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Instrukcja wprowadzenia zmian w aptece na przełomie 2010 i 2011 roku 

 

 

Jak co roku czekają nas zmiany jednak, te które wchodzą od 1 stycznia 2011  roku nie dotyczą tylko 

środowiska farmaceutycznego, ale dotyczą również strefy podatkowej. W projekcie ustawy budżetowej 

przyjętej w dniu 28.09.2010 roku przez Radę Ministrów możemy przeczytać, że zmianie ulegają stawki 

podatku VAT z obecnych 22% do 23%, z 7% do 8%, z części towarów  z 3% na 5%.  Wpływ tych zmian na 

system apteczny jest bardzo znaczący, ponieważ istnieje konieczność obecności w systemie do 8 stawek 

podatkowych.  Jest to konieczne ze względu na okres przejściowy, w którym możliwe, że trzeba będzie 

wykonać korektę do dokumentów wystawionych w 2010 roku, wykonać wydruki lub zestawienia, za okres, 

gdzie obowiązywały inne stawki podatkowe. W przeciągu jednej nocy trzeba będzie przeprowadzić 

remanent w aptece, przeszacować magazyn apteczny, przeinstalować wszystkie urządzenia fiskalne oraz 

wprowadzić nowe stawki VAT.  

Oprócz zmian podatkowych, na wszystko nałoży się typowa operacja związana z opublikowaniem 

nowych wykazów, cen urzędowych oraz limitów leków. Kolejną sprawą jest wejście w życie od 1 stycznia 

2011 nowej klasyfikacji PKWiU. 

W poniższej instrukcji będziemy chcieli wyjaśnić Państwu, w jaki sposób wykonać wszystkie czynności, 

aby podczas ich realizacji mieli Państwo jak najmniej kłopotów.   
 

Z naszej strony postaramy się na bieżąco informować Państwa o wszelkich zmianach na naszej stronie 

internetowej www.kamsoft.pl. 

 

 
 

OGÓLNY PLAN DZIAŁANIA 

1) Instalacja i aktualizacja programu KS-APTEKA WINDOWS 2011 zawierającego zmiany 

związane z stawkami podatku VAT (aktualizacja udostępniona w pierwszej połowie grudnia). 

 

UWAGA! W chwili pisania instrukcji nie była znana data wejścia w życie zmian wykazów cen 

urzędowych, limitów. W przypadku gdy, zmiany wejdą w życie od 30 grudnia 2010 roku należy 

wykonać operacje opisane w punktach 2,3,4. W przeciwnym wypadku nie należy wykonywać tych 

czynności. 

 

2) Wprowadzenie bazy KS - BLOZ zawierającej zmiany wykazów leków, limitów itp.   

obowiązujące od 30 grudnia 2010 roku. 

 

3) Utworzenie bufora zmian wykazów leków, limitów, itp. oraz jego sprawdzenie. 

 

4) Zatwierdzenie bufora zmian po zakończeniu pracy 29 grudnia lub przed rozpoczęciem pracy 30 

grudnia 2010 – wydruk protokołu przeceny. 

 

5) Jeżeli zmiany wykazów, cen oraz limitów leków będą obowiązywały od 1 stycznia 2011, w drugiej 

połowie grudnia zostanie udostępniona baza BLOZ zawierająca wszystkie zmiany wchodzące od 

1 stycznia łącznie ze zmianami PKWiU i stawek podatku VAT – którą należy pobrać i 

wprowadzić do systemu aptecznego oraz utworzyć bufor zmian. 

 

6) Operacje jakie należy wykonać 31 grudnia 2010 roku:  

 

a) Wykonanie archiwum bazy danych. 

  

b) Wykonanie koniecznych wydruków zestawień zawierających dotychczasowe, „stare”  stawki 

podatku VAT. 

 

c) Jeśli konieczne, wykonanie wydruku remanentowego zamykającego 2010 rok. 

 

d) Przełączenie na pracę z nową stawką podatku VAT i programowanie drukarek fiskalnych.  

 

e) Jeżeli zmiany wykazów, cen urzędowych i limitów wejdą w życie 1 stycznia 2011, 
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zatwierdzamy wcześniej utworzone bufory zmian (punkt 5). 

 

f) Jeżeli zmiany wykazów, cen urzędowych i limitów weszły w życie 30 grudnia konieczne jest 

utworzenie i zatwierdzenie bufora zmian PKWiU. 

 

g) Utworzenie bufora leków i bufora przeceny zmiany stawki VAT oraz jego sprawdzenie. 

 

h) Zatwierdzenie bufora zmian i wydruk protokołu zawierającego zmiany stawek VAT. 

 

i)      Wykonanie testu przygotowania systemu na 2011 rok. 

 

j) Dostosowanie systemu do indywidualnych preferencji użytkownika - opcjonalne. 

