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*Стандартний підхід компанії GSK. Звіт GSK 2019 щодо розкриття інформації про передачу 

цінностей спеціалістам охорони здоров’я включає тільки дані про надання виплат GSK 

Фармасьютікалс Україна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Термін Значення  

Область дії GSK видаватиме один звіт для кожної країни, відображаючи всі надані вигоди, 

зроблені для СОЗ/ООЗ в цій країні, включаючи дані  GSK  Консьюмер Хелскер та 

ВііВ Хелскер*.  

Дата звітування GSK  визначило дві форми Надання вигод для визначення дати звітування: 

- Грошова форма – це виплата грошових коштів, зроблена СОЗ/ООЗ  Компанією  

GSK  безпосередньо, або через посередника (наприклад, плата за надані 

послуги).  Датою звіту для цих Наданих вигод буде фактична дата оплати, 

незалежно від того, коли відбулася подія (наприклад, коли були оплачені 

консультаційнї послуги, а не тоді коли вони були надані).  

- Негрошова форма - це вигода, отримана безпосередньо від  GSK  або через 

посередника без грошової оплати (наприклад, переліт або реєстраційний внесок, 

що виплачується турагентові чи організатору). Датою звіту для цих Наданих 

вигод буде дата події (наприклад дата проведення заходу). 

Податок на 

додану вартість 

(ПДВ) 

Компанія  GSK  прийняла рішення звітувати про вигоди включно з ПДВ, де це 

можливо, через складність режимів ПДВ по всій Європі та невизначеності, чи 

може або не може ПДВ бути відшкодований в залежності від того, де відбулася 

угода і країни проживання СОЗ/ООЗ. Всі інші податки включені в звіт.  

Конвертація 

валюти 

GSK  відображає Надані вигоди  у валюті, в якій угода відбулася. Зовнішній звіт 

покаже всі значення у валюті країни, в якій він був зроблений. 

СОЗ, які 

працюють в GSK 

GSK не буде опубліковувати виплати здійснені СОЗ, які є штатними працівниками 

компанії.   GSK  вважає, що буде не доречно розкривати заробітну плату, бонуси 

витрати чи вигоди співробітників.   

Дистриб’ютори Якщо дистриб'ютор бере участь у промоції лікарських засобів від імені компанії-

члена в одній з країн EFPIA, і він підлягає оперативному контролю і керуванню 

цією компанією-членом, то його діяльність буде включена в звітність компанією в 

цій країні. 

У таких випадках  GSK  надаватиме дані у вигляді звіту автономного 

дистриб'ютора (з використанням структури, наведеної в Додатку 2 EFPIA 

Кодексу) на основі власної методології та політики дистриб'ютора. 

Багаторічні 

контракти 

Надані вигоди розкриваються відповідно дати звітування (дата оплати або дата 

події - дивіться вище), незалежно від строку дії договору. 


