#27/2020 (3.07.2020)
Jak na podstawie nowych wersji bazy BLOZ zrobić aktualizację kart
towarów i zakupów w zakresie nieokreślonych wcześniej w bazie BLOZ
informacji o nowych stawkach VAT?
Jakie czynności należy wykonać przed wydaniem leku podlegającego
serializacji? Kiedy skanować? Co robić, kiedy wystąpi alert? Jak
postąpić w przypadku wystąpienia problemu technicznego
uniemożliwiającego weryfikację autentyczności?
Czy na recepcie refundowanej numer oddziału wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia jest nadal obowiązkowy?
Jak wygląda obowiązujący od 1 lipca uproszczony wzór zlecenia na
zaopatrzenie w wyroby medyczne? Czy obowiązuje on tylko dla zleceń
przysługujących comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia?

Jakie zmiany i poprawki pojawiły się w KS-Aptece w ostatnich dniach?

Czy paragon do kwoty 450 zł to faktura uproszczona? Czy apteka nie
może na jego podstawie wystawiać standardowej faktury? Czy wiecie,
że pojawiła się kolejna interpretacja odmienna od poprzedniej?

Czytajcie poniżej....
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Od dnia 1 lipca 2020 roku nastąpiła 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).
Kamsoft, na podstawie spływających na bieżąco informacji od
podmiotów odpowiedzialnych, codziennie w bazie BLOZ uzupełnia
brakujące informacje o stawkach VAT. W związku z tym sugerujemy,
żeby w ciągu najbliższych kilku dni codziennie rano wykonywać
aktualizację BLOZ, kart towarów i kart zakupów wg instrukcji do
zmiany stawek VAT (wysłanej w poniedziałek e-mailem). Trzeba będzie
zrealizować ETAP1, punkty od 1 do 8, przy czym możemy to wykonać o
dowolnej godzinie podczas pracy apteki i nie trzeba przerywać sprzedaży
na ten czas. Powyżej opisane zmiany wykonujemy niezależnie od części
ETAP2, w której została opisana ścieżka postępowania dla towarów z
niekreślonymi stawkami VAT w bazie BLOZie, którą samodzielnie Państwo
na bieżąco realizują, aczkolwiek wykonywanie części ETAP1 w kolejnych
dniach będzie powodować zmniejszenie się listy towarów do samodzielnej
weryfikacji w ramach części ETAP2.

Od 1 lipca 2020 roku, zgodnie z art. 127cb prawa farmaceutycznego, podmiot
prowadzący aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny, który nie
realizuje
obowiązków
wynikających
z
unijnych
przepisów
antyfałszywkowych podlega karze pieniężnej w wysokości do 20 000 zł.
Kary nakładane przez inspekcję farmaceutyczną będą proporcjonalne do
przewinienia i wielkości podmiotu.
Naczelna Izba Aptekarska na swojej stronie udostępniła poradnik, z
którego dowiecie się m.in.:
 Jakie czynności należy wykonać przed wydaniem leku
podlegającego serializacji?
 Kiedy skanować?
 Co robić, gdy wystąpi alert?
 Co zrobić, gdy zabezpieczenie na opakowaniu jest naruszone?
 Jak uniknąć sytuacji wystąpienia alertu podczas obsługi
pacjenta?
Odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania znajdziecie na stronie
Naczelnej Izby Aptekarskiej pod linkiem?
https://www.nia.org.pl/2020/07/01/schemat-zarzadzania-alertami-waptekach-ogolnodostepnych-serializacja/
Kilka dni temu GIF udostępnił odpowiedzi na najczęściej zadawane
pytania dotyczące weryfikacji autentyczności leków. W poradniku
znajdziemy m.in. odpowiedź na pytanie jak postąpić w przypadku wystąpienia
problemu technicznego uniemożliwiającego weryfikację autentyczności
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niepowtarzalnego identyfikatora np. braku prądu, zerwania połączenia z
Internetem, awarią oprogramowania. Link do poradnika:
https://www.gov.pl/web/gif/pytania-i-odpowiedzi-dot-weryfikacjiautentycznosci-lekow
Jak należy postępować w przypadku pojawiających się alertów? GIF
przypomina o przewodniku zarządzania alertami, który dostępny jest pod
adresem:
https://www.gov.pl/web/gif/przypominamy-o-przewodniku-zarzadzania-alertami