 

 

1. Instalacja i aktualizacja programu KS - Apteka Windows 2011  

 

Instalacja programu powinna być przeprowadzona przez autoryzowany serwis najpóźniej do połowy grudnia 

2010 roku. Natomiast apteki, które wykupiły program KS - APTEKA WINDOWS 2011 przed 10 grudnia 

2010 roku powinny zaktualizować program do najnowszej wersji dostępnej na ftp. Trudno jest 

jednoznacznie określić czas wykonania tej czynności, gdyż zależy on od wielu czynników i ewentualnych 

dodatkowych operacji serwisowych wykonywanych w aptece. Większość operacji może być wykonywana 

przy pracującej aptece jednak bezpieczniej jest wykonać to po zamknięciu lub przed otwarciem apteki.   

 

2. Wprowadzenie bazy KS - BLOZ zawierającej zmiany wykazów leków, limitów (jeżeli datą 

wejścia w życie zmian będzie 30.12.2010, w przeciwnym razie czynności z punktów 2,3,4 będą 

musiały być wykonane po udostępnieniu bazy dopiero w ostatnich dniach grudnia 2010, a baza 

będzie dodatkowo zawierała informacje o nowej klasyfikacji PKWiU) 

W module APW 44 Komunikacja należy zaktualizować bazę KS-BLOZ. Jeśli apteka posiada połączenie z 

Internetem, należy ściągnąć nową wersję bazy BLOZ z serwera FTP firmy KAMSOFT za pomocą funkcji 

„Cała baza KS-BLOZ” (pozycja „FTP Kamsoftu” w menu „Internet”) i odpowiedzieć twierdząco na pytanie 

programu czy ma zaktualizować bazę BLOZ. Jeśli baza BLOZ dostarczona została na nośniku danych, 

należy skorzystać z funkcji „Aktualizacja bazy BLOZ” w menu „Narzędzia” i dokonać aktualizacji bazy. 

Opcja aktualizacji dostępna jest również w module APW14 MAGAZYN-> POPRAWA LEKÓW I 

ZAKUPÓW -> „Alt + F10 AKTUALIZUJ BLOZ”. 

 

3. Utworzenie bufora zmian wykazów leków, limitów, itp. oraz jego sprawdzenie 

 

UWAGA! Przed przystąpieniem do tworzenia buforów do zmiany cen urzędowych, limitów itp., należy w 

module APW11 Sprzedaż usunąć wszystkie pozycje z kolejki oraz rezerwacji. W przypadku, gdy tego 

nie wykonamy, pozycje z rezerwacji i kolejki mogą nie zostać poprawnie zaktualizowane.  

 

Przed aktualizacją bazy KS - BLOZ  należy upewnić się, że pobrana baza zawiera najnowsze zmiany. 

Przeprowadzając aktualizację bazy BLOZ w tzw. „pajączku” wybieramy klawisz „[F5] TWORZENIE 

BUFORA Z AKTUALIZACJĄ” jeżeli komputer poinformuje, że na dysku istnieje już bufor i zapyta czy go 

skasować, należy odpowiedzieć pozytywnie (zatwierdzić TAK). Następnie zaznaczamy punkty jak na 

poniższym rysunku i potwierdzamy wprowadzone zmiany przyciskiem „[F2] ZATWIERDŹ”. Tworzenie 

bufora może potrwać kilka minut. Po utworzeniu bufora leków i bufora przeceny należy „wejść do nich” 

odpowiednio klawiszami F4 oraz F3 i dokładnie sprawdzić poprawność dokonanych zmian.  
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Rys. 1 Poprawa listy leków i przecena towarów – Pola do aktualizacji 

 

4. Zatwierdzenie bufora zmian po zakończeniu pracy 29 grudnia lub przed rozpoczęciem pracy 30 

grudnia 2010 roku 

Zatwierdzenie bufora jest kluczową funkcją wykonywaną po zamknięciu apteki 29 grudnia lub przed 

otwarciem 30 grudnia 2010 roku. Spowoduje ona, że utworzony wcześniej bufor leków i bufor przeceny 

zostanie przeniesiony na karty leków i karty zakupów.  W module APW14 MAGAZYN w funkcji 

POPRAWA LEKÓW I ZAKUPÓW zatwierdzenia buforów dokonujemy klawiszem „[F9] KOREKTA 

ŁĄCZNA”. 

 

a)  Wydruk protokołu przeceny 

Po zatwierdzeniu bufora powinniśmy wydrukować protokół zmian cen detalicznych. Po całej operacji 

wyświetlona zostanie sumaryczna informacja o zmianach. W programie KS-AOW istnieje również funkcja 

pozwalająca na uzyskanie takiego wydruku później  APW14 MAGAZYN -> OPERACJE -> RAPORTY 

Z PRZECENY. Po wejściu do niej należy nacisnąć klawisz „F10 DRUKUJ”. Wydruk oprócz szczegółowych 

zmian dla każdej pozycji przedstawi nam łączną wartość zmiany magazynu w cenach detalicznych.   

