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Toelichting en correcties G-Standaard januari 2018
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Geachte mevrouw/heer,
De firma Guerbet Nederland heeft abusievelijk verzuimd de apotheekinkoopprijs van een
geneesmiddel te verlagen tot de wettelijke maximumprijs. Guerbet Nederland heeft ons
verzocht door middel van een taxebrief de apotheekinkoopprijs van dit geneesmiddel per
1 januari 2018 alsnog te verlagen tot de door de Minister vastgestelde maximumprijs.
Hierdoor wijzigt WEL de apotheekinkoopprijs, de vergoedingsprijs NIET, deze is correct
uitgeleverd.
Het overzicht met de wijzigingen treft u hieronder aan:
ATKODE
(artikelcode = ZI-nr)
14283980

Artikelomschrijving
LIPIODOL ULTRA FLUIDE INJVLST
480MGI/ML AMPUL 10ML

PGIKPR (inkoopprijs)
was

wordt

2871.03

1648.00

Nieuwe uzovi-code FBTO
Per 1 januari 2018 heeft zorgverzekeraar FBTO een nieuwe uzovi-code (3351 in plaats van
0211). Deze informatie is niet verwerkt in de G-Standaard (preferentiebeleid bestand 161 en
prijs/tarief tabel 180) van januari 2018, daarin vind u nog de oude uzovi-code.
In de G-Standaard van februari 2018 zal de nieuwe uzovi-code vermeld staan in de betreffende
bestanden.
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BTW wijziging diverse niet-geneesmiddelen
Per 1 januari 2018 is de definitie voor de toepassing van het verlaagde BTW tarief
aangescherpt (aanpassing in tabel 1 post a.6 behorende bij de Wet op de omzetbelasting
1968). Daardoor vallen een aantal niet-geneesmiddelen (met name tandpasta's en
zonnebrandcrèmes) niet langer onder het verlaagde BTW-tarief. In de G-Standaard van januari
2018 zult u daarom bij een groot aantal producten een wijziging van het BTW-percentage zien.
Mogelijk hebben niet alle leveranciers van getroffen producten de BTW-verhoging al
doorgevoerd. In de komende maanden zullen er daarom vermoedelijk bij meer producten BTWaanpassingen plaatsvinden.
Als u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Voorlichting & DataBeheer
van Z-Index. Het telefoonnummer is 070-3737437.
Met vriendelijke groet,

B.M. van der Meer
Productmanager wet- en regelgeving

