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Statsrådets förordning
om ändring av statsrådets förordning om läkemedelstaxa
I enlighet med stadsrådets beslut
ändras i statsrådets förordning om läkemedelstaxa (713/2013) 1, 4 och 7 §, av dem 4 § sådan den
lyder delvis ändrad i förordning 342/2015, som följer:
1§
Tillämpningsområde
I denna förordning föreskrivs om pris och rabatter på de läkemedelspreparat som avses i 20 § i läkemedelslagen (395/1987).
Denna förordning tillämpas inte på registrerade homeopatiska preparat, registrerade traditionella
växtbaserade preparat eller nikotinpreparat.
4§
Pris på egenvårdsläkemedel
Vid försäljning av egenvårdsläkemedel från apotek ska som minutförsäljningspris användas minst
egenvårdsläkemedlets inköpspris och högst ett pris som bestäms enligt följande formel:
Inköpspris, euro

Minutförsäljningspris

0–9,25

1,5 x inköpspris + 0,50 €

9,26–46,25

1,4 x inköpspris + 1,43 €

46,26–100,91

1,3 x inköpspris + 6,05 €

100,92–420,47

1,2 x inköpspris + 16,15 €

över 420,47

1,125 x inköpspris + 47,68 €

Som inköpspris används det partipris som innehavaren av försäljningstillstånd för läkemedelspreparatet har uppgett och som används i hela landet på läkemedelspreparatets försäljningsdag.
Om ett egenvårdsläkemedel expedieras mot recept läggs en expeditionsavgift på 2,17 euro per leveransparti till läkemedlets minutförsäljningspris.
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 3 mom. är den expeditionsavgift per leveransparti som
läggs till minutförsäljningspriset på dosdispenserade egenvårdsläkemedel som expedieras mot recept 0,18 euro för varje påbörjad behandlingsvecka.
Det är förbjudet att sälja två eller flera förpackningar med läkemedel till ett nedsatt totalpris. Erbjudande och försäljning av ett läkemedelspreparat eller en förpackning med läkemedel till ett nedsatt
pris får inte heller kombineras med köp av ett annat läkemedelspreparat, en annan förpackning med
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läkemedel eller någon annan nyttighet. Ett läkemedelspreparat får inte säljas till nedsatt pris med
motiveringen att dess giltighetstid håller på att gå ut.
Om ett apotek säljer ett läkemedelspreparat till ett pris som understiger det högsta pris som anges i
1 mom., ska motsvarande rabatt också beviljas när läkemedlet expedieras mot recept.
7§
Andra än i 4 § föreskrivna rabatter
Personer med frontmannatecken, fronttjänsttecken, fronttecken, veterantecken eller personer som
har intyg enligt 2 § i lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig (1039/1997) för deltagande i röjning av minor enligt 1 § 1 mom. 3 punkten i den lagen
ska beviljas 10 procents rabatt på det pris som bestäms enligt 3–6 §.
Rabatt enligt 1 mom. beviljas dock inte på läkemedel som omfattas av specialersättning enligt 5
kap. 5 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004), på läkemedel som enligt 5 kap. 6 § i den lagen omfattas av begränsad ersättning eller på läkemedelsinköp som i enlighet med 5 kap. 8 § i nämnda lag
överstiger den årliga självriskandelen.
Vid försäljning till verksamhetsenheter inom social- och hälsovården kan ett apotek bevilja en rabatt som det själv bestämmer på det pris som bestäms enligt 3–6 §.
Gottgörelser eller förmåner på basis av läkemedelsinköp får inte ges någon annanstans än på apotek.
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