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Žymos pavadinimas: Perleistų verčių ataskaitos 

 
Aprašymas: 

 
Sveikatos apsaugos specialistai ir sveikatos apsaugos organizacijos, su kuriomis dirba „Polpharma Lithuania“ (farmacinės 

įmonės „POLPHARMA“ S. A. atstovybė), remdamiesi klinikine ir valdymo patirtimi, praturtina farmacijos pramonę vertingomis, 
nepriklausomomis ir profesionaliomis žiniomis . Tokios žinios ir patirtis yra svarbus indėlis į šioje pramonės srityje dedamas pastangas 
gerinti pacientų aptarnavimo kokybę, teikiantis naudą atskiriems asmenims ir visai visuomenei apskritai. Sveikatos apsaugos specialistams 
ir sveikatos apsaugos organizacijoms turi būti sąžiningai atlyginta už jų teikiamas žinias ir paslaugas šioje pramonės srityje. 
 

„Polpharma“ laikosi nuomonės, kad tarp farmacijos pramonės ir sveikatos apsaugos specialistų esantis ryšys daro didelį ir 
teigiamą poveikį pacientų priežiūros kokybei ir ateities tyrimų vertei. Siekdama išvengti galimo interesų konflikto, „Polpharma Lithuania“ 
(farmacinės įmonės „POLPHARMA“ S.A. atstovybė), būdama VGA nare ir įgyvendindama savo įsipareigojimus pagal SPS / SPO 
informacijos atskleidimo kodeksą, atskleidžia informaciją apie sveikatos apsaugos specialistams ir sveikatos apsaugos organizacijoms 
perleistąsias vertes. 

 
Toliau pateikiame metinių ataskaitų peržiūrai skirtas nuorodas: 

 
•             Per 2019-uosius kalendorinius metus perleistosios vertės  

 
Metodologinis pranešimas apie metodus, naudotus ruošiant atskleidžiamą informaciją 

 
1. Ataskaitos laikotarpis – 2019 kalendoriniai metai. Perleistų verčių kaip piniginių mokėjimų įtraukimo į ataskaitą data yra 

mokėjimo data, neatsižvelgiant į tai, kada vyko atitinkamas renginys. Perleistų verčių kaip nepiniginės naudos (pvz. kelionės 
išlaidos ar registracijos mokesčiai, kai pinigai pervedami kelionių agentūrai ar renginio organizatoriui) įtraukimo į ataskaitą data 
yra renginio pirmos dienos data. 

2. Perleista vertė - piniginė vertė ar nauda, perleista sveikatos priežiūros specialistui (SPS) ar sveikatos priežiūros organizacijai 
(SPO). Vertė yra tiesiogiai perleista iš Farmacinės įmonės „Polpharma“ S.A. atstovybės kaip piniginis mokėjimas (pvz. 
mokėjimas už paskaitos parengimą ar kitas paslaugas) arba nepiniginė nauda (pvz. kelionės išlaidos ar registracijos mokestis, kai 
pinigai pervedami kelionių agentūrai ar renginio organizatoriui). 
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3. Ataskaita ruošta pagal pagrindinės veiklos vykdymo vietą, t.y. atskliedžiama informacija apie perleistas vertes bet kuriam SPS ar 

SPO, kurio pagrindinė praktikos vieta, darbo adresas ar įsteigimo vieta yra Lietuvoje.  
4. Perleistų verčių ataskaitoje SPS duomenys nurodyti tik tuo atveju, jei SPS pasirašė sutikimą juos atskleisti.  
5. Mokesčiai. Pateikiant atlygį už sukurtus darbus, apibrėžtus autorinėmis sutartimis, ataskaitoje nurodytos vertės atitinka sumą po 

mokesčių išskaitymo. Pateikiant atlygį už konsulatcijas ar paslaugas, apibrėžtas sutartimi, remiantis individualios veiklos 
pažymėjimu ar verslo liudijimu, nurodoma suma iki mokesčių išskaitymo. 
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