
 

Medochemie Limited atstovybės Lietuvoje perleistų verčių 
atskleidimo metodologinis pranešimas 

 
Šiame metodologiniame pranešime nurodyti metodai, naudojami Medochemie Limited 

atstovybė, vykdant EFPIA sveikatos priežiūros specialistų ir sveikatos priežiūros organizacijų 
kodekse Lietuvos IFPA bei VGA priimtame Vaistų rinkodaros etikos kodekse nustatytus 
reikalavimus, susijusius su verčių perleidimu sveikatos priežiūros specialistams (SPS) ir sveikatos 
priežiūros organizacijoms (SPO). Atskleidžiama informacija apima visas perleistas vertes, 
susijusias su farmacijos įmonės ir sveikatos priežiūros specialistų bei sveikatos priežiūros 
organizacijų bendradarbiavimu. 

Apibrėžiant perleistas vertes SPS ir SPO, taikomi IFPA etikos kodekse naudojami 
terminai: 

Perleista vertė – tai ekonominė nauda, susijusi su visais tiesioginės arba netiesioginės ekonominės 
naudos perleidimo atvejais. Perleistos vertės, susijusios su atlygiu už paslaugas, pripažinimo diena 
yra sumokėjimo diena. Tais atvejais, kai prisidedama prie išlaidų, susijusių su renginiais, 
atlyginimo, vertės perleidimo diena laikoma to renginio diena. 

Sveikatos priežiūros specialistai (SPS) – gydytojai, taip pat kiti gydomosios medicinos atstovai, 
kurie savo profesinėje veikloje turi teisę išrašyti pacientams, įsigyti, tiekti ar administruoti bet 
kuriuos vaistus ir kurių pagrindinė praktikos vieta, darbo adresas ar įsteigimo vieta yra Lietuvoje. 

Sveikatos priežiūros organizacija (SPO) – bet kuris juridinis asmuo, tai yra sveikatos priežiūros, 
medicinos asociacija ar įstaiga (nepriklausomai nuo teisinės ar organizacinės formos), pavyzdžiui, 
ligoninė, klinika, pirminės sveikatos priežiūros centras, kurių adresas, steigimo vieta ar pagrindinė 
veiklos vykdymo vieta yra Lietuvoje. 

Verčių perleidimo data. Medochemie Limited atstovybė tiesiogiai SPS/SPO laikotarpiu 2018 01 
01 – 2018 06 30 vertės pagal sutartis (paramos, paslaugų sutartys ir kt.), sudarytas tarp UAB 
Medochemie Limited atstovybės  ir trečiųjų šalių, atskleidžiamos vadovaujantis atlikto mokėjimo 
SPS/SPO data 2018 01 01 – 2018 06 30 laikotarpiu. 

Atskleidimo apimtis – perleistos vertės, susijusios su receptiniais ir nereceptiniais preparatais. 

Valiuta. Atskleistoje informacijoje nurodoma valiuta eurais, įskaitant PVM. 

 

 



Informacija apie kiekvieną vertės SPS ir (arba) SPO perleidimo atvejį atskleidžiama 
kategorijose, kurioms priskiriama konkreti perleista vertė. 

Ataskaitos stulpelyje “registracijos mokesčiai” atskleista informacija apie  Medochemie 
Limited atstovybės sumokėtus SPS registracijos mokesčius. Pranešant apie šias perleistas vertes, 
nurodytos registracijos mokesčių sumos, kurias Medochemie Limited atstovybė sumokėjo už SPS 
dalyvavimą renginyje, įskaitant mokesčių sąnaudas. 

Ataskaitoje nurodytos Medochemie Limites atstovybės SPS perleistos vertės, remiant jų 
dalyvavimą renginyje, vykusiame laikotarpiu 2018 01 01 – 2018 06 30. Stulpelyje “kelionių ir 
apgyvendinimo išlaidos” nurodytos vertės, apėmusios kelionių lėktuvu bilietus ir apgyvendinimo 
kaštus, sveikatos draudimo užsienyje, pervežimo išlaidas renginio valstybėje. 

Ataskaitos stulpelyje „atlygis“ atskleidžiamos pagal paslaugų sutartis SPS perleistos vertės 
už suteiktas lektoriaus paslaugas, autorinių mokslinių pranešimų parengimą ir pristatymą. 

Nurodyti SPO įmonių kodai bei SPS licencijos numeriai, atskleidžiant informaciją 
organizacijos ar konkretaus asmens lygmeniu (stulpelis „Unikalus valstybės 
identifikatorius/Gydytojo kodas“). 

Į atskleistą informaciją įtrauktos sumos, kuriomis prisidedama prie renginių, kuriuose 
dalyvauja SPO, išlaidų atlyginimo. Ši parama apima patalpų nuomą, stendo vietos nuomą, 
maitinimui perleistas vertes ar kitą finansinę pagalbą. Į nurodytas sumas įtrauktas PVM. 

Medochemie Limited atstovybės kaip atlygis už paslaugas perleistos vertės nurodomos 
įskaitant visus atstovybei pagal teisės aktus privalomus sumokėti mokesčius. 

SPS atsisakius duoti ar atšaukus jau duotą sutikimą iki perleistų verčių paviešinimo, visos 
tokiam SPS perleistos vertės atskleistos nuasmenintos (t.y. įtrauktos į bendrą tokiems gavėjams 
perleistų verčių sumą atitinkamame ataskaitos stulpelyje). 

 

 

 

 

 

Medochemie Limited atstovybė 
Įmonės kodas: 111905344 
Adresas: Gintaro g. 9-36, Kaunas, LT-47198 
Telefonas: (8-37) 33 83 58 
Faksas: (8-37) 33 83 57 
El. paštas: lithuania@medochemie.com  
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