30 IUNIE 2018
NOTĂ METODOLOGICĂ PRIVIND
PUBLICAREA TRANSFERURILOR DE VALOARE

Publicarea individuală conform art. 35 din Normele pentru evaluarea si avizarea
publicitatii la medicamentele de uz uman aprobate prin Ordinul Ministerului
Sănătății nr. 194/2015 („Normele de publicitate“)
Perioada de declarare pentru anul 2017 au fost avute în vedere tranzacțiile
achitate în intervalul 1.01.2017-31.12.2017, chiar dacă
contractul a fost semnat în anul 2016
TVA pentru onorariile aferente contractelor încheiate cu
profesioniștii din domeniul sănăatatii înregistrați din
punct de vedere fiscal ca PFI/PFA, cabinete grupate,
asociate sau societăți civile medicale, precum și în cazul
societăților tip SRL și pentru care furnizorii au emis
facturi, s-au declarat sumele nete achitate în baza
facturilor primite (exclusiv TVA)
cheltuielile suportate de compania noastră în legatura cu
participarea profesioniștilor din domeniul sănătății la
evenimente științifice proprii sau independente, inclusiv
pentru sponsorizari, achitate către tertii prestatori includ
TVA aplicabilă respectivelor achiziții, conform facturilor
primite de la respectivii prestatori
Curs valutar în cazul cheltuielilor care sunt generate prin facturi în
valută și înregistrate în evidențele Servier Pharma, a fost
luat în considerare cursul BNR aplicabil la data emiterii
facturii
Neduplicarea publicării sumele achitate organizatorilor cu titlu de taxe de
participare pentru profesioniști din domeniul sănătății la
evenimente științifice independente au fost declarate
pentru a se evita dubla raportare ca și contracte de
sponsorizare individuale cu fiecare beneficiar în parte
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Transferuri de valoare pentru activităţi de cercetare şi dezvoltare
Obiectul raportării transferurile de valoare către HCP sau HCO legate de
planificarea sau realizarea studiilor clinice și studiilor
non-intervenţionale
Curs valutar în cazul cheltuielilor în valută a fost luat în considerare
cursul BNR comunicat pentru data de 31.12.2017,
respectiv 4,6597 RON/EUR
Moneda de raportare Conform Codului de transparență ARPIM, moneda de
raportare este RON
TVA sumele raportate sunt nete (exclusiv TVA)
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