 

5. Jeżeli zmiany wykazów, cen oraz limitów leków będą obowiązywały od 1 stycznia 2011, w 

drugiej połowie grudnia zostanie udostępniona baza BLOZ zawierająca wszystkie zmiany 

wchodzące od 1 stycznia łącznie ze zmianami PKWiU i stawek podatku VAT – którą należy 

pobrać i wprowadzić do systemu aptecznego oraz utworzyć bufor zmian. 

 

W module APW 44 KOMUNIKACJA w drugiej połowie grudnia, należy zaktualizować bazę BLOZ 

zawierającą wszystkie zmiany, dokładny opis wykonania funkcji zawarty jest w punkcie 2.   

W sytuacji, gdy zmiany wykazów, cen oraz limitów oraz zmiany PKWiU będą obowiązywać od 1 stycznia 

2011 roku w tzw. „pajączku” po wyborze klawisza [F5] TWORZENIE BUFORA Z AKTUALIZACJĄ, 

należy zaznaczyć pola przedstawione na poniższym rysunku 3 i potwierdzić klawiszem „[F2] 

ZATWIERDŹ”. 
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Rys. 2 Poprawa listy leków i przecena towarów – Pola do aktualizacji 

 

Po utworzeniu bufora leków i bufora przeceny, należy sprawdzić poprawność wykonanych zmian za pomocą 

klawisza „[F3] PODGLĄD PRZECENY” oraz „[F4] RĘCZNA POPRAWA”. 
 

6. Operacje, które należy wykonać 31 grudnia 2010 roku 

Po ostatniej sprzedaży 31 grudnia 2010 roku należy wykonać operacje podane poniżej: 

 

a) Wykonanie archiwum bazy danych 

 

Wykonanie tej funkcji jest bardzo ważne, ponieważ w przypadku jakiegokolwiek niepowodzenia podczas 

przeprowadzenia aktualizacji stawek VAT, będzie można przywrócić poprzedni stan. W celu zwiększenia 

bezpieczeństwa należy zachować utworzony plik archiwizacji na dodatkowym nośniku danych lub innym 

komputerze. Operacja może być wykonana w module APW43. Zalecane jest aby w trakcie jej wykonywania 

nie były prowadzone żadne operacje w systemie aptecznym (sprzedaż, zakupy itp.). 

 

b) Wykonanie koniecznych wydruków zestawień zawierających dotychczasowe, „stare” 

stawki podatku VAT 

Zanim przełączymy program na pracę z 5%, 8% i 23% stawką podatku VAT, należy wykonać wszystkie 

niezbędne wydruki zestawień, na których pojawia się stawka podatku VAT. Ponieważ po przeprowadzeniu 

całej operacji odpowiednio w miejscu stawki 3%, 7% i 22% na wszystkich niżej wymienionych wydrukach 

pojawiłyby się 5%, 8% i 23%, również robiąc takie wydruki w nowym roku za okres 2010, na wydrukach 

pojawiłyby się stawki 5%, 8% i 23%. Do takich wydruków należą między innymi: wydruki remanentowe, 

stany magazynu, dostawy w cenach zakupu, rejestry dokumentów zakupu, rejestry dokumentów sprzedaży, 

całość sprzedaży ekspedycyjnej, itp.  

 

c) Jeśli konieczne, wykonanie wydruku remanentowego zamykającego 2010 rok 

Wydruk ten jest typowym wydrukiem jaki robimy na zakończenie roku. W programie APW14 MAGAZYN 

istnieje kilka wzorów takich wydruków. Przykładowym może być „Wydruk remanentowy w cenach 

detalicznych i zakupu”. Każda apteka powinna wybrać wydruk dostosowany do indywidualnych potrzeb, 

określonych przez np. biuro finansowe, które prowadzi księgowość apteki.   
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d) Przełączenie na pracę z nową stawką podatku VAT i programowanie drukarek fiskalnych  

Uwaga! Należy pamiętać, że przed wykonaniem zmiany stawki VAT,  należy zatwierdzić ewentualne 

faktury zakupu znajdujące się w buforze, usunąć pozycje z kolejki i rezerwacji. 

 

UWAGA! W przypadku, gdy operacje będą wykonywane przez pracownika apteki, należy nadać mu 

odpowiednie uprawnienia: 

 

 41_0011 Definiowanie programowych stawek podatku VAT, 

 42_0042 Zmiana stawek VAT na rok 2011, 

 42_0043 Test przygotowania programu do stawek VAT w roku 2011, 

 14_0010 Zmiany w liście leków i przecena na podstawie bazy KS-BLOZ. 

