Обща информация

Приложим Кодекс

Предоставяне на
стойност

Получатели на
предоставена стойност

Подходът на Актавис
 Актавис ЕАД, като отговорна и ангажирана организация
в сектора на здравеопазването, публикува отчет за
„Предоставяне на стойност“, за да изпълни
задължението си за прозрачност и да докаже
съблюдаването на ценностите на компанията.
 Този отчет за „Предоставяне на стойност“се изготвя в
съответствие с Кодекса на ARPharM за оповестяване на
предоставяне на стойност от фармацевтични компании
на здравни специалисти и здравни организации.
 Предоставяне на стойност е прякото и косвено
предоставяне на стойност в пари, в натура или по друг
начин, направено за промоционални цели, или по друг
начин, във връзка с разработването
(научноизследователска и развойна дейност) и
продажбата на лекарствени продукти в хуманната
медицина, отпускани по лекарско предписание.
 Директното предоставяне на стойност е това, което се
извършва директно от Компанията в полза на
получателя.
 Косвеното предоставяне на стойност се извършва от
името на Компания в полза на получателя или
предоставяне на стойност чрез посредник, в които
случаи на Компанията е известно или може да
идентифицира медицинския специалист, или здравната
организация, която ще се ползва от предоставената
стойност.
 Предоставяне на стойност за научноизследователска и
развойна дейност означава предоставяне на стойност
на здравни специалисти или здравни организации,
свързани с планирането и провеждането на:
- Медицински изследвания съгласно Закона за
здравето
- Клинични изпитвания в съответствие със Закона за
лекарствените продукти за хуманна употреба или
- Неинтервенционални изследвания, които са от
проспективно естество, и които включват събиране
на данни за пациентите от или от името на
физическо лице, или група от здравни специалисти,
специално за изследователски цели (член 14.3 от
Етичния кодекс на ARPharM).
 Здравен специалист за целите на Кодекса на ARPharM
за оповестяване на предоставяне на стойност от
фармацевтични компании на здравни специалисти и
здравни организации е всяко едно от следните лица:
лекари, лекари по дентална медицина, магистър
фармацевти, медицински сестри, акушерки,
медицински лабораторанти, парамедици и асистенти на
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лекари, помощник-фармацевти или всяко друго лице,
което в хода на професионалната си дейност би могло
да предписва, закупува, предоставя или прилага
лекарствени продукти, и чиято основна практика, адрес
на практика или място на регистрация е в Европа. За
избягване на съмнение дефиницията на здравен
специалист включва:
- всеки служител или служител на държавна агенция,
или друга организация (публична или частна), които
имат право да предписват, купуват, доставят,
препоръчват или прилагат лекарствени продукти
- всеки служител на Компанията, чиято основна
дейност е лекар
но изключва:
- всички останали служители на Компанията и
- търговец на едро и дистрибутор на фармацевтични
продукти.


Принцип относно
държавата на
получателя
Самонаети здравни
специалисти

Изключени от
оповестяване
предоставяния на
стойност

Здравна организация за целите на Кодекса на ARPharM
за оповестяване на предоставяне на стойност от
фармацевтични компании на здравни специалисти и
здравни организации е всяка здравна, медицинска или
научна организация, или сдружение (независимо от
правната или организационна форма), като например
болница, съгласно Закона за лечебните заведения или
фондация, университетска, или друга образователна
институция, или професионално, или научно общество
(с изключение на пациентските организации, съгласно
Кодекса на ARPharM за пациентските организации),
чието седалище, място на учредяване или основно място
на дейност са в Европа , или в които един или повече
здравни специалисти предоставят услуги.
 Отчетът за „Предоставяне на стойност“ включва не само
предоставянето на стойност от Актавис ЕАД на
получателите, но и предоставяне на стойност, направено
от чуждестранни филиали на Teva.
 Ако договарящата страна е компания, собственост на
здравен специалист, сумата се оповестява като
предоставяне на стойност на здравната организация
(дружеството).
 Свързана единствено с лекарства без рецепта;
 не са изброени в раздел III от Кодекса на ARPharM за
оповестяване на предоставяне на стойност от
фармацевтични компании на здравни специалисти и
здравни организации, като например информационни и
образователни материали (предвидени в член 10.1 от
Етичния кодекс на ARPharM), артикули единствено
използвани в медицинската дейност (предвидени в
член 10.3 от Етичния кодекс на ARPharM) и храни, и
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Дата на
предоставянето на
стойност

