
Pojęcie Definicja 
Zakres publikacji GSK będzie publikować raporty dotyczące wszystkich transferów świadczeń na rzecz 

przedstawicieli zawodów medycznych (HCP) i organizacji  ochrony zdrowia (HCO) w 
danym kraju dokonane przez GSK, GSK Consumer Healthcare i ViiV Healthcare 
 
 

Data 
raportowania 

Na potrzeby ustalenia daty raportowania przyjęto rozróżnienie na 2 rodzaje świadczeń:  
- świadczenia pieniężne są to płatności na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych 
(HCP) / organizacji ochrony zdrowia (HCO) posiadające formę pieniężną, dokonywane 
przez GSK bezpośrednio lub przez stronę trzecią (np. wynagrodzenie za wykonane 
usługi). Na potrzeby procesu raportowania za datę przekazania świadczenia uznaje się 
datę dokonania płatności, niezależnie od tego, kiedy odbyło się wydarzenie (np. dzień 
wypłacenia honorarium za konsultacje, a nie dzień faktycznego dokonania konsultacji).  
- świadczenia niepieniężne są to świadczenia nieposiadające formy pieniężnej otrzymane 
bezpośrednio od GSK lub przez pośrednika (np. bilety lotnicze lub opłaty rejestracyjne, 
jeśli płatność dokonywana jest na rzecz biura podróży lub organizatora wydarzenia). Na 
potrzeby procesu raportowania za datę przekazania świadczenia uznaje się datę 
wydarzenia (np. datę kongresu).  
 

Podatek od 
towarów i usług 
(VAT) 

Z uwagi na złożoność systemów podatkowych VAT w krajach europejskich oraz różnice w 
przepisach dotyczących zwrotu podatku VAT w zależności od miejsca dokonania 
transakcji oraz kraju zamieszkania/rejestracji HCP lub HCO, firma GSK podjęła decyzję o 
publikacji, w miarę możliwości, kwot uwzględniających podatek VAT. Wszelkie pozostałe 
podatki uwzględniono w publikowanych świadczeniach. 
 

Przeliczenia 
walutowe 

GSK rejestruje transfery świadczeń w walucie, w której dokonano transakcji.  Wszystkie 
świadczenia publikowane w raporcie wyrażane są w walucie kraju, dla którego 
sporządzono dany raport. 
 

HCP zatrudnieni 
przez GSK 

GSK nie będzie publikować płatności na rzecz HCP, którzy są zatrudnieni przez GSK w 
charakterze pracowników etatowych.  GSK uważa za niewłaściwe ujaniwnianie 
wynagrodzenia, premii, kosztów związanych z realizacją pracy i świadczeń wypłacanych 
pracownikowi. 
 

Metodologia 
Novartis 

2 marca 2015 r. GSK i Novartis zawarły trzyczęściową transakcję, w wyniku której firma 
GSK nabyła od Novartis globalny biznes szczepionek  (z wyjątkiem szczepionek 
przeciwko grypie); GSK utworzyła z Novartis joint venture w zakresie leków bez recepty i 
suplementów diety  (Consumer Healthcare)  oraz zbyła na rzecz Novartis swój dział leków 
onkologicznych.  
 
W odniesieniu do portfolio onkologicznego przetransferowanego do firmy Novartis, GSK 
nie będzie ujawiać żadych transferów świadczeń, dla których data raportowania przypada 
po dniu 2 marca 2015 r. 
  
 
Jeżeli chodzi o dział Consumer Healthcare wniesiony przez Novartis do joint venture oraz 
dział szczepionek nabyty przez GSK, publikujemy wszelkie transfery świadczeń dokonane 
na podstawie ustaleń powziętych po integracji odpowiednich biznesów.  
 
  
 
  

Umowy 
wieloletnie 
 

Transfery świadczeń publikowane są w odniesieniu konkretnej daty raportowania (daty 
płatności lub daty wydarzenia- patrz powyżej) niezależnie od długości trwania umowy.  
 

 
Szczegółowe informacje na temat Kodeksu Przejrzystości Infarmy można znaleźć pod adresem 
www.kodeksprzejrzystosci.pl. 

http://www.kodeksprzejrzystosci.pl/�


 


