Wraz z wersją aplikacji mMedica 4.6.0 została wprowadzona funkcjonalność generowania
eRachunku/eFaktury. Aby móc w sposób prawidłowy dokonać eksportu eFaktury, należy
skonfigurować program według następujących punktów:
1. Uzupełnić słownik PKWiU znajdujący się w: Ewidencja > Słowniki > Słownik
produktów kontraktowych. Przykładowe wartości dla pola PKWiU przedstawiono poniżej.

2. Skrócić opis jednostki miary do 10 znaków, czyli zamiast „Punkt rozliczeniowy” należy użyć np.
nazwy „Punkt” w: Ewidencja > Słowniki > Słownik produktów kontraktowych.
Aby dokonać modyfikacji należy kliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszy w polu dla kolumny
J.m. i wprowadzić słowo „Punkt”, następnie zatwierdzić zmiany wykorzystując przycisk: Zatwierdź.

3. Uzupełnić NIP odbiorcy (lokalny Oddział NFZ) w: Zarządzanie > Konfiguracja > Rejestr
instytucji.
W polu Nazwa znajdującym się w panelu wyszukiwania należy wprowadzić nazwę swojego
lokalnego oddziału OWNFZ, następnie w oknie „Dane instytucji” wprowadzić właściwy NIP.

4. Zweryfikować wartość w polu Nazwa znajdującym się w Zarządzanie > Konfiguracja >
Dane Świadczeniodawcy-> Podmiot leczniczy*. Wprowadzenie niepoprawnej wartości w
polu „Nazwa” spowoduje wyświetlenie w momencie importu dokumentu na Portalu
Świadczeniodawcy ostrzeżenia o treści:
(…)
„Niepoprawna lub nieaktualna nazwa sprzedawcy (45088). W dokumencie przesłano: Błędna
nazwa podmiotu”.
(…)
W przypadku uzyskania ostrzeżenia informującego o błędnej nazwie podmiotu proszę
skontaktować się z lokalnym OWNFZ w celu ustalenia poprawnej wartości dla pola Nazwa

Aby dokonać eksportu eRachunku/eFaktury należy w „Przeglądzie szablonów” podświetlić szablon i
wybrać przycisk Nowy rachunek w celu utworzenia dokumentu rozliczeniowego. Po uzupełnieniu
wymaganych pól oznaczonych (*) należy kliknąć przycisk Eksportuj eFakturę.

Jeśli posiadają Państwo już utworzony rachunek/fakturę eksportu dokumentu mogą Państwo
dokonać poprzez Przegląd Rachunków-> Dane -> Eksportuj eRachunek/eFakture
W polu Interpretacja należy wskazać jedną z dwóch wyświetlanych wartości, których definicje
zamieszczamy poniżej.

Dane elektroniczne – Dokument nie jest fakturą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 11

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn.
zm.) i przepisów wydanych na jej podstawie.
eDokument – Dokument jest fakturą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca

2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) i
przepisów wydanych na jej podstawie lub rachunkiem elektronicznym lub notą
elektroniczną.
*

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z dnia 1 czerwca 2011 r. nr 112, poz. 654) zmieniła się definicja
świadczeniodawcy i status prawny większości podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej. W myśl tych przepisów
podmiotem właściwym do złożenia oferty i zawarcia umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia jest podmiot leczniczy, którego
dane w aplikacji mMedica należy umieścić w oknie „Dane świadczeniodawcy” zakładka „Podmiot Leczniczy”. W związku z
powyższym w elektronicznej fakturze jako dane sprzedawcy wysyłane będą dane umieszczone w zakładce „Podmiot Leczniczy”.

