja Kuopion yliopistojen apteekit sekä Ahve-
nanmaan apteekit maksavat tämän maksun Lääkelaitokselle. 

 
1 Selvitys apteekkimaksun poistamisesta 2004. Lääkelaitos Dnro 208/09/2004, 15.11.2004. 
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Ahvenanmaan apteekkien (3 kpl) apteekkimaksut määrää Ahvenanmaan maakuntahalli-
tus ja ne maksetaan jälkikantona maakuntahallitukselle. Siirtymistä ennakonkantoon näi-
den osalta ei ole selvitetty. 
 
Kansaneläkelaitoksen ja Tilastokeskuksen tietotarpeet tulisi ottaa huomioon sekä enna-
konkantoon että tehtävien verohallinnolle siirtämisen yhteydessä. 
 
 

Liite   
Luonnos apteekkimaksulain rinnakkaisteksteiksi ennakonkannon ja verohallinnolle siir-
tämisen osalta 
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     Luonnos 29.9.2008 
Liite      Rinnakkaistekstit 

 
 
 

Laki 
apteekkimaksusta annetun lain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
 muutetaan apteekkimaksusta 21 päivänä helmikuuta 1946 annetun lain (148/1946) 1 a 
§:n 1 momentti, 3 - 7 § ja 10 – 12 §, 13 §:n 1 ja 2 momentti ja 14 §, 
sellaisena kuin ne ovat 5 § laissa 1281/1987, 1 a, 3, 6, 11, 12 § ja 13 §:n 1 momentti laissa 701/2002, 4 
ja 10 § laissa 36/1993 sekä 7 §, 13 §:n 2 momentti ja 14 § laissa 758/1965, 
 lisätään 1 §:ään uusi 2 ja 3 momentti, seuraavasti: 
 
 

Voimassa oleva laki    Ehdotus 

1 § 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1 § 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Verohallinto määrää apteekkimaksun en-
nakkomaksuosuuden ja lopullisen apteek-
kimaksun.  

Ennakkomaksu suoritetaan kuukausittain 
apteekin ja sivuapteekin arvonlisäverotto-
man liikevaihdon perusteella. 

 

1 a § 
 
Apteekkimaksua määrättäessä apteekin ja sen 
sivuapteekkien sekä lääkekaappien liikevaih-
dosta vähennetään arvonlisävero.  
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
 
 

1 a § 
 
Lopullista apteekkimaksua määrättäessä ap-
teekin ja sen sivuapteekkien liikevaihdosta 
vähennetään arvonlisävero ja seuraavat ar-
vonlisäverottomat osuudet: 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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3 § 
 
Apteekkiliikkeen liikevaihdon määräämistä 
varten apteekkarin tulee toimittaa Lääkelai-
tokselle ilmoitus liikkeen tuloista ja menoista 
kunakin kalenterivuonna viimeistään seuraa-
van vuoden toukokuun 1 päivänä. Lääkelaitos 
voi kuitenkin erityisistä syistä myöntää ap-
teekkarille oikeuden poiketa mainitusta mää-
räajasta. Ilmoituksessa on erikseen annettava 
tiedot 1 a §:n mukaisten vähennysten laske-
miseksi. Ilmoitus on laadittava Lääkelaitoksen 
ohjeiden mukaan sen vahvistaman kaavan 
mukaisille lomakkeille. 

3 § 
 
Lopullisen apteekkimaksun määräämistä 
varten apteekkarin tulee toimittaa verohal-
linnolle ilmoitus liikkeen tuloista ja menois-
ta kunakin kalenterivuonna viimeistään seu-
raavan vuoden toukokuun 1 päivänä. Vero-
hallinto voi kuitenkin erityisistä syistä 
myöntää apteekkarille oikeuden poiketa 
mainitusta määräajasta. Ilmoituksessa on 
erikseen annettava tiedot 1 a §:n mukaisten 
vähennysten laskemiseksi. Ilmoitus on laa-
dittava verohallinnon ohjeiden mukaan sen 
vahvistamalle lomakkeelle. Jos apteekkari ei 
toimita säädetyssä ajassa verohallinnolle 
tässä tarkoitettua ilmoitusta tai jos on il-
meistä, että hän on ilmoittanut liikevaihdon 
todellista pienemmäksi, verohallinnolla on 
oikeus vahvistaa lopullinen apteekkimaksu 
arvioimansa liikevaihdon perusteella. 
Apteekkarin tulee toimittaa kopio ilmoituk-
sesta ja tuloslaskelmasta Lääkelaitokselle 
 
 

4 § 
 
Apteekkarin ilmoituksen perusteella Lääkelai-
tos vahvistaa apteekkiliikkeestä suoritettavan 
apteekkimaksun. 
 
