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Spodaj so navedene nekatere specifikacije, ki vam bodo pomagale razumeti vsebino poročila 

Term Definition 

Obseg 

korporativnega 

poročanja 

Družba GSK bo izdala eno poročilo za posamezno državo, ki prikazuje vse prenose 

sredstev zdravstvenemu delavcu/zdravstveni organizaciji v tej državi s strani GSK, GSK 

Consumer Healthcare (široka potrošnja) in Viiv Healthcare.  

Datum poročanja GSK je opredelil 2 vrsti prenosa sredstev glede na datum poročanja:  

- Denarni prenos sredstev je izplačilo denarja zdravstvenemu delavcu/zdravstveni 

organizaciji s strani GSK, bodisi neposredno ali preko posrednika (na primer nadomestilo 

za storitve). Datum poročanja za te prenose sredstev bo dejanski datum izplačila, ne 

glede na to, kdaj je bil dogodek izveden (na primer ko je bilo plačilo za svetovanje 

izvedeno in ne takrat, ko je svetovanje dejansko potekalo).  

- Nedenarni prenos sredstev je korist, dana s strani GSK bodisi neposredno ali preko 

posrednika brez denarnega izplačila (na primer; pristojbina za registracijo, plačana 

potovalni agenciji ali organizatorju dogodka). Datum poročanja za te prenose sredstev bo 

datum dogodka (na primer, ko je kongres dejansko potekal).  

Davek na dodano 

vrednost 

GSK je sprejel odločitev, da, kadar je to mogoče, poroča vrednosti z vsebovanim davkom 

na dodano vrednost oz. bruto vrednosti, zaradi kompleksnosti režimov obdavčitve 

dodane vrednosti po Evropi in nedoslednosti v smislu, ali je davek na dodano vrednost 

vračljiv ali ne, glede na kraj prenosa sredstev ali države bivanja/delovanja zdravstvenega 

delavca/zdravstvene organizacije. Vs i drugi davki so vključeni v poročanih vrednostih 

Pretvorba valute GSK beleži prenose sredstev v valuti, v kateri je bila opravljena transakcija. Poročilo bo 

prikazovalo vse prenose sredstev v valuti države, v kateri je bilo poročilo pripravljeno 

Zdravstveni 

delavci, zaposleni 

v GSK 

GSK ne bo poročal plačil zdravstvenim delavcem, ki so zaposleni v GSK. GSK ocenjuje,da bi 

bilo neprimerno razkrivati plače, bonuse, povrnjene stroške in bonitete zaposlenih 

Distributerji Če distributer sodeluje pri promociji zdravil v imenu družbe članice v državi EFPIA in je 

zato pod operativnim nadzorom in smernicami te družbe članice, o njegovih dejavnostih 

poroča družba članica v tej državi. V takšnih primerih bo GSK podatke zagotovil kot 

samostojno poročilo distributerja (z uporabo strukture iz razporeda  

2 Kodeksa EFPIA), ki temelji na lastni metodologiji in politikah distributerja.  

Večlet trajajoče 

pogodbe 

Prenosi sredstev bodo poročani na relevantni datum poročanja (datum izplačila ali datum 

dogodka- glej zgoraj) ne glede na trajanje pogodbe. 

 

Distributer EL PHARMA, družba za trženje, d.o.o. (Phoenix)  sodeluje pri promociji zdravil v imenu 

GSK v Sloveniji, zato je pod operativnim nadzorom in smernicami GSK; o njegovih dejavnostih poroča 

GSK, da poroča o prenosih vrednosti, ki jih je v Sloveniji opravil Phoenix, GSK in ViiV Healthcare. 

 

 

 


