
Mõiste Määratlus 

Ulatus GSK koostab ühe aruande iga riigi kohta, esitades selles kõik maksed, mis GSK, GSK 
Consumer Healthcare ja ViiV Healthcare on teinud selle riigi tervishoiutöötajatele.  

Aruandes 
kajastamise 
kuupäev 

Aruandes kajastamise kuupäevadest lähtuvalt on GSK määratlenud kaks maksete liiki: 
- rahaline makse on selline makse, mille GSK on teinud tervishoiutöötajatele kas otseselt 
või vahendaja kaudu (näiteks tasu teenuste osutamise eest). Selliste maksete aruandes 
kajastamise kuupäev on tegelik maksekuupäev olenemata sündmuse toimumise ajast 
(näiteks konsultatsioonitasu maksmise kuupäev ja mitte töö tegemise aeg); 
- mitterahaline makse on hüve, mis saadi GSK-lt kas otse või vahendaja kaudu, ilma et 
selle eest oleks saajale raha üle kantud (näiteks lennupilet või kongressi 
registreerimistasu, mis makstakse reisikorraldajale või ürituse korraldajale). Selliste 
maksete aruandes kajastamise kuupäev on sündmuse toimumise kuupäev (näiteks 
kongressi toimumisaeg). 

Käibemaks GSK esitab aruandes võimaluse korral summad koos käibemaksuga, sest Euroopas on 
käibemaksurežiimid keerulised ning olenevalt tehingu toimumise kohast ja 
tervishoiutöötaja asukohariigist puudub järjepidevus selles, kas käibemaks tagastatakse 
või mitte. 

Maksed 
tervishoiu-
töötajatele 

GSK esitab aruannetes tervishoiutöötajatele tehtud maksed netosummades. 

Valuuta 
ümberarvestus 

GSK kajastab makseid selles valuutas, milles tehing toimus. Aruandes esitatakse kõik 
summad selle riigi valuutas, kus aruanne koostatakse. 

GSK palgal 
olevad 
tervishoiu-
töötajad 

GSK ei kajasta aruandes makseid tervishoiutöötajatele, kes on GSK koosseisulised 
töötajad. GSK on seisukohal, et töötaja palga, lisatasude, kulude ja soodustuste 
avalikustamine ei ole kohane. 

Novartise 
metoodika 

2. märtsil 2015 vormistasid GSK ja Novartis lõplikult kolmeosalise tehingu, mille 
tulemusel omandas GSK Novartise ülemaailmse vaktsiinide ettevõtte (v.a 
gripivaktsiinide osa), asutas koos Novartisega uue ja maailmas juhtpositsiooni omava 
ühisettevõtte Consumer Healthcare ning võõrandas oma onkoloogiaettevõtte 
Novartisele. 
 
Seoses onkoloogiaettevõtte Novartisele võõrandamisega ei avalikusta me ühtegi 
väljamakset, mille aruandes kajastamise kuupäev on hilisem kui 2. märts 2015. 
 
Nii Novartise poolt ühisettevõttesse antud ettevõtte Consumer Healthcare kui ka GSK 
omandatud vaktsiinide ettevõtte puhul esitame aruandes kõik maksed, mis on tehtud 
asjaomaste ettevõtete ühendamise järel sõlmitud kokkulepete alusel. 

Mitmeaastased 
lepingud 

Makseid kajastatakse asjaomasel aruandluse kuupäeval (maksekuupäev või sündmuse 
kuupäev – vt eespool) olenemata lepingu kestusest. 

 


