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Ορισμός
Η GSK θα εκδόσει μία λίστα για κάθε χώρα η οποία θα περιλαμβάνει το συνολικό οικονομικό
ύψος της συνεργασίας προς τους Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ), ή Επιστημονικούς
Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ) που πραγματοποιήθηκε σε αυτή τη χώρα για λογαριασμό της
GSK, GSK Consumer Healthcare, & ViiV Healthcare.

Ημερομηνία
αναφοράς

Η GSK έχει ορίσει δύο τύπους οικονομικής συνεργασίας σε σχέση με την ημερ. αναφοράς:
Χρηματική οικονομική συνεργασία είναι η πληρωμή χρημάτων που γίνεται σε
Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ), ή Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ) από την GSK, είτε
άμεσα είτε έμμεσα (για παράδειγμα, αμοιβή για παροχή υπηρεσίας). Η ημερομηνία
αναφοράς σε αυτή την περίπτωση θα είναι η πραγματική ημερομηνία πληρωμής,
ανεξάρτητα από το πότε πραγματοποιείται η συνεργασία (π.χ. όταν καταβάλλεται αμοιβή
για συμβουλευτικές υπηρεσίες, όχι όταν πραγματοποιήθηκε η εργασία).
Μη χρηματική οικονομική συνεργασία είναι ένα όφελος που χορηγήθηκε από την
GSK, είτε άμεσα είτε έμμεσα, χωρίςτην πραγματοποίηση πληρωμής (π.χ. μία πτήση ή αμοιβή
που καταβάλλεται σε διοργανωτή ταξιδίων ή διοργανωτή εκδηλώσεων). Σε αυτές τις
περιπτώσεις, η ημερομηνία αναφοράς θα είναι η ημερομηνία της εκδήλωσης (π.χ.
ημερομηνία πραγματοποίησης εκδήλωσης).

Περιεχόμενο
Δημοσιοποίησης

Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ)
Από τον Ιούνιο του 2018, συνεπεία ρητής και ειδικής προς τούτο συγκατάθεσης (καθώς
προβλέπεται από το Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων), η Εταιρεία στo πλαίσιo των
συνεργασιών της με Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ), δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα της
ονομαστικά τα στοιχεία των οικονομικών αυτών συνεργασιών

Επιστημονικοί Υγειονομικοί Φορείς (ΕΥΦ)
Τα στοιχεία οικονομικών συνεργασιών για τη περίοδο 01/01/2020 – 31/12/2020
δημοσιοποιούνται ονομαστικά.
ΦΠΑ, φόροι &
Η GSK έχει αποφασίσει να δημοσιοποιεί τις αξίες συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
κρατήσεις
οπουδήποτε είναι αυτό δυνατόν, λόγω της πολυπλοκότητας του υπολογισμού του ΦΠΑ στις
διάφορες χώρες της Ευρώπης και τη διαφοροποίηση ως προς το εάν ο ΦΠΑ θα πρέπει ή δεν
θα πρέπει να περιλαμβάνεται ανάλογα με το πού πραγματοποιήθηκε η συνεργασία και τη
χώρα που εδρεύει ο ΕΥ/ΕΥΦ. Όλοι οι υπόλοιποι φόροι & κρατήσεις επίσης περιλαμβάνονται
στις αναφερόμενες αξίες.
Νομισματικές
Η GSK καταγράφει τις οικονομικές συνεργασίες στο νόμισμα που πραγματοποιήθηκαν οι
ισοτιμίες
συγκεκριμένες συναλλαγές. Η αναφορά θα εμφανίζει όλες τις αξίες στο νόμισμα της χώρας
στην οποία γίνεται η αναφορά.
ΕΥ που εργάζονται για Η GSK δεν θα αναφέρει πληρωμές που γίνονται προς ΕΥ οι οποίοι απασχολούνται για
την GSK
λογαριασμό της εταιρείας. Η εταρεία θεωρεί ότι δεν θα ήταν δόκιμο να δημοσιοποίησει τον
μισθό και λοιπά προνόμια ΕΥ που απασχολούνται από την ίδια.
Διανομείς
Εάν ένας διανομέας συμμετέχει στην προώθηση των φαρμάκων για λογαριασμό εταρείας μέλους του ΣΦΕΕ, και συνεπώς λειτουργεί υπό τον επιχειρησιακό έλεγχο και την
καθοδήγηση της εταιρείας, τότε, οι δραστηριότητες του είναι υποκείμενες σε αναφορά από
την εταιρεία σε αυτή τη χώρα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η GSK θα παρέχει τα δεδομένα ως μία
αυτόνομη αναφορά για τον διανομέα (χρησιμοποιώντας τη δομή που ορίζεται στο Παρ. 2 του
Κώδικα της EFPIA), με βάση την μεθοδολογία και τις πολιτικές του διανομέα.
Πολυετή συμβόλαια
Οικ. συνεργασίες αναφέρονται στην αντίστοιχη ημερομηνία αναφοράς (ημερ. πληρωμής ή
ημερ. πραγματοποίησης της εκδήλωσης) ανεξάρτητα από την διάρκεια του συμβολαίου.