 

UWAGA!  W aptekach, w których znajdują się drukarki POSNET z połączeniem USB należy 

podłączyć przez port COM ze względu na to, że nie zadziała przeprogramowanie drukarki .  

 

Aby wykonać operację zmiany stawek podatku VAT należy włączyć wszystkie stanowiska komputerowe 

posiadające drukarkę fiskalną. Operacje opisane w punktach 1 - 8 należy wykonać kolejno na każdym 

stanowisku, a w trakcie ich wykonywania musi być włączona drukarka fiskalna: 
 

1. Uruchomić program KS - APTEKA WINDOWS 2011 

2. Uruchomić moduł APW42  SERWIS (pozostałe komputery są na planszy głównej, wszystkie 

drukarki fiskalne są włączone, a raporty dobowe wcześniej wykonane). 

3. Wybrać funkcję  ZMIANA VAT 2011 w głównym oknie modułu APW42 SERWIS.    

 
Rys. 3 APW42 Serwis – Zmiana stawek VAT na rok 2011 

 

4. Pozytywnie odpowiedzieć na pytanie, czy na pewno wykonać operację zmiany stawki VAT (Rys. 4).   
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Rys. 4 Okno komunikatu 

 

5. W oknie ZMIANA STAWEK VAT NA ROK 2011 należy wybrać klawisz „[F2] WYKONAJ”, po 

wybraniu tej funkcji program kolejno wykona operacje przedstawione na rys. 5. 

 
Rys. 5 Zmiana stawek VAT na rok 2011 

 

- Zmiana stawek VAT w systemie – opcja spowoduje dopisanie nowych stawek 23, 8, 5, które zostaną 

oznaczone jako aktywne, natomiast nie używane stawki 22, 7, 3 zostaną oznaczone jako nieaktywne. 

 

 
Rys. 6 Stawki VAT przed zmianami 
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Rys. 7 Stawki VAT po zmianach 

 

- Zmiana stawek VAT w opcjach – zostaną zmienione opcje VAT dla:  

 leków robionych refundowanych (opcja APW11.6.1.5), 

 leków robionych pełnopłatnych (opcja APW11.6.2.5), 

 leków robionych homeopatycznych (opcja APW11.6.5.4), 

 domyślny VAT na kartach towaru (Wspólne.2.17), 

 dla opłaty nocnej, następuje zmiana ze zw. na 23 – opcja szczególnie ważna dla aptek stosujących 

opłatę nocną.  Należy sprawdzić ustawienie opcji APW11.4.7, 

 alternatywne formatowanie nazwy na paragonie (opcja APW11.3.61) – jest to opcja specjalna 

pozwalająca uniknąć problemów z blokowaniem się bazy towarów w drukarce fiskalnej po zmianie 

stawek VAT. Jeśli opcja jest włączona to nazwa przekazywana do drukarki fiskalnej jest nieznacznie 

inna (dodatkowy znak kropki przed numerem towaru). 

 

- Programowanie drukarki fiskalnej – zostaną wykonane niżej wymienione operacje:   

 program sprawdza czy drukarka jest już zaprogramowana.  

 program sprawdza czy wykonany jest raport dobowy, jeśli nie program zapyta czy go wydrukować.  

 programowane są stawki VAT w kolejności 23,8, 0, 5, za wyjątkiem drukarki ELZAB FP 600, w 

której kolejność jest następująca 23, 8, 5, 0. 

 program ponownie sprawdza czy wszystko zostało poprawnie zaprogramowane.    

 

 

W przypadku drukarki POSNET ze względu na możliwość wystąpienia zapełnienia bazy kolizji towarów 

proces zmiany stawek VAT jest wykonywany z zewnętrznego programu dostarczonego przez Firmę 

POSNET. Jest to związane z tym, że drukarki fiskalne kontrolują takie zmiany i w zależności od tego ile 

takich zmian wystąpi może doprowadzić do zablokowania bazy.  

 

W przypadku komunikatu BAZA TOWAROWA ZAPEŁNIONA należy postępować zgodnie z 

załączonym dokumentem otrzymanym z POSNET POLSKA S.A. z Warszawy „Zmiana stawek VAT – 

informacja dla integratorów”. 

 

UWAGA! W aptekach, w których znajdują się drukarki fiskalne UPOS, MEGABYTE, TP-LINE operację 

przeprogramowania drukarki fiskalnej musi wykonać autoryzowany Serwis, ponieważ z poziomu programu 

KS-AOW 2011 oraz dostępnej opcji w module APW42 Serwis nie będzie można jej wykonać.   