Jos apteekkari ei toimita säädetyssä ajassa 
Lääkelaitokselle 3 §:ssä mainittua ilmoitusta 
eikä kehotuksestakaan sitä tee tai jos on il-
meistä, että hän on ilmoittanut liikevaihdon 
todellista pienemmäksi, Lääkelaitoksella on 
oikeus vahvistaa apteekkimaksu arvioimansa 
liikevaihdon perusteella. 
 
Lääkelaitoksen apteekkimaksua koskeva pää-
tös on annettava asianomaisille tiedoksi siten, 
että heille virkateitse toimitetaan asianmukai-
sin valitusoikeuksin ja tiedoksiantomerkin-
nöin varustettu ote siitä. 
 
 

4 § 
 
Apteekkarin ilmoituksen perusteella vero-
hallinto vahvistaa apteekkiliikkeestä ja sivu-
apteekkiliikkeestä suoritettavan lopullisen 
apteekkimaksun ja lähettää asianomaiselle 
tiedon apteekkimaksun perusteena olevasta 
liikevaihdosta ja lisää maksettavasta tai pa-
lautettavasta määrästä.  Samassa yhteydes-
sä verohallinto vahvistaa apteekille apteek-
kimaksun uuden ennakkoprosentin. 
  

5 § 
 
Jos apteekki sen vuoden aikana, jolta maksu 
olisi suoritettava, on siirtynyt toiselle apteek-

5 § 
 
Jos apteekki sen vuoden aikana, jolta maksu 
olisi suoritettava, on siirtynyt toiselle ap-
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karille, on kalenterivuodelta laskettu maksu 
jaettava apteekkarien kesken heidän liikevaih-
tonsa suuruuden mukaan. 

teekkarille, on kalenterivuodelta laskettu lo-
pullinen apteekkimaksu jaettava apteekkari-
en kesken heidän liikevaihtonsa suuruuden 
mukaan. Kummankin osuudesta vähenne-
tään asianomaisen maksamat ennakkoerät.  
  
 

6 § 
 
Apteekkimaksu suoritetaan tilisiirrolla läänin-
hallitukselle yhdessä tai useammassa erässä 
siten kuin Lääkelaitos määrää. Helsingin yli-
opiston apteekin apteekkimaksu suoritetaan 
Helsingin yliopistolle ja Kuopion yliopiston 
apteekin apteekkimaksu Kuopion yliopistolle. 
Lääkelaitoksen tulee ennen elokuun alkua sen 
vuoden jälkeisenä vuonna, jolta maksu on 
määrätty, lähettää lääninhallitukselle luettelo 
läänissä suoritettavista apteekkimaksuista. 
 
 
 

6 § 
 
Verohallinto määrää apteekkimaksun suorit-
tamisesta. Se määrää myös Helsingin yli-
opiston ja Kuopion yliopiston apteekin ap-
teekkimaksun, joiden maksut suoritetaan 
Helsingin yliopistolle ja Kuopion yliopistolle     

7 § 
 
Suorittamatta jäänyt apteekkimaksu saadaan 
ulosottaa ilman tuomiota tai päätöstä niin kuin 
siitä on säädetty. 

7 § 
 

Lisää suoritettavan tai palautettavan ap-
teekkimaksun korko määräytyy korkolain 
mukaan. Suorittamatta jäänyt apteekkimaksu 
saadaan ulosottaa ilman tuomiota tai päätös-
tä. 
 

 
10 § 

 
Apteekkarin tulee Lääkelaitokselle tai sen 
apteekkiliikettä tarkastamaan määräämälle 
henkilölle antaa ne täydentävät tiedot ja selvi-
tykset, jotka apteekkimaksun määräämistä 
varten ovat tarpeen, sekä esittää liikekirjansa 
ja niihin kuuluvat kalusto- ja varastoluette-
lonsa, sopimus- ja velkakirjansa, laskunsa, 
kuittinsa ja kirjeenvaihtonsa ynnä muut asia-
kirjat sekä näyttää varastonsa. 
 
Lääketehtaiden ja –tukkukauppojen tulee 
Lääkelaitoksen kehotuksesta antaa tietoja ap-
teekeille toimittamistaan tavaraeristä. 
 
