Komunikat do KS-APTEKA:
Komunikat numer: 20180116.01
UWAGA, BARDZO WAŻNA INFORMACJA!
Zmiana stawek VAT dla wybranych produktów - informacja w Bazie KS-BLOZ.

AKTUALIZACJA KOMUNIKATU o numerze 20180112.01
W dniu 11.01.2018 r. została opublikowana „Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i
usług” (dalej Ustawa) , która wchodzi w życie w dniu 19.01.2018 r.
Przypominamy, że zgodnie z treścią poprzednio publikowanych komunikatów, 19.01.2018 wejdą w
życie przepisy ustawy z dnia 14.12.2017 r. zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług w
przedmiocie objęcia podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23% niektórych produktów
związanych z ochroną zdrowia, które dotąd objęte były stawką obniżoną 8%.
Z uwagi na zmiany w przepisach oraz brak źródłowej informacji o zmianie stawek VAT, KAMSOFT S.A.
podjąła decyzję o czasowym nieprezentowaniu w bazie KS-BLOZ domyślnych stawek podatku VAT
dla wybranej grupy produktów. W tym miejscu KAMSOFT S.A. pragnie powtórnie przypomnieć, że
zarówno domyślnie wyświetlane stawki podatku VAT jak i pozycje PKWiU produktów w bazie BLOZ
mają charakter wyłącznie pomocniczy i rekomendowany.
Firma KAMSOFT S.A. dokłada wszelkich starań, aby w jak najkrótszym czasie pozyskać wiążące
informacje w tym zakresie. Dane o obowiązujących stawkach VAT są na bieżąco wprowadzane do
bazy KS-BLOZ na podstawie informacji pozyskiwanych bezpośrednio od podmiotów
odpowiedzialnych i są/będą publikowane w standardowym cyklu aktualizacji Bazy.
Aby prawidłowo dokonać przeceny magazynu, konieczne będzie zaktualizowanie zarówno bazy KSBLOZ, jak i systemu KS-APTEKA. Wczoraj, tj. 15.01.2018, została udostępniona nowa wersja systemu
KS-APTEKA oraz najnowsza wersja bazy KS-BLOZ, w której dla wybranej grupy produktów, czasowo
nie będzie prezentowana domyślna stawka VAT.
Rekomendujemy jak najszybsze zaktualizowanie systemu KS-APTEKA (do wersji 2018.2.2.0 lub
nowszej), a następnie już po zaktualizowaniu bazy KS-BLOZ (do wersji z 15.01.2018 r. lub nowszej)
dokonanie przeceny magazynu. Powinno to nastąpić przed zrealizowaniem pierwszej transakcji w
dniu 19.01.2018 r. Proces ten powinien zostać przeprowadzony zgodnie z dostarczoną wraz z
aktualizacją systemu KS-APTEKA instrukcją „Zmiana stawek VAT na niektóre wyroby medyczne”
dostępną w głównym oknie systemu w menu "O systemie".
Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, że oprócz udostępnionej instrukcji, KAMSOFT S.A. w dniu
dzisiejszym przeprowadzi szkolenie dla firm należących do Krajowej Sieci Serwisu KAMSOFT S.A.,
które dostarczają Państwu usług serwisowych, celem przekazania wiedzy na temat
rekomendowanego przez KAMSOFT S.A. sposobu postępowania związanego z uzupełnieniem
stawek VAT i dokonaniem w konsekwencji przeceny magazynu.
Dla przypomnienia zmiany dotyczą m.in. wyrobów higienicznych i farmaceutycznych z gumy innej niż
ebonit (w tym strzykawek, towary używane do celów antykoncepcyjnych i higieny osobistej), soczewek
kontaktowych i okularowych nie służących do korekty wzroku.
Ponadto, obniżona stawka podatku pozostanie aktualna dla smoczków dla niemowląt i dzieci.

Zmiana stawek podatku VAT nie dotyczy tych produktów, które są wyrobami medycznymi, w
rozumieniu przepisów ustawy z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych dopuszczonych do obrotu na
terytorium RP.
Z uwagi na charakter wprowadzanych zmian oraz na fakt, że nie istnieją oficjalne i ogólnodostępne
rejestry stanowiące wykazy wyrobów medycznych dopuszczonych do obrotu w rozumieniu ww.
Ustawy, KAMSOFT S.A., jako producent bazy KS-BLOZ, nie ma żadnych możliwości technicznych ani
formalnoprawnych, aby zapewnić zaktualizowanie stawek podatku VAT na dzień wejścia w życie tej
Ustawy, o czym firma KAMSOFT S.A. informowała już w poprzednich komunikatach.

