
Понятие Обяснение 

Глобална корпорация / 
юридически лица 
 

ГСК ще изготвя по един отчет за всяка държава, в който ще се посочват 
всички предоставяния на стойност, извършени към медицински специалисти 
/ здравни организации в съответната държава от ГСК (няма да има отделни 
отчети за фармацевтичния бизнес и бизнеса без рецепта например). 

Отчетна дата 
 

За целите на определяне на отчетната дата разглеждаме 2 вида 
предоставяне на стойност: 
-  Парично предоставяне на стойност, което представлява изплащане на 
парични средства към МС / ЗО от страна на ГСК пряко или чрез посредник 
(напр. хонорар за предоставена услуга).  
Отчетната дата за такива предоставяния на стойност ще бъде реалната дата 
на извършване на плащането, независимо кога е настъпило събитието (напр. 
датата, на която е изплатен хонорарът, а не датата, на която е извършена 
услугата, за която се изплаща този хонорар). 
- Непарично предоставяне на стойност, което представлява полза, 
предоставена от ГСК пряко или чрез посредник без парично плащане (напр. 
стойността на полет или регистрационна такса, изплатена на пътнически 
агент или организатор на мероприятия).  
Отчетната дата за тези предоставяния на стойност ще бъде датата на 
мероприятието (напр.  датата, на която е проведен съответният конгрес). 

Данък добавена 
стойност 
 

Поради сложността на режимите на облагане с ДДС в рамките на Европа и 
различията относно възможностите за възстановяване на ДДС в зависимост 
от това къде е извършена транзакцията и държавата, в която е установен/а 
МС / ЗО, ГСК ще отчита сумите, с включен ДДС, когато ДДС е възтановим или 
без включен, когато ДДС не е възстановим. Всички други данъци ще бъдат 
включени в публикуваната стойност. 

Валутно 
преобразуване 
 

ГСК записва предоставените стойности във валутата, в която е извършена 
съответната транзакция. Външният отчет ще посочва всички стойности във 
валутата на държавата, в която е изготвен. 

Медицински 
специалисти, чиито 
работодател е ГСК 

ГСК няма да оповестява плащания към медицински специалисти, които са 
служители на трудов договор към компанията. ГСК счита, че би било 
неуместно да се разкриват заплати, бонуси и разходи, свързани с даден 
служител. 

Методология по 
отношение на ГСК 
транзакции с Новартис 

На 2 март 2015 г. ГСК и Новартис приключиха в три части, транзакция, в 
резултат на която двете компании създадоха ново, световно водещо 
съвместно предприятие ‘’Consumer Healthcare’’; ГСК придоби глобалното 
бизнес направление на Новартис ‘’Ваксини’’ (с изключение на 
противогрипните ваксини) и продаде на Новартис своето бизнес 
направление ‘’Онкология’’. 
 
По отношение на бизнес направление ‘’Онкология’’, ГСК  няма да оповестява 
трансфери на стойност с отчетна дата след  2 март 2015 г. 
 
ГСК ще оповестява всички трансфери на стойност, свързани с ‘’Consumer 
Healthcare’’ продуктите с рецепта, с които Новартис участва в съвместното 
предприятие и ‘’Ваксините’’, придобити от ГСК, за ангажименти, възникнали 
след интегрирането на съответния бизнес. 

Дистрибутори Ако дистрибутор участва в промоцията на лекарства от името на Компания 
по смисъла на Кодекса в държава членка на EFPIA и следователно е под 
оперативния контрол и ръководството на тази Компания, то неговите 
трансфери на стойност, свързани с промоционална дейност, подлежат на 



оповестяване от страна на Компанията в съответната държава. 
В такива случаи ГСК ще предостави данните като самостоятелен 
дистрибуторски  отчет (придържайки се към структурата, изложена в 
Приложение 2 на Кодекса на EFPIA), въз основа на собствената политика и 
методология на дистрибутора. 

Дългосрочни договори Трансферите на стойност  се оповестяват спрямо съответната отчетна дата 
(датата на реално плащане или датата на мероприятие - виж по-горе), 
независимо от срока на договора. 

 

*Индивидуално и обобщено оповестяване на предоставяне на стойност — ГСК ще оповестява поименно, 

на ниво медицински специалист или здравна организация – общата годишна сума на предоставянията на 

стойност към тях по всяка една от категориите за предоставяне на стойност на EFPIA. 

Индивидуалното оповестяване на обща годишна сума на предоставянията на стойност към 

медицинските специалисти включва:  поемане на разходи, свързани със събития, като такси за 

регистрация, пътуване и настаняване; хонорари за услуги и консултации, както и съпътсващи разходи за 

услугата, уговорени в консултантския договор. Индивидуално оповестяване на обща годишна сума на 

предоставянията на стойност към здравните организации включва: дарения;  поемане на разходи за 

събития, като такси за регистрация; договори за спонсорство със здравни организации или с трети 

лица; пътуване и настаняване; както и такси за услуги и консултации. ГСК ще оповестява на обобщена 

база предоставяния на стойност за научноизследователска и развойна дейност; всеки подлежащ на 

поименно оповестяване предоставяне на стойност, за който е оттеглено съгласието за оповестяване; 

предоставяния на стойност за организиран от ГСК масов транспорт за посещение на медицински 

специалисти на събития. 