 

W przypadku drukarki ELZAB również może wystąpić problem z zapełnieniem bazy, problem ten będzie 

można rozpoznać po następujących objawach: 

   

- po włączeniu, na drukarkach FP 600, FP 600B, ELZAB Omega i ELZAB Omega F pojawi się na 

wyświetlaczu komunikat „nota 3” lub „nota34”, 

- po włączeniu, na drukarkach ELZAB Mera i ELZAB Mera F pojawi się komunikat: BAZA 

TOWARÓW BLISKA ZAPEŁNIENIA lub BAZA TOWARÓW JEST ZAPEŁNIONA 

- wystąpi anulowanie paragonu z powodu D lub E. 
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Jak należy postępować w przypadku wystąpienia powyższych komunikatów opisuje instrukcja, która jest 

dostępna na stronie ftp://ftp.elzab.com.pl/kody/om_iprg.zip. 

 

 

6. Ponownie pozytywnie odpowiedzieć na ostrzeżenie, czy wykonać tą operację, pamiętając, że jest ona 

nieodwracalna.   

 

7. Jeżeli operacja zakończy się powodzeniem drukarka wydrukuje raport ze zmiany stawek 

potwierdzający jej programowanie (Rys. 8 – 11). Wydruk ten należy zachować gdyż będzie on 

dołączony do wpisu w książce serwisowej drukarki odnotowującego fakt zmiany stawek.  

 
Rys.  8 Wydruk raportu wprowadzenia nowych stawek do drukarki ELZAB 
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Rys. 9 Wydruk raportu wprowadzenia nowych stawek do drukarki POSNET 

 

 
Rys. 10 Wydruk raportu wprowadzenia nowych stawek do drukarki INNOVA 
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Rys. 11 Wydruk raportu wprowadzenia nowych stawek do drukarki NOVITUS 

 

8. Wracamy do głównej planszy i powtarzamy wszystkie operacje na kolejnym stanowisku fiskalnym.   

 

Jeśli w aptece znajduje się rezerwowa drukarka fiskalna należy ją również przeprogramować.  Możemy ją 

podłączyć do stanowiska administratora, albo podłączyć chwilowo do stanowiska ekspedycyjnego 

(odłączając zaprogramowaną już wcześniej normalnie pracującą tam drukarkę) i wykonać kolejno czynności 

w module APW 42 SERWIS.     

 

e) Jeżeli zmiany wykazów, cen urzędowych i limitów wejdą w życie 1 stycznia 2011, 

zatwierdzamy wcześniej utworzone bufory zmian (punkt 5). 

Po sprawdzeniu i upewnieniu się, że wprowadzone zmiany są poprawne, utworzony wcześniej bufor leków i bufor 

przeceny należy zatwierdzić.  W module APW14 MAGAZYN w funkcji POPRAWA LEKÓW I ZAKUPÓW 

zatwierdzenia buforów dokonujemy klawiszem „[F9] KOREKTA ŁĄCZNA”.  

 

f) Jeżeli zmiany wykazów, cen urzędowych i limitów weszły w życie 30 grudnia konieczne jest 

utworzenie i zatwierdzenie bufora zmian PKWiU. 

Przeprowadzając aktualizację przy pomocy bazy KS - BLOZ w tzw. „pajączku” wybieramy klawisz F5, a w 

wyświetlonym oknie zaznaczamy punkt, jak na poniższym rysunku i potwierdzamy klawiszem „[F2] ZATWIERDŹ”.   
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Rys. 12 Poprawa PKWiU – pola do aktualizacji 

 

Zaznaczenie opcji PKWiU wprowadza zmiany na kartach leków w związku z czym zostanie utworzony 

tylko BUFOR LEKÓW. Po utworzeniu bufora leków należy sprawdzić poprawność dokonanych zmian za 

pomocą klawisza „[F4] RĘCZNA POPRAWA”. Następnie po sprawdzeniu i wyjściu do tzw. „pajączka” 

zatwierdzić utworzony bufor klawiszem „[F6]  KOREKTA LEKÓW”.  

 

g) Utworzenie bufora leków i bufora przeceny w celu zmiany stawek VAT oraz jego 

sprawdzenie 

UWAGA! Przed przystąpieniem do tworzenia buforów do zmiany cen urzędowych, limitów itp. oraz stawek 

VAT, należy w module APW11 Sprzedaż usunąć wszystkie pozycje z kolejki oraz rezerwacji. W 

przypadku jeżeli tego nie wykonamy stawki VAT w rezerwacji i kolejce nie będą zaktualizowane i apteka 

wydając towar z kolejki/rezerwacji będzie się posługiwać nieaktualnymi stawkami VAT. 