 
 

10 § 
 

Apteekkarin tulee verohallinnolle tai sen ap-
teekkiliikettä tai sivuapteekkia tarkastamaan 
määräämälle henkilölle antaa kaikki ne täy-
dentävät tiedot ja selvitykset, jotka apteek-
kimaksun määräämistä varten ovat tarpeen. 

 
Lääketehtaiden ja –tukkukauppojen tulee 
Lääkelaitoksen kehotuksesta antaa tietoja 
verohallinnolle apteekeille ja sivuapteekeille 
toimittamistaan tavaraeristä verotarkastusta 
varten. 
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11 § 
 
Valtion viranomaiset ovat velvollisia Lääke-
laitoksen pyynnöstä antamaan maksutta ja sen 
estämättä, mitä muualla salassapidosta sääde-
tään, Lääkelaitokselle kaikki hallussaan olevat 
tiedot, jotka ovat tarpeen apteekkimaksun 
määräämiseksi. 

11 § 
 

Valtion viranomaiset ovat velvollisia vero-
hallinnon pyynnöstä antamaan maksutta ja 
sen estämättä, mitä muualla salassapidosta 
säädetään, verohallinnolle kaikki hallussaan 
olevat tiedot, jotka ovat tarpeen apteekki-
maksun määräämiseksi. 
 
 

 
 

12 § 
 
Muutoksenhausta Lääkelaitoksen tämän lain 
nojalla antamiin päätöksiin on voimassa, mitä 
hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 
Lääkelaitoksen päätös on valituksesta huoli-
matta heti pantava täytäntöön. 
 
 

 
12 § 

 
Muutoksenhausta verohallinnon tämän lain 
nojalla antamiin päätöksiin on voimassa, mi-
tä hallintolaissa (434/2003) säädetään. Ve-
rohallinnon päätös on valituksesta huolimat-
ta heti pantava täytäntöön. 

13 § 
 
Milloin valitusviranomainen on poistanut 
apteekkimaksun tai alentanut sitä, liikaa suo-
ritettu määrä on lääninhallituksen toimesta 
maksettava asianomaiselle takaisin kuuden 
prosentin vuotuisine korkoineen maksupäi-
västä takaisinmaksupäivään saakka. 
 
Jos apteekkimaksua muutoin on suoritettu 
enemmän kuin on määrätty maksettavaksi, 
liikaa suoritettu määrä 1 momentissa maini-
tuin tavoin laskettuine korkoineen on hake-
muksesta palautettava asianomaiselle läänin-
hallituksen toimesta. 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

13 § 
 

Milloin valitusviranomainen on poistanut 
apteekkimaksun tai alentanut sitä, liikaa suo-
ritettu määrä on verohallinnon toimesta 
maksettava asianomaiselle takaisin korko-
lain (633/1982) mukaisine vuotuisine kor-
koineen maksupäivästä takaisinmaksupäi-
vään saakka. 

 
Jos apteekkimaksua muutoin on suoritettu 
enemmän kuin on määrätty maksettavaksi, 
liikaa suoritettu määrä 1 momentissa maini-
tuin tavoin laskettuine korkoineen on hake-
muksesta palautettava asianomaiselle vero-
hallinnon toimesta. 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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14 § 
 
Jos apteekkimaksun maksaminen määräaika-
na laiminlyödään, on erääntyneelle apteekki-
maksun määrälle suoritettava maksunlisäyk-
senä 12 prosentin vuotuinen korko siitä päi-
västä, minä maksu olisi ollut maksettava, 
maksupäivään asti. 
 
 

14 § 
 

Jos apteekkimaksuennakon tai lopullisen ap-
teekkimaksun maksaminen määräaikana 
laiminlyödään, on erääntyneelle apteekki-
maksun määrälle suoritettava korkolain mu-
kainen vuotuinen korko siitä päivästä, minä 
maksu olisi ollut maksettava, maksupäivään 
asti. 

 ___________________ 
 

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 
20    . 
 
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh-
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi-
menpiteisiin. 

 
1 §:n mukaisesti apteekkimaksu määrätään 
erikseen apteekin ja sivuapteekin liikevaihdon 
perusteella lain voimaantuloa seuraavan vuo-
den alusta. Apteekkimaksun ennakonkantoon 
siirrytään asteittain 4 vuoden kuluessa lain 
voimaantulosta. 

 


