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Katowice dn. 22.01.2020 r. 
 

Nasz znak: KSSA-8000/20200122/01/……………………..  BARDZO WAŻNE!! 
 
 

Producenci farmaceutyczni, 
Podmioty odpowiedzialne, 

Wytwórcy 
 

Szanowni Państwo! 
 

Pismo dotyczy określenia kodów CN oraz stawek VAT w Bazie KS-BLOZ –  
brak Państwa współpracy w tym zakresie może  od dnia 1.04.2020 r. skutkować problemami podczas sprzedaży 

Państwa produktów w hurtowniach farmaceutycznych, aptekach i innych podmiotach rynku zdrowia. 
 
Od dnia 1.04.2020 r. wchodzą w życie rewolucyjne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), związane z wprowadzeniem 
nowej matrycy stawek podatku VAT: 
1. Zmianie ulegnie sposób klasyfikacji towarów i usług – wykorzystywaną dotychczas klasyfikację PKWiU 2008 zastąpią dwa inne dokumenty: unijna 

Nomenklatura Scalona (CN) w zakresie towarów, natomiast w zakresie usług – Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług z 2015 roku. 
2. Wprowadzone zostaną modyfikacje w zakresie obowiązujących stawek VAT – zmianie ulegną załączniki nr 3 i nr 10 do ustawy o VAT, określające 

katalogi towarów, w stosunku do których stosuje się obniżoną stawkę VAT 5% lub 8%, co w konsekwencji oznaczać będzie podwyższenie lub 
obniżenie stawki podatku VAT dla wybranych produktów. 

Powyższe wynika z uchwalonej w dniu 9.08.2019 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019 
poz.1751). 
Firma KAMSOFT S.A. jest producentem Bazy KS-BLOZ, która jest powszechnie wykorzystywana na rynku ochrony zdrowia, w tym w ponad 90% aptek 
i prawie wszystkich hurtowniach farmaceutycznych. Baza ta stanowi narzędzie wsparcia i podstawowe źródło informacji, wykorzystywane w procesie 
obrotu towarami w tych podmiotach. 
W celu zapewnienia podmiotom rynku zdrowia wiarygodnych informacji, dotyczących Państwa produktów, w tym właściwego kodu CN oraz stawki 
podatku VAT, prosimy o dokonanie weryfikacji poprawności danych, znajdujących się w Bazie KS-BLOZ. 
Jednocześnie wskazujemy, iż brak przypisania ww. informacji dla Państwa produktów w Bazie KS-BLOZ w praktyce oznaczać będzie, że użytkownik tej 
bazy (np. farmaceuta w aptece lub pracownik hurtowni) będzie musiał całkowicie samodzielnie i bez wsparcia merytorycznego dokonać określenia 
kodu CN i stawki podatku VAT dla Państwa produktów, co może powodować liczne błędy, a w skrajnym wypadku nawet zakłócić proces sprzedaży. 
Sytuacja taka jest wysoce ryzykowna i niepożądana, również zważywszy na Państwa interesy. 
 
Mając powyższe na uwadze, w imieniu użytkowników Bazy KS-BLOZ, będących jednocześnie Państwa klientami, zwracamy się z prośbą o udzielenie 
stosownych informacji dotyczących Państwa produktów. 
W celu wygenerowania zindywidualizowanego zestawienia wszystkich Państwa produktów, zarejestrowanych w Bazie KS-BLOZ, umożliwiającego 
określenie właściwych parametrów produktów, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres bloz@kamsoft.pl, lub 
telefonicznie z Sekcją Bazy KS-BLOZ, pod numerem +48 32 209 07 05 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).  
 
Informacje o kodzie CN oraz stawce podatku VAT można również wprowadzić przez Serwis Zgłoszeń Bazy KS-BLOZ, dostępny pod adresem: 
www.blozinfo.osoz.pl. 
 
Weryfikację produktów należy przeprowadzić pod kątem: 
1. sprawdzenia poprawności określenia rodzaju produktu (produkt leczniczy/ wyrób medyczny/ suplement diety/ kosmetyk itd.), 
2. przyporządkowania do produktu właściwego kod CN, 
3. określenia dla produktu właściwej stawki podatku VAT. 
4. dostępności produktów na rynku 
 
Uprzejmie prosimy o kontakt oraz o  przeprowadzenie weryfikacji niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego pisma, nie później niż do 29.02.2020 r., 
gdyż wprowadzenie zmian w Bazie KS-BLOZ będzie wymagało określonej czasochłonności. Przesłanie tych informacji w terminie późniejszym może się 
wiązać z ryzykiem braku tych informacji w Bazie KS-BLOZ na dzień 1.04.2020 r. (o kolejności wprowadzania danych do bazy decydować będzie 
kolejność ich wpływu). 
 
Jednocześnie zastrzegamy, że w przypadku braku odpowiedzi na niniejsze pismo, Baza KS-BLOZ od 1.04.2020 r. może nie zawierać w ogóle informacji 
w zakresie kodu CN oraz stawki podatku VAT dla Państwa produktów. W zakresie produktów oznaczonych w Bazie KS-BLOZ jako produkty lecznicze, 
wyroby medyczne lub produkty biobójcze może zostać wskazana jako rekomendowana stawka podatku VAT – stawka 8%  (bez wskazania informacji 
o kodzie CN). Dla produktów oznaczonych w Bazie KS-BLOZ jako suplementy diety lub surowce farmaceutyczne może zostać wskazana jako 
rekomendowana stawka podatku VAT – stawka 23% (również bez wskazania informacji o kodzie CN). 
 
Z wyrazami uszanowania! 

Marcin Puchała 
Dyrektor Wydziału Platformy OSOZ 

   
Otrzymują: 
- adresat, 
-a/a. 
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