Villkor
Omfattning

Definition
GSK utfärdar en rapport för varje land som visar alla värdeöverföringar som gjorts
till hälso- och sjukvårdspersonal (HCP) eller organisationer inom hälso- och
sjukvård (HPO) i landet av GSK, GSK Consumer Healthcare och ViiV Healthcare.

Rapporteringsdatum

GSK har definierat två typer av värdeöverföringar med hänsyn till
rapporteringsdatum:
– en monetär värdeöverföring är en betalning i pengar som görs till en HCP/HCO av
GSK antingen direkt eller genom en mellanhand (exempelvis serviceavgifter).
Rapporteringsdatumet för dessa värdeöverföringar är det faktiska
betalningsdatumet, oberoende av när händelsen inträffade (exempelvis när ett
konsultarvode betalas, inte när arbetet utfördes).
– en icke-monetär värdeöverföring är en förmån som tagits emot från GSK
antingen direkt eller genom en mellanhand utan betalning i pengar (exempelvis en
flygresa som betalas till en resebyrå eller en arrangör). Rapporteringsdatumet för
dessa värdeöverföringar är datumet för evenemanget (exempelvis när flygresan
ägde rum).

Moms

GSK har fattat beslut om att redovisa värden inklusive moms på grund av
komplexiteten i momsbestämmelserna i olika länder i Europa och inkonsekvensen i
huruvida momsen är återbetalningsbar beroende på var överföringen gjordes och
HCP:s bosättningsland eller landet där HCO har sitt säte. Alla andra skatter är
också inkluderade i de rapporterade värdena.

Valutaomräkning

GSK registrerar värdeöverföringar i den valuta som överföringen gjordes i.
Rapporten kommer dock att visa alla värden i det landets valuta där rapporten
sammanställs.

Hälso- och
sjukvårdspersonal
anställd av GSK

GSK rapporterar inte betalningar som görs till hälso- och sjukvårdspersonal som är
anställda av GSK som personal. GSK anser att det vore olämpligt att avslöja en
anställds lön, bonus, utgifter och förmåner.

Fleråriga kontrakt

Värdeöverföringar rapporteras på det aktuella rapporteringsdatumet
(betalningsdatum eller datum för händelsen – se ovan) oberoende av kontraktets
löptid.

GSK rapporterar värdeöverföringar i samband med Retrospektiv registerstudie och dessa
värdeöverföringar bör redovisas på namngiven basis enligt EFPIA:s riktlinjer i The EFPIA
Disclosure Code: Your Questions Answered”.
GSK rapporterar värdeöverföringar i samband med studier som inte utförts enligt normen för god
laboratoriesed och dessa värdeöverföringar bör redovisas på namngiven basis enligt EFPIA:s
riktlinjer som finns i " The EFPIA Disclosure Code: Your Questions Answered”.