напитки (предвидени в член 9.4 от Етичния кодекс на
ARPharM), мостри (предвидени в член 16а от Етичния
кодекс на ARPharM) или
 са част от обичайните рутинни покупки и продажби на
фармацевтични продукти чрез или между Компанията
и здравните специалисти (напр., фармацевти) или
здравните организации, и които не попадат в обхвата
на задължението за оповестяване определено в Кодекса
на ARPharM, за оповестяване на предоставяне на
стойност от фармацевтични компании на здравни
специалисти и здравни организации.
 Дарения и спонсорства (Дарения и безвъзмездни
помощи на здравни организации, които подпомагат
здравеопазването, включително дарения и
безвъзмездни помощи (парични средства или
спонсорства в натура) на институции, организации
или асоциации, които се състоят от здравни
специалисти, и/или които предоставят здравни
грижи.):
o Парични дарения/спонсорства: дата на плащането
o Дарение в натура(на продукти): Дата на дарението
 Принос към разходи свързани със събития(Наем
на рекламен щанд на събитие, рекламно
пространство (в хартиен, електронен или друг
формат), сателитни симпозиуми на конгреси,
заплащане на здравни специалисти за подпомагане
на дейностите на лектори/преподаватели, напитки
или храна, предоставени от организаторите
(включени в „Договор за спонсорство“), курсове,
предлагани от здравна организация (където Teva не
избира отделните здравни специалисти, които да
вземат участие). Такси, платени от името на
здравния специалист/здравната организация, за
регистрация за участие в събитие. Полети и други
транспортни разходи (например: влакове, кола под
наем, магистрални такси, такси за паркиране,
таксита) и настаняване, свързано със събития.):
o Договори за спонсорства със здравни организации:
начална дата на събитието
o Такси за регистрации, разходи за пътуване,
настаняване: начална дата на събитието
 Плащания за услуги и консултации/хонорари
(Лекторски хонорари, изготвяне на текст с
медицинско съдържание, анализ на данни,
разработване на образователни материали, общи
консултации/консултации, пазарни проучвания, в
случай че на Актавис е известно или може да
идентифицира медицинския специалист, или
здравната организация. Полети и други транспортни
3

Изхранване

Предоставяне на
стойност в случай, че
здравният специалист
не вземе участие в
даденото събитие
Предоставяне на
стойност на агенция за
подпомагане събитие
на здравна
организация
Предоставяне на
стойност на здравна
организация, но
крайните получатели
са здравни
специалисти
Многогодишни
договори

Данък добавена
стойност (ДДС)

разходи (например влакове, коли под наем,
магистрални, такси за паркиране, таксита) и
настаняване, свързани с договор за плащания за
услуги и консултации/хонорари):
o Плащания
 Плащания, свързани с даденото събитие: начална
дата на събитието
 Плащания, които не са свързани със събитие: дата
на плащането (напр., плащания към здравни
специалисти/здравни организации във връзка с
проучване)
o Пътуване, настаняване: начална дата на събитието
 Оповестяване на разходите за изхранване не се изисква,
но тези предоставяния на стойност могат да бъдат
включени в сумите за пътуване и настаняване.
 В случай, че е заплатена такса участие, направени са
резервации за пътуването и/или настаняването, но
здравният специалист не вземе участие в събитието, за
този здравен специалист не се оповестява предоставяне
на стойност.
 Предоставената стойност на тази здравна организация
се оповестява дори в случай, че предоставянето на
стойност е в действителност само към агенция, която
организира събитие за дадената здравна организация.


