
Opole, dn. 15.01.2020r. 

 

Zasady wystawiania Faktur VAT i Faktur dla osób fizycznych 

Stan na 01 stycznia 2020 r. 
 

 

Pacjenci indywidualni  
 

1. Leki na receptę - Faktura dla osoby fizycznej – dane na fakturze powinny być zgodne z 

danymi na recepcie (wpisanie innych danych może być podciągnięte pod poświadczenie nieprawdy 

na dokumencie Art. 271 KK) 

a) Odbiorca pacjent Jan Kowalski: dane pacjenta – Płatnik tak samo (nie wpisujemy) 

b) Odbiorca pacjent Jan Kowalski: dane pacjenta – Płatnik inna osoba (żona, syn, córka itd.) 

c) Odbiorca pacjenci tzn. realizcja recept na dane i żony i męża: dane pacjentów czyli Barbara i 

Ryszard Kowalski – Płatnik tak samo (jak pkt a) 

Faktura dla osoby fizycznej ale Płatnikiem jest VAT-towiec!!! 

d) Odbiorca pacjent Jan Kowalski  – Płatnik - Pomoc Społeczna, Miasto, Gmina, Fundacja itd. 

czyli instytucje posiadające NIP oraz Regon (koniecznie). 

(Pkt d dotyczy również recept weterynaryjnych na leki wydawane z przepisu lekarza – odbiorcą jest 

właściciel zwierzęcia a płatnikiem Fundacja, Towarzystwo itp.) 

 

2. Leki OTC - Faktura dla osoby fizycznej -  dane na fakturze takie jakie poda pacjent (dla nas 

obojętne) 

Pacjent kupuje co chce z tym, że w przypadku substancji psychoaktywnych mogą być tylko ilości 

dopuszczone do jednostkowej sprzedaży zgodnie z rozp. MZ z dnia 16 grudnia 2016 r. (DU 

2016.2189) 

 

3. Wyroby medyczne, suplementy diety –  jak w pkt. 2 

 

 

Odbiorcy posiadający  NIP oraz Regon (koniecznie) czyli Faktura VAT 

 

1. Leki na receptę – Ośrodki Zdrowia, Poradnie, Gabinety Lekarskie itd.   

Tylko na zapotrzebowanie – zgodnie z Ustawą Prawo Farmaceutyczne z dnia 26 kwietnia 



2019r.  (DU 2019.959)  
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2. Leki OTC z wyłączeniem produktów leczniczych zawierających substancje psychoaktywne 

 

Na Fakturę VAT bez ograniczeń - każdy przedsiębiorca, organizator koloni lub wycieczki itd. 

Ustawa Prawo Farmaceutyczne z dnia 26 kwietnia 2019r.  (DU 2019.959) art. 86a 

Rozporządzenie MZ z dnia 16 grudnia 2016 r. (DU 2016.2189) 

 

3. Wyroby medyczne, suplementy diety – jak w pkt. 2 

 

UWAGA 

 

W przypadku recept weterynaryjnych można wystawiać Faktury VAT tak jak w pkt 1 d) czyli na 

właścicieli zwierząt a płatnikiem wtedy jest Fundacja czy TOZ. 

 

Nie można wystawiać Faktur VAT na Gabinety Weterynaryjne, Kliniki Weterynaryjne. Lecznice 

Weterynaryjne itd. tzn. na podmioty, które posiadają NIP i Regon. Lekarze powinni zaopatrywać się 

w wyznaczonych hurtowniach weterynaryjnych lub hurtowniach farmaceutycznych. 

 

Jedyną furtką w przypadku lekarzy weterynaryjnych wydaje się wystawienie faktury jak w pkt 1 d) 

tzn. odbiorcą będzie Xawery Ixiński (lekarz wet. wystawiający receptę) z adresem domowym + kod 

pocztowy) a płatnikiem Gabinet Weterynaryjny z NIP i Regon a recepta będzie wypisana „ad usum 

propium”. Na dzień dzisiejszy brak jednoznacznych informacji. 

 

 

Wystawianie faktur VAT w aptece 

 

Nabywca musi zgłosic przed zakupem (lub w trakcie), że potrzebuje fakturę VAT. 

Mamy dwie opcje: 

 

1. Jeżeli apteka ma drukarki fiskalne, na których można drukować paragon fiskalny z NIP nabywcy 

to w programie aptecznym Kamsoft po podsumowaniu sprzedaży "gwiazdką" (*) należy wcisnąć 

klawisz z literą "N" (NIP) celem wpisania NIP, który drukuje się na paragonie. Następnie 



wystawiamy fakturę VAT na odbiorcę stałego lub jednorazowego (proszę pamiętać o wpisaniu 

numeru Regon) lub nabywca przychodzi po fakturę do 15 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu sprzedaży. 

 

2. Jeśli drukarki fiskalne nie drukują NIP nabywcy to albo wymiana na nowe modele albo 

drukujemy od razu fakturę niefiskalną. W programie aptecznym Kamsoft po podsumowaniu 

sprzedaży "gwiazdką" (*) należy wcisnąć klawisz z literą "V" (Vat). Pojawi się tabela do 
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 wystawienia faktury.  Wybieramy odbiorcę stałego lub jednorazowego (proszę pamiętać o wpisaniu 

numeru Regon), rodzaj płatności (gotówka, karta itd.), ew. termin płatności i drukujemy dokument. 

Proszę pamietać, że w tym przypadku drukarka fiskalna NIE WYDRUKUJE PARAGONU. 

Aby druga opcja działała to w programie aptecznym, w modułach musi być wyłączona opcja 

blokady wydruku faktury bez fiskalizacji (41 Administrator, Opcje modułów, APW 11 – Sprzedaż, 

3 – Wydruki, 1 – faktury Przesunięcia MM, 5 – Blokada wystawienia faktury bez wpisu do modułu 

fiskalnego) 

 

Na transakcje w 2020 roku na podstawie paragonu (bez NIP) wystawiamy faktury na osoby 

fizyczne, przed upływem trzech miesięcy od końca miesiąca, w którym dokonano sprzedaży.  

 

W przypadku wystawienia faktury VAT na paragon bez NIP (transakcja w 2020 r) apteka będzie 

musiała odprowadzić do US drugi raz wartość VAT-u widniejącą na fakturze.  

 

Opracował: 

mgr farm. Marek Matysik 

wiceprezes ORA 
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