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Jakie produkty będą objęte zmianami stawek VAT od 1 lipca? Jak 
trzeba będzie wprowadzić zmiany w KS-Aptece? Jak się do tego 
przygotować? 
 

 

 
Czy da się kilkukrotnie skrócić czas i zmniejszyć koszty spowodowane 
zamknięciem apteki z powodu awarii serwera lub bazy danych? Jak 
rozsądnie zabezpieczyć się na wypadek awarii? 
 

 

 
Czy paragon do kwoty 450 zł to faktura uproszczona? Czy apteka nie 
może na jego podstawie wystawiać standardowej faktury? 
 

 

 
W jaki sposób GIF przypomina o obowiązku raportowania braków 
produktów leczniczych. Kiedy i jak wypełniać ten obowiązek? 
 

 

 
Jakie są nowe terminy sprawozdawczości w systemie BDO? 
 

 

 
Czy wpisujecie adres swojego banku w Google i klikacie pierwszy link? 
Czy wiecie, że jeśli tak robicie, to możecie stracić wszystkie pieniądze z 
konta? A jak nie paść ofiarą vishingu? 
 

 
 
Czytajcie poniżej.... 
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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 oraz PKWiU z 2015 r. (usługi). 
Nomenklatura Scalona (CN) jest to klasyfikacja europejska, która obejmie 
towary, natomiast usługi będą klasyfikowane według PKWiU z 2015 r. 
 
Zmienioną stawkę VAT z 8% na 5% będą miały m.in. artykuły 
higieniczne oraz produkty dla niemowląt i dzieci, a składniki receptury 
zmienią stawkę VAT z 8% na 23%. Ale mogą to być też inne produkty, 
dla których producent na podstawie nowych przepisów dokonał zmiany 
stawek VAT. 
 
Zmiany stawek VAT w aptekach i punktach aptecznych odbędą się na 
podstawie przygotowywanej przez Kamsoft bazy BLOZ. Po zakończeniu 
sprzedaży 30 czerwca 2020, a przed sprzedażą 1 lipca 2020, trzeba będzie 
wykonać sprawdzenie bufora pod względem zmienionej stawki VAT oraz 
zatwierdzić zmiany. Szczegółową instrukcję prześlemy we wtorek 30 
czerwca bezpośrednio do aptek, którym świadczymy stałą obsługę 
serwisową. 
 
Ważne uwagi dot. zmiany stawek VAT w KS-Aptece: 

 pozycje w kolejce nie zostaną uwzględnione w procesie aktualizacji, 
dlatego przed wprowadzeniem zmian stawek VAT towary, dla których 
może nastąpić zmiana stawki VAT muszą zostać usunięte z kolejki; 

 dokumenty w buforze zakupu nie zostaną uwzględnione w procesie 
aktualizacji, dlatego przed wprowadzeniem zmian stawek VAT 
towary, dla których może nastąpić zmiana stawki VAT muszą zostać 
przyjęte na stan; 

 dla towarów nieprzypisanych do bazy BLOZ trzeba będzie 
samodzielnie zweryfikować i ewentualnie zmienić stawkę VAT lub 
wcześniej przypisać te towary do bazy BLOZ; 

 nie wszystkie towary w bazie BLOZ mogą mieć określoną nową 
stawkę VAT, ponieważ dla niektórych produktów Kamsoft nie 
otrzymał od podmiotów odpowiedzialnych takich informacji. 

 
Tekst ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów 
i usług oraz niektórych innych ustaw dostępny jest pod adresem: 
http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/3255_u.htm 
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Co byłoby gdyby dało się tak zrobić, żeby kopie bazy KS-Apteka robiły 
się automatycznie co 15 minut, nie obciążając przy tym serwera, a 
naprawa bazy zajmowała mniej niż kilkanaście minut (zamiast kilku 
godzin), a w dodatku kopie same by się weryfikowały czy się robią? To 
brzmi tak rewelacyjnie, że wydaje się, że byłoby zbyt piękne, żeby mogło 
być prawdziwe? Czy też tak myślicie? A może takie rozwiązanie już 
istnieje…? Jeśli zainteresował Was ten temat napiszcie e-maila na 
news@merido.pl...  
 
