
NP-EM-AP-BRF-220007 

Prepared May 2022 

 

 

Term Definition 

Érintett vállalati 

kör 

Minden egyes országra vonatkozóan egy közzététel készül, amely tartalmaz minden olyan 

egészségügyi szakemberek és egészségügyi intézmények számára nyújtott 

értéktranszfert, amely a GSK Pharma, Consumer vagy ViiV Healthcare részlege által került 

kifizetésre 

A juttatás dátuma A juttatás dátuma szempontjából a juttatások 2 típusát különböztetjük meg:  

- Pénzbeli juttatásnak minősül minden pénzkifizetés, amelyet a GSK akár közvetlenül, akár 

közvetítő bevonásával fizet ki az egészségügyi szakember/egészségügyi szervezet részére 

(például szolgáltatási díjak). Ezen esetekben a juttatás dátuma alatt a tényleges kifizetés 

napja értendő, tekintet nélkül az esemény napjára. Például a tanácsadói díjak esetében a 

munka elvégzésének napjától függetlenül.  

- Nem pénzbeli juttatásnak minősül minden olyan támogatás vagy előny, amelyet a GSK 

akár közvetlenül, akár közvetítő bevonásával pénzkifizetés nélkül nyújt (például utazási 

irodának vagy rendezvényszervezőnek fizetett repülőjegy vagy regisztrációs díj). Ezen 

juttatások esetén a rendezvény napja tekintendő a juttatás dátumának (például a 

konferencia megrendezésének napja). 

Teljes összeg A GSK úgy határozott, hogy lehetőség szerint mindig a bruttó értékeket szerepelteti 

jelentésében tekintettel az európai ÁFA rendszerek bonyolultságára, valamint arra, hogy 

a szabályozások nem egyöntetűek a tekintetben, hogy visszatéríthető-e az ÁFA az ügylet 

helyétől és az érintett egészségügyi szakember/egészségügyi szervezet 

lakhelyétől/székhelyétől függően. 

Devizaátváltások A GSK a juttatásokat abban a devizában tartja nyilván, amelyben a tranzakcióra sor került. 

Ezt a jelentés szerinti devizára átváltott összeggel együtt a kimutatás második részében 

tünteti fel. A nyilvános jelentésben minden érték az adott ország pénznemében szerepel.  

A GSK 

alkalmazásában 

álló egészségügyi 

szakemberek 

A GSK nem szerepelteti a jelentésben a GSK alkalmazásában álló egészségügyi 

szakembereknek teljesített kifizetéseket. A GSK megítélése szerint nem lenne helyes 

közzétenni az alkalmazottak fizetésére, bónuszaira, költségeire és juttatásaira vonatkozó 

adatokat. 

Forgalmazók 

 

Ha egy forgalmazó egy EFPIA-országban részt vesz a gyógyszerek promóciójában egy 

tagvállalat nevében, és ezért az adott tagvállalat operatív ellenőrzése és irányítása alatt 

áll, akkor tevékenységét az adott országban működő tagvállalat jelenti. Ilyen 

esetekben a GSK az adatokat önálló forgalmazói jelentésként szolgáltatja (az EFPIA-

kódex 2. jegyzékében meghatározott struktúra felhasználásával), a forgalmazó saját 

módszertana és irányelvei alapján. 

Többéves 

szerződések 

A juttatásokat a juttatás dátumának, a tényleges kifizetés vagy a rendezvény napjának 

(lásd fentebb) megfelelően kell jelenteni, a szerződés érvényességi idejétől függetlenül. 

 

A PHOENIX Pharma Zrt. forgalmazó a GSK megbízásából gyógyszerpromócióban vesz részt 

Magyarországon, ezért a GSK operatív ellenőrzése és irányítása alatt áll; tevékenységei a GSK által 

jelentendőek, hogy a PHOENIX, a GSK és a ViiV Healthcare által Magyarországon a HCP-knek / HCO-

knak végzett értéktranszfereket jelentse. 


