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ZMIANY W VAT OD 1 LIPCA 2020 

 

1. WSTĘP 

Od dnia 1 lipca nastąpi zmiana obowiązujących przepisów dotyczących nowej matrycy stawek VAT (ustawa z dnia 

9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2019 poz. 

1751). Zmiana polega na m.in. zastąpieniu dotychczasowej klasyfikacji PKWiU 2008, klasyfikacją CN w zakresie 

towarów oraz w zakresie usług klasyfikacją PKWiU z 2015 r. Wprowadzone zostaną również modyfikacje 

w zakresie obowiązujących stawek VAT, zmianie ulegną załączniki nr 3 i nr 10 do ustawy o VAT, co oznaczać zmianę 

stawki podatku dla wybranych produktów.  

W związku z ww. zmianami baza KS-BLOZ jest nieustannie przygotowywana, aby przed 1 lipca, uzupełnić 

informacje o kodzie CN i stawce podatku VAT dla jak największej liczby produktów. Ze względu jednak na brak 

informacji od niektórych producentów, nie wszystkie towary w bazie BLOZ będą miały określone te parametry a 

w szczególności stawki VAT. W tej sytuacji użytkownik jest zobowiązany zweryfikować albo samodzielnie określić 

stawki VAT dla tych produktów. 

Wersja bazy BLOZ, zawierająca ww. informacje, zostanie opublikowana 25.06.2020 r.  

 

2. WAŻNE INFORMACJE 

Przed przystąpieniem do działań mających na celu naniesienie ww. zmian do systemu KS-AOW, należy uważnie 

zapoznać się z poniższymi informacjami: 

− Towary umieszczone w kolejce zostaną uwzględnione podczas nanoszenia 

zmian (stawki VAT, kody CN) tylko jeśli system zostanie zaktualizowany do 

wersji min. 2020.3.4.6. W przypadku korzystania z niższej wersji systemu towary w kolejce zostaną 

pominięte w tym procesie. 

− Ceny detaliczne towarów zostaną przeliczone z uwzględnieniem nowych 

stawek VAT przy ustawieniu opcji APW14.1.4. Obliczanie nowej ceny 

detalicznej przy zmianie stawki VAT → Obliczaj nową cenę (jest to ustawienie 

domyślne). 

W przypadku zmiany tego ustawienia na → Nie zmieniaj ceny, cena detaliczna towarów nie zostanie 

zmieniona pomimo zmiany stawki VAT. Użytkownicy, którzy nie chcą powtórnie metkować towarów mogą 

zmienić ustawienie opcji domyślnej mając jednak świadomość zmniejszenia zysku na sprzedawanych 

towarach, dla których zwiększyła się stawka VAT. 

− Dla towarów umieszczonych w kolejce, pomimo naniesienia na nie nowej 

wartości stawki VAT, cena detaliczna nie zostanie zmieniona w procesie 

aktualizacji. W momencie umieszczenia towarów w kolejce, farmaceuta umówił się z pacjentem na 

konkretną cenę towaru, dlatego cena detaliczna nie zostaje zmieniona automatycznie w tym procesie. 

Trzeba mieć jednak świadomość zmniejszenia zysku na towarach z kolejki, dla których zwiększyła się 

stawka VAT.  
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Jeżeli farmaceuta chce, aby dla tych pozycji cena detaliczna również została zmieniona, konieczne jest 

usunięcie towarów z kolejki przed utworzeniem bufora w APW14-MAGAZYN.  

− Dokumenty w buforze zakupu nie zostaną uwzględnione w procesie 

aktualizacji. Przed utworzeniem bufora należy je przyjąć na stan.  

 

3. JAK WPROWADZIĆ BAZĘ BLOZ Z NAJNOWSZYMI ZMIANAMI OBOWIĄZUJĄCYMI 

OD  1 LIPCA 2020 I UTWORZYĆ BUFOR? 

Proces nanoszenia zmian na karty towaru oraz karty zakupu można podzielić na dwa etapy. W pierwszym 

użytkownik aktualizuje bazę BLOZ, tworzy bufor oraz w odpowiednim czasie zatwierdza zmiany. W etapie drugim 

należy przystąpić do samodzielnej weryfikacji stawek VAT, dla tych produktów, dla których nie została ona 

określona (w wyniku braku informacji od producentów). Poniżej przedstawiono scenariusze działania.  

 

ETAP 1: Aktualizacja bazy KS-BLOZ, utworzenie bufora i zatwierdzenie zmian (po zakończeniu sprzedaży 30 

czerwca a przed sprzedażą 1 lipca). Kolejność działań: 

1. W 1. Kroku należy uruchomić program APW44 Komunikacja (na dowolnym komputerze, np. 

administratorze) i zaktualizować bazę BLOZ: 

a) Jeśli apteka posiada połączenie z Internetem, należy pobrać nową wersję bazy BLOZ za pomocą funkcji 

Cała baza KS-BLOZ i odpowiedzieć twierdząco na pytanie programu czy ma zaktualizować bazę BLOZ. 

b) Jeśli baza BLOZ dostarczona została na nośniku danych, za pomocą funkcji „Aktualizacja bazy BLOZ”  

w menu „Narzędzia” dokonać aktualizacji bazy. 