Dopóki wszystko działa, to zwykle nie zdajemy sobie sprawy z tego jak ważne 
jest dbanie o kopie bezpieczeństwa bazy danych KS-Apteka. Dopiero kiedy 
nastąpi awaria serwera lub bazy danych zaczynamy rozumieć, w czym jest 
problem, ale wtedy już jest za późno, dlatego trzeba pomyśleć o tym już teraz, 
a nie za tydzień, za miesiąc lub jeszcze później. W przypadku konieczności 
odtworzenia bazy danych z kopii z poprzedniego dnia trzeba, na podstawie 
paragonów, ręcznie odtwarzać całą sprzedaż, uzupełniać dokumenty zakupu i 
sprzedaży, czyli mamy aptekę zamkniętą przez kilka godzin i ponosimy 
wysokie koszty. A najgorsze są do odtworzenia e-recepty, dla których trzeba 
najpierw wystąpić do CSIOZ o numery utraconych recept, na które czeka się 
nawet kilka dni, następnie trzeba wycofać realizację tych recept, po czym 
dokonać ponownej realizacji recept; jeśli trafimy na przełom okresu 
refundacyjnego, to nie możemy w całości rozliczyć refundacji z NFZ, a może 
się trafić, że w międzyczasie niektóre e-recepty stracą termin ważności. 
 
Przypominamy, że w każdej aptece, niezależnie od rodzaju bazy (Oracle czy 
Firebird) oraz rodzaju serwera (na systemie Windows, jako jedno ze stanowisk 
lub dedykowany Linux), należy CODZIENNIE wykonywać ręcznie 
uruchamianą kopię bazy z modułu AP43 Archiwer. Archiwizacja 
powinna być uruchomiona dopiero po zakończeniu dnia, a podczas 
robienia archiwizacji musi być wpięty pendrive do kopii, a pendrive z kopią 
powinien być przechowywany w bezpiecznym miejscu, czyli np. w sejfie 
(najlepiej ognioodpornym). W skrajnym wypadku przy braku kopii trzeba 
zrobić remanent początkowy wg aktualnego stanu magazynu. 
 
Jeśli zainteresował Was temat bezpieczeństwa oraz najlepszej konfiguracji 
wykonywania kopii – skontaktujcie się z nami – tak jak pisaliśmy na 
początku artykułu !!!   
 

 

 
Na wniosek właściciela jednej z aptek, Dyrektor Krajowej Informacji 
Skarbowej wydał interpretację indywidualną dotyczącą wystawiania 
faktury na podstawie paragonu, na kwotę niższą niż 450 zł.  
 
Apteka wykonała sprzedaż dla firmy na paragon fiskalny o wartości 325 zł 
brutto z numerem NIP nabywcy. Zgodnie z przepisami i stanowiskiem 
Ministerstwa Finansów, paragon fiskalny z numerem NIP może być 
traktowany jako faktura uproszczona, jeśli znajdująca się na nim kwota nie 
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przekracza 450 zł brutto. Później apteka wystawiła fakturę VAT do tego 
paragonu, z formą zapłaty przelew i numerem rachunku bankowego 
sprzedawcy. 
 
Dyrektor KIS wskazał, że faktura uproszczona jest równoznaczna z 
fakturą standardową, tym samym w chwili wydania nabywcy tzw. 
faktury uproszczonej apteka wypełniła obowiązek wystawienia faktury 
zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy o VAT. Sprzedaż na kwotę 
nieprzekraczającą 450 zł została udokumentowana paragonem fiskalnym 
zawierającym NIP nabywcy oraz pozostałe dane wymagane ustawą o 
VAT, to nie powinno się z tytułu tej sprzedaży wystawiać dla nabywcy 
odrębnego dokumentu w postaci faktury standardowej. W związku z tym 
apteka postąpiła nieprawidłowo wystawiając fakturę VAT do paragonu 
fiskalnego z numerem NIP na kwotę mniejszą niż 450 zł brutto. 
 
 
 

 

 
Paweł Piotrowski, Główny Inspektor Farmaceutyczny, wystosował do Prezes 
Naczelnej Rady Aptekarskiej pismo z prośbą o „przypomnienie podmiotom 
zobowiązanym do przesyłania powyższych danych o ich ważności dla 
Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej i Ministerstwa Zdrowia”. 
 
Zgodnie z artykułem 95a ustawy Pf, w przypadku, gdy podmiot 
prowadzący aptekę, punkt apteczny, dział farmacji szpitalnej, nie może 
wykonać obowiązku zapewnienia dostępu do leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia, wyrobów medycznych, jest 
zobowiązany w ciągu 24 godzin poinformować o tym za pośrednictwem 
ZSMOPL właściwego WIF, który ustala przyczyny braku tego dostępu. 
 
Po analizie zebranych danych GIF sporządza i przekazuje do MZ 
cotygodniowy raport ws. utrudnionego dostępu do leków, a dane te są 
niezwykle istotne dla procesu zarządzania polityką lekową państwa w 
kontekście dostępności leków dla polskich pacjentów. 
 