Предоставянето на стойност се оповестява за тези
здравни специалисти, в случай че на Актавис е известно
или може да идентифицира здравните специалисти,
които се възползват от предоставената стойност.



Предоставянията на стойност се оповестяват за
съответната дата на плащане или начална дата на
събитието (виж по-горе), независимо от
продължителността на договора.
Предоставянията на стойност се оповестяват без ДДС.
Когато по някаква причина ДДС не е приспаднат, ДДС
може да бъде включен в сумата на предоставяне на
стойност.
Когато приложимите закони изискват от получателя да
приспадне от сумата на предоставената стойност и да
плати корпоративни данъци за собствена сметка, данък
при източника, данъци върху доходите на физическите
лица или социалноосигурителни вноски, тогава
размерът на оповестеното предоставяне на стойност е
брутен.
Ако осъществяването на предоставянето на стойност
вменява на оповестяващото дружество задължение да
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Конвертиране на
валута




Период на
оповестяване




Съгласие






плаща обществени задължения (данъци и социални
вноски), сумата за тези публични задължения се
оповестява като част от предоставената стойност.
Всички предоставяния на стойност се оповестяват в
местна валута.
Ако дадено плащане е записано в друга валута, то се
конвертира в местна валута, като се прилага обменният
курс за месеца, за който се счита, че е Дата на
предоставяне на стойността, използвайки официалния
обменен курс на Актавис.
Всеки отчетен период обхваща пълна календарна
година.
Преките плащания, извършени от Актавис, генерирани
чрез нашата финансова система, ще използват датата, на
която сделката е платена като дата на събиране на
данните за предоставяне на стойност. Този подход е
приложим към дългосрочни договори, които могат да
доведат до множество предоставяния на стойност, както
и парични дарения/спонсорства.
Актавис събира съгласие за всяко взаимодействие със
здравен специалист/здравна организация (дружество,
собственост на здравен специалист), което трябва да
бъде оповестено поотделно, чрез договора или чрез
отделен документ, въз основа на местните изисквания.
Актавис документира всяко оттегляне на или отказ от
съгласие.
Ако съгласието на здравният специалист не е дадено
или е оттеглено, предоставянето на стойност за този
здравен специалист се оповестява като обща сума и
следователно самоличността на получателя не е
обществено достъпна. Ако здравният специалист
оттегли съгласие впоследствие, това оттегляне ще има
действие занапред. В такъв случай публикуваните
данни ще бъдат актуализирани в срок до 30 (тридесет)
дни от получаването на официално искане за оттегляне,
подписано лично от медицинския специалист и
информация ще бъде включена само в рамките на
обобщената статистика (т.е. на база анонимност). Ако
здравният специалист оттегли съгласието си за едно
единствено предоставяне на стойност, всички
предоставяния на стойност предоставени на този
здравен специалист се включват в обобщеното
оповестяване.
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Език на оповестяване
Оплаквания или
искане за
допълнителна
информация






Не са искани съгласия от здравните организации, тъй
като това не е изискване на законодателството за защита
на данните в Република България.
След като бъде публикувана, оповестената информация,
включително всички лични данни, остава в публичното
пространство най-малко три години след като тази
информация бъде оповестена за пръв път.
Частично съгласие (оповестяване на някои, но не всички
предоставяния на стойност) не се позволява. В такъв
случай Актавис оповестява на обобщена база.
Оповестяванията се извършват на български език.
Събирането и оповестяването на тази информация се
контролира от Актавис ЕАД, ЕИК 831042432, със
седалище и адрес на управление София, община
Лозенец, ул. „Атанас Дуков“ № 29, тел. +359 2 489 95
85, e-mail адрес: headoffice@actavis.bg
Ако в даден момент имате въпроси или притеснения
относно тези Методически бележки, моля свържете се с
нас на адрес: София, бул. „България“ № 109, Вертиго
бизнес тауър, email: transparency.tevabg@teva.bg
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