
Skontaktuj się z nami:

800 13 77 83
bezpłatna infolinia 
dla aptek czynna w dni 
robocze od 8:00 do 16:00

lub wyślij swoje zapytanie na:

pomoc@epruf.pl

Dokument rozliczenia (RA) jest przesyłany w formie elektronicznej najpóźniej 10. dnia miesiąca następują-
cego po zamknięciu okresu rozliczeniowego na adres mailowy podany w Umowie. Dokument ten zawiera 
wszystkie najważniejsze informacje podsumowujące transakcje epruf dokonane w aptece w danym okre-
sie rozliczeniowym. Dokument jest przesyłany w formacie Microsoft Excel (.xls).

UWAGA! Jeżeli w danym miesiącu rozliczeniowym nie były przeprowadzane żadne transakcje 
epruf w Państwa aptekach, nie otrzymają Państwo dokumentów rozliczeniowych.

Informator o rozliczeniach
DOKUMENT ROZLICZENIA (RA)

OBJAŚNIENIE DOKUMENTU ROZLICZENIOWEGO (RA):

ARKUSZ 1 - zbiorcze zestawienie wszystkich transakcji epruf

Tabela podsumowująca  
wartość abonamentu  
i prowizji. Jest to zesta- 
wienie zobowiązań kontra-
henta wobec epruf

Podsumowanie należności  
i zobowiązań kontrahenta 
wynikających z obsługi
transakcji epruf z podziałem 
na poszczególne apteki

Podsumowanie należności  
i zobowiązań kontrahenta 
wynikających z obsługi 
transakcji epruf z podziałem 
na projekty oraz łącznie.  
Kwoty, które pojawiają się  
w tej sekcji dokumentu, 
powtórzą się później jako 
kolejne pozycje noty uzna-
niowej, obciążeniowej oraz 
faktury
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ARKUSZ 2 - szczegółowy wyciąg wszystkich transakcji epruf

W arkuszu 2 znajduje się szczegółowy wykaz transakcji dokonanych w aptece przy użyciu płatności epruf. 
Wykaz zawiera wszystkie transakcje, które zostały potwierdzone raportem dziennym z transakcji epruf. 
Tworzą go następujące informacje: 

a.  Data transakcji – data sprzedaży,
b.  ID Kontrahenta (CKK) – numer apteki, w której odnotowano sprzedaż,
c.  Numer karty – oznaczenie nr karty zgodne z nadrukowanym na rewersie pod kodem kreskowym,
d.  Wartość sprzedaży – łączna wartość sprzedaży z kartą epruf,
e.  Wartość dofinansowań – wartość udzielonego dofinansowania epruf,
f.  Kwota partycypacji (koszt kontrahenta) – partycypacja apteki w projekcie – wartość stanowiąca  
  koszt apteki związany z uczestnictwem w projektach współfinansowanych, zgodnie z przyjętymi   
  ofertami (podpisanymi deklaracjami)cuczestnictwa,
g.  Projekt – oznaczenie projektu, do którego należy karta epruf,
h.  Typ – rodzaj projektu.

Informator o rozliczeniach
DOKUMENT ROZLICZENIA (RA)
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