W piśmie możemy przeczytać: „W ostatnim, bardzo trudnym i 
bezprecedensowym czasie, spowodowanym pandemią wywołaną przez 
wirusa SARS-Cov-2 jeszcze bardziej niż kiedykolwiek dostrzegam 
konieczność rzetelnego i regularnego przesyłania danych w zakresie dostępu 
do produktów leczniczych. Informacje przekazywane przez apteki, punkty 
apteczne lub działy farmacji szpitalnej w sposób systematyczny i 
nieprzerwany pozwalają na realną ocenę bieżącej sytuacji lekowej w Polsce.” 

Link do pisma: https://www.nia.org.pl/wp-content/uploads/2020/06/GIF-pismo-w-
sprawie-obowi%C4%85zku-raportowania-do-ZSMOPL.pdf 
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Przypominamy, ze nastąpiła zmiana terminów sprawozdawczości w 
systemie BDO, co jest konsekwencją wejścia w życie ustawa z dnia 14 maja 
2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku 
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U.2020.875 
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/875). 
 
Nowe terminy sprawozdawczości w systemie BDO: 
- do 31.10.2020 r. - termin składania rocznego sprawozdania o wytwarzanych 
odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2019 r. (m.in. przeterminowane 
leki); 
- do 11.09.2020 r. - termin składania rocznego sprawozdania o produktach, 
opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie m.in. wprowadzania 
na rynek produktów w opakowaniach, sprzętów elektrycznych i 
elektronicznych, baterii i akumulatorów itd.) za rok 2019 (np. reklamówki). 
Sprawozdanie składamy tylko i wyłącznie przez rejestr BDO: https://rejestr-
bdo.mos.gov.pl/ 
 
Więcej informacji na temat rejestru BDO możecie znaleźć na stronie BIP 
swojego województwa, dla woj. podkarpackiego jest to adres: 
https://bip.podkarpackie.pl/index.php/sprawy-do-zalatwienia-w-
urzedzie/rolnictwo-i-ochrona-srodowiska/3862-rejestr-podmiotow-
wprowadzajacych-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarukacych-
odpadami 
 

 

 
Internauci, którzy nie potrafią zapamiętać prawdziwych adresów stron 
logowania swoich banków, mają zwyczaj wpisywać je w Google, licząc na 
to, że pierwsza odpowiedź zabierze ich tam, gdzie trzeba. Niestety Google 
od wielu lat zaciera różnice w wyglądzie linków sponsorowanych i 
zwykłych, dzięki czemu nie jest trudno nie zwrócić uwagi na to, że 
klikamy w reklamę złodzieja. Ta metoda oszustów nie jest nowa, ale ostatnio 
nie była zbyt często stosowana, dlatego łatwo dać się oszukać. 
 
W ostatnich kilku dniach dla niektórych banków, pierwszy link z 
wyszukiwarki Google nie prowadzi do prawidłowej strony, ponieważ jest to 
reklama wykupiona przez złodzieja. Gdy ofiara kliknie w link otrzymuje 
fałszywą stronę banku. A na niej oszuści podejmują próbę wyłudzenia 
wrażliwych danych, także tych związanych z bankowością elektroniczną. W 
efekcie można stracić środki przechowywane na rachunku. Jak się przed tym 
bronić? Najlepiej adres banku wpisywać własnoręcznie lub wybierać go z 
zakładek (samodzielnie utworzonych).  
 
W ostatnim czasie wiele banków ostrzega klientów przed oszustwem 
polegającym m.in. na telefonicznym wyłudzaniu danych, czyli przed 
oszustami stosującymi metodę voice phishingu (vishing). Polega ona na 
podszywaniu się pod pracownika banku podczas rozmowy telefonicznej. 
Oszuści mogą powoływać się na względy bezpieczeństwa (informują np. 
o włamaniu na konto) i zachęcać do podania ważnych danych, w tym 
loginu i hasła bankowości elektronicznej lub instalacji oprogramowania 
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służącego najczęściej do kradzieży informacji i środków z konta. Warto 
wspomnieć, że przestępcy potrafią sprawić, aby rozmówca zobaczył na 
ekranie smartfona znany numer telefonu.  
 
By uniknąć utraty środków, należy pamiętać, iż pracownicy banków nie 
dzwonią z prośbą o instalowanie oprogramowania na komputerach czy 
telefonach, nie pytają też o Pesel, hasła albo kody jednorazowe. Jeżeli macie 
wątpliwości, z kim rozmawiacie, najlepiej skontaktować się z prawdziwą 
infolinią banku, dzwoniąc na numer podany na jego stronie internetowej. 
 

 