 

Aby zmienić STAWKI PODATKU VAT w BAZIE TOWARÓW i BAZIE ZAKUPÓW musimy  

ponownie utworzyć bufory, BUFOR LEKÓW oraz BUFOR PRZECENY. Należy zatem wybrać klawisz 

F2 TWORZENIE BUFORA oraz ALT+F2 TWÓRZ PRZECENĘ, za pomocą których utworzy się 

BUFOR LEKÓW i BUFOR PRZECENY.  Następnie wybierając w tzw. „pajączku” klawisz F3 

PODGLĄD PRZECENY  należy skorzystać z funkcji „[ALT+F3] 22->23, 7->8”, która spowoduje 

automatyczną zmianę stawek podatku VAT z 3% na 5%, 7% na 8% oraz 22% na 23%. Nie ma znaczenia czy 

wybierzemy klawisz „[ALT+F3] 22->23, 7->8” w oknie BUFOROWANA LISTA LEKÓW czy BUFOR 

PRZECENY stawka podatku VAT zostanie zmieniona w obu buforach jednocześnie. Istnieje również 

możliwość ręcznej zmiany stawek VAT. W tym celu należy skorzystać z filtra F9 FILTRUJ WG.  wybrać 

opcję WYŚWIETLANIE LEKÓW Z WYBRANĄ STAWKĄ VAT wpisać stawkę 3% . Program 

odfiltruje pozycje z podaną stawką następnie za pomocą klawisza [ENT] ZMIEŃ zmieniamy na stawkę 

właściwą np. 5%.     

 

UWAGA! Przed zmianą stawek VAT w buforze przeceny należy za pomocą opcji w module APW41  

Administrator  Opcje modułów  APW14.1.4. „Obliczanie nowej ceny detalicznej przy zmianie stawki 

VAT” ustalić, czy program ma obliczyć nowe ceny detaliczne według nowych stawek, czy kosztem zysku 

apteki pozostać przy starych cenach detalicznych. 
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Rys. 13 Buforowana poprawa listy leków 

 

 
Rys. 14 Bufor przeceny 

 

W przypadku, gdy utworzony zostanie tylko jeden bufor, a użytkownik wybierze klawisz „[ALT+F3] 22-

>23, 7->8”, niezależnie w którym oknie podglądu utworzonych buforów (klawisz F3 lub F4) wyświetli się 

stosowna informacja, że nie utworzono bufora zakupów lub bufora towarów, aby wykonać operację 

aktualizacji stawek VAT muszą być utworzone oba bufory. Operacja aktualizacji stawek VAT wykona się 

tylko w buforze towarów lub w buforze przeceny. Dokładna treść komunikatu przedstawiona jest na rys. 15.  
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Rys. 15 Komunikat o braku utworzenia bufora zakupów 

 

h) Zatwierdzenie bufora zmian i wydruk protokołu zawierającego zmiany stawek VAT 

Jest to kluczowa funkcja wykonywana tego dnia (31 grudzień 2010). Spowoduje ona, że przygotowany 

wcześniej bufor zmiany stawek VAT zostanie przeniesiony na karty leków i karty zakupów.  Aby tego 

dokonać należy w module APW14 MAGAZYN wybrać funkcję POPRAWA LEKÓW I ZAKUPÓW.  

Zatwierdzenia buforów dokonujemy klawiszem „[F9] KOREKTA ŁĄCZNA”. Po zatwierdzeniu 

powinniśmy wydrukować protokół zmiany stawek VAT.   

i) Wykonanie testu przygotowania systemu na 2011 rok 

 

Po wykonaniu wszystkich operacji użytkownik może sprawdzić poprawność wykonanych operacji zmiany 

stawki podatku VAT wybierając moduł APW42 SERWIS -> VAT -> TEST PRZYGOTOWANIA 

SYSTEMU NA ROK 2011.  

 
Rys. 16 Test przygotowania programu do stawek VAT w roku 2011 
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Na powyższym rysunku „Test przygotowania programu do stawek VAT w roku 2011” przedstawione są 

wszystkie operacje jakie zostaną sprawdzone przez system:  

 

- Stawki VAT w systemie – program sprawdza czy w systemie zostały wprowadzone nowe stawki.  

- Stawki VAT w opcjach – program sprawdza czy w każdej opcji związanej ze stawką VAT zostały   

  naniesione zmiany. 

- Stawki VAT w drukarkach fiskalnych – program sprawdza czy na kartach stanowisk są ustawione nowe  

  stawki VAT dla drukarek fiskalnych, co świadczy o tym, że drukarka prawdopodobnie została  

  przeprogramowana. 

- Kolejka – program sprawdza czy w kolejce są pozycje z nieaktualnymi stawkami VAT. 

- Rezerwacja – program sprawdza czy w rezerwacjach są pozycje z nieaktualnymi stawkami VAT.  

- Baza towarów – program sprawdza czy na wszystkich kartach towaru została zmieniona stawka. 

