Wystawianie faktur w roku 2014
(…)
Komunikat Centralny NFZ

Do czasu wejścia w życie Zarządzenia Nr 14/2014/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
zmieniającego zarządzenie w sprawie szczegółowego komunikatu XML dotyczącego
przekazywania dokumentów rozliczeniowych w postaci dokumentu elektronicznego, >w celu
prawidłowego wystawienia faktury należy przekazywać informacje dotyczące daty
wykonania usługi, a w przypadku korekty również przyczynę korekty w następujący sposób:
- w dokumentach elektronicznych (edokument) w komunikacie XML w atrybucie naglowekdok@opis
- w fakturach przekazywanych w formie papierowej w polu "uwagi" oraz w komunikacie
XML w atrybucie naglowek-dok@opis
Dokumenty rozliczeniowe mogą być nadal przekazywane zgodnie z Zarządzeniem Nr
70/2013/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie szczegółowych
komunikatów XML dotyczących przekazywania w formie elektronicznej danych zawartych
w fakturze, rachunku lub nocie oraz rozliczania świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych,
zaopatrzenia w wyroby medyczne wydawane na zlecenie oraz deklaracji POZ/ KAOS
z zastrzeżeniem, że informacje dotyczące daty wykonania usługi, a w przypadku korekty
również przyczyna korekty będą przekazywane:
- w fakturach w formie papierowej w polu "uwagi" oraz w komunikacie szczegółowym
danych zawartych w rachunku w atrybucie naglowek-dok@opis
Przykłady:
Data wykonania usługi: XXXX-XX-XX
Data wykonania usługi: XXXX-XX-XX; Przyczyna korekty: Błędnie sprawozdane świadczenie
(…)
Użytkownik aplikacji mMedica może sprawozdać rachunek/fakturę do systemów OWNFZ
wykorzystując:
a) Komunikat eFaktura -> faktura elektroniczna generowana poprzez przycisk: Eksportuj Fakturę
b) Komunikat REF -> faktura w formie elektronicznej generowana poprzez przycisk: Eksportuj
REF

Umiejscowienie poszczególnych komunikatów ilustruje screeny poniżej:
1. Rachunek/Faktura Pierwotna

2. Korekta Rachunku/Faktury Pierwotnej

W zależności od wykorzystanego komunikatu XML w pliku rachunku/faktury dane przekazywane są
w następujący sposób:
1. Wersji aplikacji mMedica 4.6.0.0
a) Komunikat Faktura (wersja 1.0)
Zawartość pola „Podstawa zwol. z VAT”(wypełnienie pola jest obowiązkowe w przypadku
użycia dokumentu TYP:Faktura) umieszczana jest w elemencie ”podst-zwol-vat@podstzwol-vat
Zawartość pola „Przyczyna korekty” jeśli wypełnione umieszczana jest w elemencie
„naglowek-dok@opis”
b) Komunikat REF (wersja 2.3)
Zawartość pól „Podstawa zwol z VAT ”, „Przyczyna korekty” umieszczana jest w elemencie ”
naglowek-dok@opis”

2. Wersji aplikacji mMedica 4.7.0.0 obsługująca Faktury w wersji 2.0
a) Komunikat Faktura (wersja 2.0)
- Zawartość pola „Podstawa zwol. z VAT”(wypełnienie pola jest obowiązkowe w przypadku
użycia dokumentu TYP:Faktura) umieszczana jest w elemencie ”podst-zwol-vat@podstzwol-vat”
- Zawartość pola „Przyczyna korekty” jeśli wypełnione umieszczana jest w elemencie
„naglowek-dok@przyczyna-korekty”
- Zawartość pola „Opis dodatkowy” jeśli wypełnione umieszczana jest w elemencie
„naglowek-dok@opis”. Wartość pola nie jest umieszczana na wydruku Rachunku/Faktury.
b) Komunikat REF (wersja 2.3)
- Zawartość pola „Podstawa zwol z VAT ”nie jest przekazywana w komunikacie xml, jest
wyświetlana jedynie na wydruku Rachunku/Faktury
- Zawartość pola „Przyczyna korekty” nie jest przekazywana w komunikacie xml, jest
wyświetlana jedynie na wydruku Rachunku/Faktury
- Zawartość pola „Opis dodatkowy” jeśli wypełnione umieszczana jest w elemencie
„naglowek-dok@opis”. Wartość pola nie jest umieszczana na wydruku Rachunku/Faktury.
!!!Uwaga!!!
Wykorzystując do rozliczeń z OWNFZ komunikat REF 2.3 należy w polu „Opis dodatkowy” umieszczać
zwrot w przypadku:
a) Rachunku/Faktury Pierwotnej :

Data wykonania usługi: XXXX-XX-XX
b) Korekty Rachunku/faktury Pierwotnej:
Data wykonania usługi: XXXX-XX-XX; Przyczyna korekty: Błędnie sprawozdane
świadczenie
Zgodnie z wytycznymi opublikowanymi w komunikacie centralnym z dnia 04.04.2014 do którego link
przekazujemy poniżej:
http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=15&artnr=6062&szukana=wystawienia
Dokonując wydruku rachunku/faktury przyczyna korekty umieszczana jest:
a) Wzór podstawy - dolna cześć dokumentu, pod elementem „Słownie”

b) Nowy wzór - dolna cześć dokumentu, naprzeciw elementu „Kwota należności wg stawek
VAT”

Z sekcji „Odbiorca/Płatnik” (dane dotyczące informacji o lokalnym OWNFZ) na dokumencie
rachunku/faktury został usunięty element NIP.