Z dniem 1 lipca 2020 r. zgodnie z ustawą o zmianie niektórych ustaw w
związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia z dnia 19 lipca 2019
r. w art. 96a ust 8 Prawa farmaceutycznego uchylony zostaje pkt 2,
dotyczący obowiązku umieszczenia na recepcie, na której przepisano
choć jeden refundowany produkt leczniczy, wyrób medyczny lub środek
spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, identyfikatora
oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwy dla
miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy.
W związku z powyższym od 1 lipca numer oddziału wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia nie jest elementem wymaganym na
recepcie refundowanej.
Od 1 lipca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia z 18
grudnia 2019 r. w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie
w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku
kontynuacji zlecenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 28).
Zgodnie z rozporządzeniem wystawienie uproszczonego wzoru zlecenia
dotyczy wyłącznie kontynuacji zlecenia. Uproszczony wzór zlecenia może
być wykorzystany przez podmiot, który wystawił pierwsze zlecenie, a w
ramach tego samego podmiotu może to również zrobić inny lekarz niż ten,
który wystawił pierwotne zlecenie. W przypadku gdy potwierdzenie
posiadania prawa do świadczeń oraz weryfikacja zlecenia nie będą mogły
nastąpić za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług
informatycznych Narodowego Funduszu Zdrowia, konieczne będzie
wystawienie zlecenia zgodnego ze wzorem obowiązującym od 01.01.2020 r,
czyli w jego pełnej formie.
Osoba wystawiająca zlecenie wg wzoru uproszczonego generuje tylko jedną
stronę, a realizator zleceń drukuje kolejną stronę, czyli kompletne zlecenie
powinno mieć łącznie tylko dwie strony. Dodatkowo, zgodnie z komunikatem
z marca, do odwołania - przy realizacji zlecenia pacjent będzie mógł podać
tylko numer zlecenia i PESEL.
Wzór uproszczonego zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne
dostępny jest do pobrania na naszej stronie pod adresem:
http://merido.pl/apteki/uproszczone_zlec_na_wyrmedyczne_01072020.pdf
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Zmiany w module APW11 (wersja 2020.3.4.6 z 2020.06.29):
 Poprawa wyświetlania zawartości kolejki leków do wycofania z
NMVS, w okienku NMVS w sprzedaży podstawowej prawidłowo była
pokazana liczba leków do wycofania, natomiast nie były one widoczne
w zakładce "Leki do wycofania z NMVS";
 Dodano mechanizm zmiany VAT przy wyciąganiu pozycji z kolejki:
w przypadku, gdy pozycja w kolejce ma inny VAT niż na karcie
zakupu program zmieni VAT sprzedaży; w przypadku pobrania
zaliczki z innym VATem program wykona korektę zaliczki; towar ze
zmienioną stawką VAT jest oznaczony w podglądzie kolejki
wykrzyknikiem w kolumnie VAT;
 NMVS - poprawa wyświetlania informacji dla funkcji [F5]
weryfikacja kodu; program błędnie wyświetlał informację, że kod był
sprzedany po procesie anulowania wycofania kodu w NMVS;
 eZWM - dostosowanie do wersji 2.1.6. Po planowanej w dniu
1.07.2020 aktualizacji systemu eZWM do wersji 2.1.6 możliwa będzie
realizacja zlecenia comiesięcznego poprzez wysyłkę kurierską. W
Sprzedaży (od 1.07.2020) podczas realizacji zlecenia dostępna będzie
opcja odbioru wyrobu: "Kurier" (obok "Pacjenta" i "Innej osoby").
Zaznaczenie tej opcji spowoduje obowiązek wygenerowania przez
aptekę dokumentu potwierdzenia odbioru realizacji zlecenia zaraz po
otrzymaniu informacji od kuriera o osobie, która odebrała wyrób
medyczny. Dokument generowany jest w oknie eZWM, przycisk
"[[Ctrl+P] Pokaż realizacje"-> "Potwierdź realizację".
