Metodbeskrivning / Redovisningsprinciper
(Öppen rapportering av värdeöverföringar)
Företag:…Kyowa Kirin AB (ProStrakan AB fram
till 18/4 2016).
År:…2019………………………………………………

Kyowa Kirin AB´s metodbeskrivning samt redovisningsprinciper gällande”öppen
rapportering av värdeöverföringar”.
Värdeöverföringar till hälso- och sjukvårdspersonal (HCP) samt hälso- och sjukvård (HCO)
som härrör från läkemedelsföretags aktiviteter kopplade till receptbelagda och receptfria
humanläkemedel.
-

Arvoden För arvoden som faktureras redovisas det fakturerade beloppet exklusive
moms.
Arvodet, som innefattar ersättning för bland annat föreberedelser, genomförande,
restid och eventuellt uppföljning, framgår av i avtalets bilagda Bilaga 1.
Arvodet utgör Uppdragstagarens totala ersättning enligt avtalet och inbegriper full
ersättning till eventuellt anställda eller underkonsulter hos Uppdragstagaren.
Faktureringen av ersättningen ska göras inom 3 månader efter uppdragets slut och
Kyowa Kirin AB skall erlägga betalning i efterskott inom 30 dagar från mottagande av
faktura under förutsättning att angivna bestämmelser för fakturering iakttagits av
Uppdragstagaren.
Under avtalstiden och tre år därefter äger Kyowa Kirin AB rätt att själv eller genom
revisor ta del av allt underlag som erfordras för en korrekt bedömning av
Uppdragstagarens fakturering och alternativa ersättningsbelopp.

-

Juridisk person eller fysisk person med enskild firma
Uppdragstagare som kontrakterar med Kyowa Kirin AB i form av juridisk person eller
som fysisk person med enskild firma ska efter utfört uppdrag fakturera Kyowa Kirin
AB i enlighet med i avtalet bilagda, Bilaga 1. Uppdragstagaren betalar själv och
redovisar lagstadgade skatter och avgifter. Uppdragstagare som kontrakterar i form av
fysisk person med enskild firma skall på begäran av Kyowa Kirin AB uppvisa giltig FSkattesedel.
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Faktureringen av ersättningen ska göras inom 3 månader efter uppdragets slut.
-

Fysisk person utan enskild firma
Uppdragstagare som är kontraktspart med Kyowa Kirin AB i form av fysisk person
utan enskild firma ska efter utfört Uppdrag sända in i avtalet bilagd räkningsblankett.
Arvodet utbetalas i form av lön.
Vid utbetalning av arvodet kommer Kyowa Kirin AB att minska ersättningen med
preliminärskatt motsvarande 30 % skatteavdrag. Önskar Uppdragstagaren att Kyowa
Kirin AB drar ytterligare skatt ska detta meddelas på räkningsunderlaget. Kyowa Kirin
AB kommer att lämna in kontrolluppgift på utbetald ersättning, innehållen skatt och
arbetsgivaravgifter till Skatteverket och kommer till vederbörande myndighet inbetala
vad som innehållits av Kyowa Kirin AB för Uppdragstagarens räkning.
För arvoden som betalas ut som lön redovisas bruttolön, men utan sociala avgifter.

-

Omkostnader: Kyowa Kirin AB ersätter också sedvanliga och skäliga omkostnader
för Uppdragstagaren i anslutning till utförande av Uppdraget mot uppvisande av
verifikationer. Såvitt avser extraordinära utgifter ska dessa godkännas skriftligen av
Kyowa Kirin AB i förväg.
Omkostnader i samband med uppdragets utförande redovisas separat, exkl / inkl
moms.

-

Sponsring innebär ekonomiskt stöd definierat i signerat avtal.
Det ekonomiska stödet ska användas av mottagaren i enlighet med ”Överenskommelse
om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården,
läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin” som
gäller fr.o.m. den 1 januari 2014 tills vidare, för att stödja definierad aktivitet.
Det ekonomiska stödet ska användas för kostnader som är direkt relaterade till
aktiviteten.
Sponsring av intresseföreningars ordinarie verksamhet får ej förekomma.
Det ekonomiska utfallet skall redovisas inom 6 månader efter avslutad aktivitet och
om intäkterna från sponsorerna generar ett överskott, ska som huvudregel en
återbetalning ske till de företag som deltagit som sponsorer. Mottagaren och företaget
bekräftar och samtycker till att sponsring bygger på mottagarens föreslagna budget.
Mottagaren skall tillåta företaget att granska mottagarens bokföring som är relaterad
till sponsring, om så begärs av företaget. Vidare skall mottagaren se till att företagets
stöd av projektet offentliggörs till förmånstagare, mottagare eller deltagare i
aktiviteten genom publicering på föreningens hemsida.

-

Parterna intygar att den ersättning som utbetalas enligt avtal inte utgör belöning eller
påtryckningsmedel för att förskriva Kyowa Kirin ABs produkter eller på annat sätt
otillbörligen främja Kyowa Kirin ABs affärsverksamhet.
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-

Vid konsultverksamhet, medför avtalet en skyldighet för medarbetaren att
tillkännage att hon eller han är konsult åt, eller deltidsanställd i Kyowa Kirin AB, då
hon eller han skriftligen eller muntligen uttalar sig offentligt i ämnen som omfattas av
uppdraget.

-

Ersättning erhållen vid marknadsundersökning genomförd i enlighet med LER
(Läkemedelsbranschens Etiska Regelverk) redovisas som arvode enbart då
respondenten är känd för det uppdragsgivande läkemedelsföretaget.
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