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stan prawny: 18 marca 2015 roku

Alert prawny
pierwszy miesiąc obowiązkowych kas fiskalnych w gabinetach lekarskich

Od 1 marca 2015 roku lekarze udzielający świadczeń indywidualnych zobowiązani są posiadać
w swoich gabinetach kasy fiskalne celem ewidencji obrotu niezelażnie od jego wysokości.
Wskazany obowiązek wynika z rozporządzenia ministra finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie
zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Ostatnim
terminem zawiadomienia urzędu skarbowego o ilości oraz miejscu korzystania z urządzeń był dzień
28 lutego 2015 roku. Nadto, koniecznym jest poddanie zakupionej kasy fiskalizacji - aktywacja przez
uprawnionego pracownika serwisu, wskutek której, między innymi, wprowadza się do urządzenia
NIP lekarza - przedsiębiorcy. Dane dotyczące urządzenia należy przekazać urzędowi skarbowemu w
ciągu 7 dni od dokonanej fiskalizacji - na tej podstawie przyznany zostanie numer ewidencyjny kasy.
Spełnienie powyższych warunków w terminie pozwala uzyskać zwrot nawet do 90% ceny
urządzenia (bez VAT), ale nie więcej niż 700 zł za jedną kasę.
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Newsletter
prawo medyczne

1. Najważniejsze zmiany
Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie
72/2014/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie
szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne
•

możliwość dodatkowego rozliczenia pacjentów przebywających na oddziale anestezjologii i intensywnej
terapii;

•

uzupełnienie opisu przedmiotu umowy operacji wad serca o dodatkowe kody rozpoznań;

•

usunięcie wykazu procedur medycznych wg ICD 9 z opisów odpowiednich świadczeń w załączniku nr 4
do zarządzenia Prezesa NFZ 72/2014/DSOZ.

Zaproszenie na szkolenia Akademii Narodowego Funduszu Zdrowia
W dniach 22-23 kwietnia 2015 r. w Krakowie odbędą się szkolenia z zasad udzielania informacji o świadczeniach
zdrowotnych realizowanych przez świadczeniodawców oraz prawach przysługujących pacjentom, realizowane
w ramach projektu Akademia NFZ. Szkolenia są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Inne zmiany
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zakładu
Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Obwieszczenie Prezesa Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych z dnia 13 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu
Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
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