- Baza zakupów – program sprawdzi czy na wszystkich kartach zakupu została zmieniona stawka VAT.  

 

W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości podczas wykonania testu wyświetli się okno 

przedstawione na poniższym rys. 17. W oknie tym, możemy zauważyć, że operacje które nie zostały 

wykonane poprawnie wyświetla się czerwony trójkąt z wykrzyknikiem. Aby rozwiązać problem, możemy 

skorzystać z podpowiedzi umieszczonej w dolnej części okna. W przypadku gdyby w bazie towarów lub 

zakupów pozostały stawki nieobowiązujące w nowym roku, klawiszem F10 można je wydrukować, a 

następnie wrócić do punktu g. 

 

 
Rys. 17 Test przygotowania programu do stawek VAT  w roku 2011 

 

j)  Dostosowanie systemu do indywidualnych preferencji użytkownika 

 

Po zakończeniu wymienionych wyżej operacji użytkownik w zależności od ustawienia opcji w module 

APW41 ADMINISTRATOR –> OPCJE MODUŁÓW –> APW11.3.51  ma możliwość zdecydowania 

czy na wydrukach faktur i innych dokumentach mają zostać pominięte nieużywane stawki VAT.  

 

W module APW41 ADMINISTRATOR użytkownik ma możliwość włączenia opcji APW11.2.80, która 

spowoduje, że podczas sprzedaży po 2011-01-01 w starych stawkach VAT (22,7,3) program wyświetli 

stosowne ostrzeżenie (Rys. 18).  
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Rys. 18 APW11 Sprzedaż – ostrzeżenie 

  

7. Zmiany w poszczególnych modułach programu KS-AOW związane ze zmianą stawek VAT  

 

Moduł APW 11 Sprzedaż dostosowano do nowej listy stawek (z uwzględnieniem przełącznika Stawki 

aktywne/nieaktywne). 

 

 

Moduł APW 13 Zakupy dostosowano funkcje przyjęcia dokumentów pierwotnych i korekt do rozszerzonej 

tablicy stawek VAT.  

- Zmiany w wydruku PZ dostosowujące go do nowej tablicy stawek VAT, 

- Mechanizm zmiany VAT  dla korekty faktury ze zmianą stawek, 

- Zmieniono działanie opcji (APW13.2.1 funkcja nie zmienia stawek VAT na karcie towaru, jeżeli docelowa  

stawka jest nieaktywna,   

- Przy przyjęciu dokumentu z nieaktywnymi stawkami VAT wyświetla się stosowne ostrzeżenie.  

 

Moduł APW 14 Magazyn dodano mechanizmy zmieniające stawki z 22% na 23%, 7% na 8% (w obu 

buforach klawisz Alt+F3). 

 

Moduł APW 21 Zestawienia w związku z rozszerzeniem listy stawek VAT zaktualizowano wydruki i 

dodano wyłączenie stawek nieaktywnych w modułach: 

 * Bilans operacji magazynowych 

 * Rozliczenie całości obrotu 

 * Rozliczenie całości sprzedaży (skrócone) 

 * Całość sprzedaży ekspedycyjnej 

 * Korekty sprzedaży 

 * Sprzedaż ekspedycyjna nierefundowana 

 * Kasa 

 * Rejestr sprzedaży w cenach zakupu, transakcji, detalicznych - sumy dzienne 

 * Zbiorcze podsumowanie sprzedaży rabatowej 
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 * Rozliczenie fiskalne i skrócone 

 * Refundacje - Faktura VAT, Zestawienie wewnętrzne 

 * Rejestr stanu apteki 

 * Raport cefarmowski 

 * Rozchód w cenach zakupu i detalicznych 

 * Raport towarowy zbiorczy 

 * Raport sprzedaży KASA i VAT 

- Przekazanie raportu FK - dodano dodatkowe pola z nowymi stawkami 

- Przekazanie raportu do SAP (wzór 1 i 2) - dostosowano do nowych stawek 

- Przekazanie raportu do CDN Księga handlowa - dostosowano 

- Przekazanie raportu do Inform'1 - dostosowano 

 

Moduł APW 23 Kontrola dostosowano do nowej listy stawek VAT (stawki aktywne/niekatywne) wydruki: 