Zmiany w module APW11 (wersja 2020.3.4.7 z 2020.06.29):
 Recepta farmaceutyczna: poprawiono wydruk recept papierowych –
dawkowanie nie pojawiało się na recepcie przy pierwszej próbie
drukowania.
Zmiany w module APW11 (wersja 2020.3.4.8 z 2020.06.30):
 Poprawiono funkcję zmieniającą VAT przy wyciąganiu towaru z
kolejki, towar zdefiniowany jako Usługa zmieniał VAT na 0%.
Zmiany w module APW11 (wersja 2020.3.4.9 z 2020.07.01):
 Dodano kontrolę poprawności stawek VAT na kartach towarów i
dostaw. Po wyborze dostawy, w przypadku niezgodności, zostanie
wyświetlony komunikat informujący o niezgodnościach.
Zmiany w module APW11 (wersja 2020.3.5.0 z 2020.07.02):
 Poprawiono kontrolę poprawności stawek VAT: przy sprzedaży
dwóch leków robionych pod rząd przy drugim leku pojawiał się
błędnie komunikat;
 Ze względu na występowanie błędnych numerów EAN na e-Receptach
(niezgodnych z wizualizacją) - odblokowano możliwość ręcznego
przypisania EAN leku pierwotnie ordynowanego dla e-Recept (okno
Aktualizacja sprzedaży - F4/F11).
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Zmiany w module APW12 (wersja 2020.3.4.6 z 2020.06.29):
 Lista braków: poprawa wykonywania funkcji [Ctrl+F12] Sprzedaż;
podczas analizy sprzedaży program się zawieszał lub zamykał co
uniemożliwiało wyświetlanie analizy sprzedaży za wybrany okres;
 Prospekty: poprawa wylicznia ilości sprzedaży towaru za okres.
Zmiany w module APW14 (wersja 2020.3.4.6 z 2020.06.29):
 W funkcji Tworzenie bufora przeceny (Alt+F2 Twórz przecenę)
utworzono mechanizm dodania kart zakupów z ilością aktualną równą
0, ale będących w kolejce. Po zmianie VAT na takich kartach, po
usunięciu kolejki sprzedaże wrócą na zmienione już karty zakupu.
Zmiany w module APW14 (wersja 2020.3.4.7 z 2020.06.29):
 Poprawa błędu liczenia ceny detalicznej w przypadku zmiany ceny
urzędowej w 'Buforze przeceny';
 Poprawa błędu występującego w 'Szybkiej poprawie leków' przy
przenoszeniu VAT z BLOZ'a jeśli w BLOZ'ie stawka VAT nie
występuje.
Zmiany w module APW68 (wersja 2020.3.4.6 z 2020.06.29):
 Dodanie obsługi pobierania statusu dla raportu braków.
Od 1 stycznia 2020 r. fakturę z NIP nabywcy można wystawić do
paragonu tylko wtedy, gdy paragon też zawierał NIP nabywcy.
Jednocześnie paragony z NIP do 450 zł uznawane są za faktury
uproszczone, co zdaniem MF powodowało, że nawet na żądanie nabywcy
nie możemy wystawić pełnej faktury. W ostatnio wydanej interpretacji
MF uznał, że może on wystawić pełną fakturę do paragonu z NIP
nabywcy do 450 zł, ale pod warunkiem, że ten zwróci mu paragon.
W piśmie Dyrektora KIS z 28 maja 2020 r. czytamy:
Odnosząc powyższe na grunt przedmiotowej sprawy, należy uznać, że
Wnioskodawca dokumentując sprzedaż dokonywaną na rzecz podmiotu
będącego podatnikiem podatku VAT lub podatnikiem podatku od wartości
dodanej na kwotę nieprzekraczającą 450 zł lub 100 euro (jeżeli kwota ta
określona jest w euro) paragonem fiskalnym zawierającym numer
identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer podatnika podatku od wartości
dodanej nabywcy oraz pozostałe dane wymagane ustawą, ma prawo do
wystawienia tzw. "zwykłej" faktury do takiego paragonu fiskalnego, o ile
nabywca zwróci Wnioskodawcy paragon fiskalny zawierający NIP tego
nabywcy.
Pełną treść interpretacji można znaleźć na portalu https://sip.mf.gov.pl/
wpisując numer sygn.: 0114-KDIP1-3.4012.160.2020.2.ISK.
Jest to pierwsza interpretacja, gdzie przedstawiono takie stanowisko.
Wcześniejsze interpretacje zakazywały wystawiania pełnych faktur do
paragonów z NIP nabywcy do kwoty 450 zł.
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