2. Następnie należy uruchomić program APW14-MAGAZYN na komputerze administracyjnym i wybrać 

funkcję „Poprawa bazy leków i zakupów” z menu „Operacje” (tzw. „pajączek”). Dostęp do funkcji można 

uzyskać także za pomocą czwartego przycisku na pasku narzędziowym lub za pomocą kombinacji klawiszy 

CTRL+4. 

3. Należy upewnić się, że pobrana baza KS-BLOZ zawiera najnowsze zmiany (data w symbolu bazy BLOZ 

w „pajączku”).  

4. Nacisnąć klawisz F5, aby zaznaczyć, co będzie zmieniane.  

Dokumenty w buforze zakupu nie zostaną uwzględnione w procesie 

aktualizacji. Przed utworzeniem bufora należy je przyjąć na stan.  

Dla towarów w kolejce, pomimo naniesienia na nie nowych stawek VAT, cena 

detaliczna nie zostanie zmieniona w procesie aktualizacji. W celu zmiany ceny 

detalicznej należy je usunąć z kolejki. 

5. Jeśli komputer poinformuje, że na dysku istnieje już bufor i zapyta, czy go skasować, należy odpowiedzieć 

pozytywnie (zatwierdzić TAK). 

6. W wyświetlonym oknie należy zaznaczyć pola: PKWiU, KOD CN, KOD GTU i % VAT i potwierdzić 

wprowadzone zmiany za pomocą przycisku [F2] Zatwierdź: 
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Rys. 1. Wskazanie pól do aktualizacji 

7. Następnie należy poczekać na utworzenie buforów (może to potrwać kilkanaście minut). 

8. Po zakończeniu sprzedaży 30 czerwca 2020, a przed sprzedażą 1 lipca 2020, należy zatwierdzić bufor 

klawiszem F9.  

9. Zmiany w VAT zdefiniowane w bazie KS-BLOZ zostały naniesione. 

Teraz należy przystąpić do weryfikacji tych pozycji, dla których stawka podatku VAT nie została 

określona w Bazie BLOZ – Etap 2.  

 

Etap 2: Użytkownik przystępuje do samodzielnej weryfikacji produktów, dla których stawka VAT nie została 

określona w bazie BLOZ. Jeśli nieokreślone stawki VAT zostały uzupełnione podczas realizacji Etapu 1 (i bufor w 

Etapie 1 został zatwierdzony), to Etap 2 należy rozpocząć od punktu 8. 

Kolejność działań: 

1. Z poziomu pajączka należy ponownie wybrać przycisk [F5] Tworzenie bufora z aktualizacją.   

2. W oknie wyboru pól do aktualizacji należy zaznaczyć: PKWiU, KOD CN, KOD GTU i % VAT i kliknąć [F2] 

Zatwierdź (rys. 1).  

3. Następnie opcję [F4] Ręczna poprawa z poziomu „pajączka”.  

4. Wyświetlone zostanie okno Buforowana poprawa listy towarów. Należy odfiltrować pozycje, dla których 

stawka VAT w BLOZ nie została określona. W tym celu należy skorzystać z opcji filtrowania: [F9] Filtruj wg 

→ Wyświetlanie leków z zerową lub nieokreśloną stawką VAT w BLOZ: 
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Rys. 2. Wyświetlenie towarów z nieokreśloną stawką VAT w BLOZ z wykorzystaniem opcji filtrowania 

 

5. Po wykonaniu czynności lista wyników zostanie automatycznie „odświeżona”. Każdą pozycję na 

wyświetlonej liście towarów należy zweryfikować i uzupełnić dla niej odpowiednią stawkę VAT. W tym 

celu należy kliknąć w pole należące do kolumny Stawka VAT przy danym towarze i wybrać przycisk ENTER 

na klawiaturze. Po wykonaniu czynności dane pole zostanie wyświetlone w trybie edycji, np.: 

 

 

Rys. 3. Zmiana stawki VAT dla wybranego towaru (przykład) 
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Należy wpisać odpowiednią stawkę VAT za pomocą klawiatury i potwierdzić klawiszem ENTER – wartość w polu 

zostanie zmieniona, np.: 

 

Rys. 4. Stawka VAT dla wybranego towaru została zmieniona (przykład) 

6. W ten sposób należy zweryfikować i uzupełnić stawkę podatku VAT dla wszystkich towarów na liście. Po 

wykonaniu tej czynności można zamknąć okno za pomocą przycisku [ESC] Wyjście.  

 

Obowiązek uzupełniania stawek VAT dla towarów, dla których w bazie BLOZ ta 

wartość jest nieokreślona, spoczywa na użytkowniku systemu. Jeśli stawki VAT 

w tym miejscu nie zostaną uzupełnione to po zatwierdzeniu bufora ta wartość na 

kartach towaru pozostanie bez zmian. 

 

7. Następnie należy wybrać [F6] Korekta leków. System zapyta czy na pewno zatwierdzić zmiany na kartach 

leków, należy wybrać TAK.  

8. W kolejnym kroku należy wybrać przycisk [F5] Tworzenie bufora z aktualizacją.   

9. W oknie wyboru pól do aktualizacji należy zaznaczyć: PKWiU, KOD CN, KOD GTU i % VAT i kliknąć [F2] 

Zatwierdź 

10. Następnie należy wybrać [F3] Podgląd przeceny i upewnić się czy zostały zmienione stawki VAT. 

11. Po weryfikacji należy wybrać [ESC] Wyjście.  

12. Na koniec należy wybrać [F9] Korekta łączna.  

 


