INFORMACIJOS ATSKLEIDIMO APIE SPS/SPO PERLEISTAS VERTES
SKAIČIAVIMO METODOLOGIJA
UAB Morfėjus perleistų verčių atskleidimo ataskaitoje vadovaujasi bendromis
rekomendacijomis išdėstytomis Sveikatos priežiūros specialistų ir sveikatos priežiūros
organizacijų informacijos atskleidimo kodekse bei DUK išaiškinimo dokumentuose.
Ataskaitinis laikotarpis
Perleistos vertės už praeitus metus pateikiamos iki einamųjų metų birželio 30 d. Pvz:. 2015
m. perleistos vertės skaičiuojamos nuo 2015m. sausio 01 d. iki 2015 m. gruodžio 31d.
imtinai. Perleistos vertės skaičiuojamos nuo tos datos kada vertė buvo faktiškai perleista, t.y.
nuo pvz., bankinio pavedimo datos.
Jeigu faktinis vertės perleidimas neįvyko, tačiau buvo ketinta tai daryti, tokie ketinimai į
ataskaitas netraukiami.
Kompanija vadovaujasi principu, kad perleistos vertės turi būti atskleistos šalyje, kurioje yra
gavėjo pagrindinė praktikos vieta, t. y. Lietuvoje.
Perleistos vertės atskleidžiamos atskleidimo periodu Lietuvoje galiojančia valiuta, šiuo metu,
Eurais.
Perleistos vertės subjektas
I.


Perleistos vertės Sveikatos priežiūros specialistams (SPS):
susijusios su kelionėmis (pvz., skrydžių bilietai), apgyvendinimu (pvz., viešbučio
išlaidomis, įskaitant pusryčius jei jie yra įtraukti į bendrą sąskaitą), ir dalyvio
registracijos mokesčiai.

Kompanija išlaidas susijusias su kelionėmis, apgyvendinimu ir registracija dengia gavus
sąskaitas-faktūras iš organizatorių ar kompanijų užsiimančiu šiomis paslaugomis.


atlygis už paslaugas ir konsultacijas.

Kompanija mokėdama atlygį už paslaugas ir konsultacijas sudaro autorinę sutartį su SPS ir
joje nurodo darbų apimtis bei atlygį. Visas atlygis įskaitant ir mokesčius yra perkeliamas į
ataskaitos šabloną.
II.


Perleistos vertės Sveikatos priežiūros organizacijoms, įstaigoms (SPO):
susijusios su Parama (tiek pinigine tiek vaistais)

Kompanija teikdama paramą SPO sudaro sutartį su paramos gavėju bei nurodo paramos
sumą, kuri tiesiogiai perkeliama į ataskaitos šabloną.


prisidėjimas prie išlaidų, susijusių su Renginiais, padengimo.

Kompanija prisidėjus prie išlaidų susijusių su renginiais tiesiogiai per SPO, sudaro sutartį su
paramos gavėju bei nurodo paramos sumą, kuri ir perkeliama į ataskaitos šabloną.
Jeigu prisidėjimas prie išlaidų susijusių su renginiais vykdomas per trečiąją šalį, mokama
sutarta suma bei mokesčiai, kurie perkeliami į ataskaitos šabloną.


kaip atlygį už paslaugas ir konsultacijas

Kompanija sudariusi sutartį dėl tam tikrų paslaugų ar konsultacijų su SPO sumoka sutartą
sumą už paslaugas pagal išstatytą SF. Jeigu SPO yra PVM mokėtoja, visos perleistos vertės
kartu su jai taikomais mokesčiais perkeliamos į ataskaitos šabloną.
Ataskaitos šablone pateikiami šie unikalūs identifikatoriai:
SPS atveju:
vardas, pavardė, miestas, kuriame vykdoma pagrindinė praktika, valstybė, kuriame vykdoma
pagrindinė praktika, pagrindinės praktikos vietos adresas, gydytojo licencijos numeris;
SPO atveju:
pavadinimas, registracijos miestas; įmonės kodas.
Asmens duomenų apsaugos reikalavimų vykdymas:
UAB Morfėjus yra užsiregistravęs Valstybės duomenų apsaugos inspekcijoje (VDAI) kaip
duomenų valdytojas ir yra gavęs leidimą asmens duomenis tvarkyti bei skelbti VDAI
nustatyta tvarka.
Kompanija taip pat kaupia sutikimus dėl informacijos atskleidimo ir nesutikimus skelbti
duomenis, jei tokių atsiranda. Nesutikimų atveju, duomenys yra pateikiami kaip agreguoti,
t.y. neišskiriant konkretaus asmens duomenų, o pateikiant juos sumine išraiška be vardo,
pavardės ir kt. asmens duomenų.