- Kontrola sprzedaży - Zestawienia fiskalne, 

- Kontrola sprzedaży - Niezafiskalizowane faktury, 

- Kontrola sprzedaży – Kontrola obecności kodów na receptach, 

- Kontrola sprzedaży – Kontrola poprawności kodów na receptach, 

- Kontrola sprzedaży – Zdublowane numery, 

- Kontrola sprzedaży – Przeglądanie sprzedaży, 

- Kontrola sprzedaży – Sprzedaż wg umowy lekarza, 

- Kontrola sprzedaży – Sprzedaż ze złymi limitami, 

- Kontrola sprzedaży – Kontrola recept wielopozycyjnych, 

- Kontrola sprzedaży – Książka kontroli narkotyków i psychotropów, 

- Kontrola sprzedaży – Wydruki „Przychód/ Rozchód (Dz.U. 169/2006), 

- Kontrola sprzedaży – Wydruki „Przychód/ Rozchód (wzór uproszczony), 

- Kontrola sprzedaży – Stan magazynowy 

- Kontrola sprzedaży – Sprzedaż ze zbyt dużą marżą, 

- Kontrola sprzedaży – Sprzedaż ze zbyt małą marżą, 

- Kontrola sprzedaży – Sprzedaż z odchyleniami różnymi od zera, 

- Kontrola sprzedaży – Sprzedaż z centralnej A.I. 

- Kontrola zakupów – Spójność faktur i kart zakupu, 

- Kontrola zakupów – Karty zakupu bez faktury, 

- Kontrola zakupów – Usunięte karty zakupu,  

- Kontrola zakupów – Karty zakupu z rozchodem, 

- Kontrola zakupów – Produkcja galenowa, 

- Kontrola zakupów – Korekty zakupów i innych okresów, 

- Kontrola zakupów – Faktury z odchyleniami różnymi od zera,  

- Kontrola zakupów – Zakupy z podziałem na klasy leków, 

- Kontrola zakupów – Faktury z różnicami większymi od zera, 

- Kontrola zakupów – Dostawy spoza przetargu, 

- Kontrola zakupów – Zakupy ze zbyt dużą marżą, 

- Kontrola zakupów – Zakupy ze zbyt małą marżą, 

- Kontrola zakupów – Upusty premiowe. 

 

Moduł APW 41 Administrator dodano dodatkowe opcje: 

- opcję odpowiedzialną za domyślną stawkę VAT używaną podczas zakładania nowych kart towarów (Opcje 

modułów -> Wspólne.2.17),  

- opcję odpowiedzialną za zmieniony format nazwy na paragonie fiskalnym (Opcje modułów -> 

APW11.3.61), 
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- opcję odpowiedzialną za ostrzeganie o sprzedaży w starych stawkach VAT (22,7,3) po 2011-01-01 (Opcje 

modułów -> APW11.2.80), 

 

Moduł APW 42 Serwis dodano funkcję do zmiany stawek VAT w systemie w związku z planowaną zmianą 

stawek z dniem 1 stycznia 2011 (Ctrl+4). Funkcję należy uruchomić najwcześniej po zakończeniu pracy  w 

dniu 31 grudnia 2010. Dodano również funkcję do testowania systemu pod kątem stawek VAT mających   

obowiązywać w roku 2011 (Ctrl+5). 

8.  Praca z programem KS-APTEKA WINDOWS 2011 po zmianie stawek VAT w 2011 roku 

 
a) Jak należy postąpić w sytuacji, gdy dostaniemy fakturę zakupu w nowym 2011 roku z datą 

wystawienia (2010 rok) z przed zmiany stawek podatku VAT (ze „starymi” stawkami VAT).  

 

W takim wypadku należy w module APW13 ZAKUPY wprowadzić ją ze starymi stawkami, a po przyjęciu 

na magazyn przeprowadzić przecenę tych pozycji w module APW14 MAGAZYN -> POPRAWA LEKÓW I 

ZAKUPÓW. W tzw. „pajączku” należy wybrać klawisz ALT+F2 TWÓRZ PRZECENĘ, następnie wybrać 

klawisz „[F3] PODGLĄD PRZECENY, a w wyświetlonym oknie klawisz „[ALT+F3] 22->23, 7->8”. 

Następnie sprawdzić zmianę i zatwierdzić klawiszem F7 ZATWIERDŹ PRZECENĘ.    

 

b) Jak należy postąpić w sytuacji gdy, np. sprzedaż była 30 grudnia 2010 towaru ze „starą” stawką 

VAT a 02 stycznia 2011 roku pacjent chce zwrócić towar.  

 

W takiej sytuacji wykonujemy korektę ujemną przez ALT+K. Jeżeli na karcie zakupu tego towaru była ilość 

zero należy w module APW14 MAGAZYN -> POPRAWA LEKÓW I ZAKUPÓW. W tzw. „pajączku” 

należy wybrać klawisz ALT+F2 TWÓRZ PRZECENĘ, następnie wybrać klawisz „[F3] PODGLĄD 

PRZECENY, a w wyświetlonym oknie klawisz „[ALT+F3] 22->23, 7->8”. Następnie sprawdzić zmianę i 

zatwierdzić klawiszem F7 ZATWIERDŹ PRZECENĘ. Jeżeli na karcie zakupu tego towaru była ilość np. 2 

op. powyższej operacji nie wykonujemy.    


