№ 001/16/РЙН

ТЕМА: ДОКУМЕНТИРАНЕ И ОБЛАГАНЕ НА ПРИХОДИТЕ НА АПТЕКА
ПОЛУЧАВАНИ ОТ НЗОК, СЪГЛАСНО СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ПЪЛНО ИЛИ
ЧАСТИЧНО ЗАПЛАЩАНИ ЛЕКАРСТВА И ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ
На основание чл.45, ал.15 от Закона за здравното осигуряване (ДВ
бр.48/27.06.2015г.), чл. 7, ал.1 и чл. 16, ал.1 от Наредба № 10 от
24.03.2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени
продукти (ДВ бр.62/14.08.2015г.) по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за
лекарствените
продукти
в
хуманната
медицина
(ДВ
бр.48/27.06.2015г.), аптеките сключват договор с НЗОК за
осъществяване на една от основните й функции – пълно или частично
заплащане на лекарства и лекарствени продукти.
На база посочената нормативна уредба аптека, регистрирана по
ЗДДС лице, получава ежемесечно средства от НЗОК за
реализираните от нея продажби на лекарства, съгл. сключен
рамков договор за пълно или частично заплащане на лекарства
и лекарствени продукти.

I.Ситуация

II.Въпроси от гледна
точка на ЗДДС

1. Налице ли е доставка по смисъла на ЗДДС между НЗОК и аптеката
за получените от здравната каса средства за пълно или частично
заплащане на лекарства?
2.Как следва да се определи по смисъла на ЗДДС данъчната основа
на доставката между НЗОК и аптеката?
3. Как следва да се документира по смисъла на ЗДДС доставката
между НЗОК и аптеката?
4. Как следва да се документира по смисъла на ЗДДС последващото
изменение на сумата на доставката между НЗОК и аптеката?

III. Въпроси от гледна
точка на счетоводното
отчитане

1.Как следва счетоводно да се отрази коригирането стойността на
получените от НЗОК средства, на основание кредитно известие към
финансовия отчет, изготвян по силата на рамковите договори с
НЗОК?

IV. Въпроси от гледна
точка на ЗКПО

1.Как следва да се третира по ЗКПО разликата между
първоначалната стойност на доставката между НЗОК и аптеката, и
последващата и коригирана стойност на основание кредитно
известие към финансовия отчет, изготвян по силата на рамковите
договори с НЗОК?

За консултация по поставената тема се обърнете към
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