
TERMÍN DEFINÍCIA 

Spoločenský 

rozsah 

Spoločnosť GSK vydá pre každú krajinu správu, v ktorej budú zobrazené všetky prevody 

hodnoty HCP (zdravotnícky pracovník)/HCO (zdravotnícka organizácia) v danej krajine, ktoré 

uskutočnila spoločnosť GSK, GSK Consumer Healthcare a ViiV Healthcare.  

Dátum 

vykazovania 

Spoločnosť GSK definuje dva typy prevodov hodnoty pre účely dátumu vykazovania: 

- Peňažný prevod hodnoty je vyplatenie zarobených peňazí HCP/HCO spoločnosťou GSK 

priamo alebo sprostredkovane (napríklad prostredníctvom poplatkov za službu). Dátumom 

vykazovania pre tieto prevody hodnoty bude skutočný deň uhradenia platby bez ohľadu na to, 

kedy sa tak stalo (napríklad keď sa uhradí poplatok za poradenské služby alebo keď sa vykoná 

daná práca). 

- Nepeňažný prevod hodnoty je príspevok od spoločnosti GSK získaný priamo alebo 

sprostredkovane bez peňažnej platby (napríklad vo forme letenky alebo registračného poplatku 

na konferenciu, ktorý spoločnosť zaplatí cestovnej kancelárii alebo organizátorovi podujatia). 

Dátumom vykazovania pre tieto prevody hodnoty bude deň daného podujatia (napríklad deň 

uskutočnenia konferencie). 

Daň z pridanej 

hodnoty 

Spoločnosť GSK sa rozhodla podávať správy o hodnotách vrátane DPH vždy, keď to bude 

možné. Budeme tak robiť nad rámec zložitých systémov vykazovania DPH, ktoré sa líšia 

v jednotlivých krajinách Európy a ani to, či je DPH návratná (čo je ovplyvnené tým, kde sa 

transakcia uskutočnila a kde je sídlo HCP alebo HCO). Nahlásené hodnoty zahŕňajú aj všetky 

ostatné dane. 

Prepočet meny Spoločnosť GSK zaznamenáva prevody hodnoty v mene, v ktorej bola transakcia uskutočnená. 

Správa uvedie všetky hodnoty v mene krajiny, v ktorej je vypracovaná. 

HCP 

zamestnaných 

spoločnosťou 

GSK 

Spoločnosť GSK nebude ohlasovať platby uhradené HCP, ktorí sú zamestnancami GSK. 

Spoločnosť GSK považuje za nevhodné zverejniť zamestnancov plat, bonus, výdavky a 

príspevky. 

Metodológia 

Novartis 

2. marca 2015 uskutočnili spoločnosti GSK a Novartis trojstrannú transakciu, následkom ktorej 

GSK kúpila od spoločnosti Novartis  vakcínové portfólio (s výnimkou vakcín proti chrípke); so 

spoločnosťou Novartis vytvorili spoločný podnik, ktorý je lídrom na svetovom trhu 

 voľnopredajných liekov; spoločnosť GSK postúpila spoločnosti Novartis svoje portfólio v 

oblasti onkológie.  

V súlade s prevodom onkologického portfólia na spoločnosť Novartis neuverejňujeme žiadne 

prevody hodnoty, ku ktorým došlo po 2.marci 2015. 

V rámci obidvoch oblastí získaných od spoločnosti Novartis – portfólio voľnopredajných 

liekov a vakcínové portfólio, vydávame správu všetkých prevodov hodnoty podľa dohôd 

stanovených v rámci transakcie.  

Distribútori Ak je do propagácie liekov v mene členskej spoločnosti v krajine EFPIA zapojený distribútor a 

z toho dôvodu podlieha kontrole a vedeniu danej členskej spoločnosti, jeho aktivity vykazuje 

členská spoločnosť danej krajiny. 

V takomto prípade poskytne spoločnosť GSK údaje vo forme nezávislej distribútorskej správy 

(pomocou štruktúry stanovenej v prílohe č. 2 Kódexu EFPIA) založenej na distribútorovej 

vlastnej metodológii a stratégii. 

Viacročné 

zmluvy 

Prevody hodnoty (Transfers of Value – TOV) sa vykazujú v príslušnom dátume vykazovania 

(dátum platby alebo deň udalosti – viď vyššie) bez ohľadu na dĺžku trvania zmluvy. 

 


