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Aastal 2018, Bridgestone arendas ja algatas Käitumiskoodeksi. 

nspireeritud Bridgestone’i missioonist ning Meie Viis Teenida, 

Bridgestone’i Käitusmiskoodeks pakub praktilist nõustamist mitmete 

eetiliste probleemide lahendamiseks, mida võid Bridgestone töölisena 

kohata. 

ANTUD POLIITIKA EESMÄRK 

Bridgestone’i Globaalne Altkäemaksu Vastane Poliitika kinnitab 

Bridgestone’i seisakut altkäemaksu ning korruptsiooni kohta nagu 

kirjeldatud Käitumiskoodeksis. See Poliitika pakub ka praktilist 

nõustamist ja kirjeldab Bridgestone’i nõudeid, mis puudutab altkäemaksu 

ennetamist ning kuidas tegeleda altkäemaksu riskidega. 

Globaalse firmana peab Bridgestone järgima kõiki rakendatavaid 

altkäemaksu vastaseid seadusi. Need seadused enamasti sisaldavad 

keelde riigiametnike ning kõikide teiste kolmandate osapoolte ära 

ostmisel, raamatute ning andmete nõudeid ja kriminaal- ning 

tsiviilkaristusi rikkumiste puhul. 

ANTUD POLIITIKA RAKENDUS 

Antud poliitika rakendub kõikidele Bridgestone ettevõtete töölistele üle 

kogu maailma, nende hulgas ka ühisettevõtted, mida me kontrollime, 

ning Bridgestone’i nimel töötavad kolmandad osapooled. Kus me 

osaleme, aga ei kontrolli ühisettevõtte suhet, me julgustame oma 

partnereid vastu võtma sarnased nõuded ühisettevõtte jaoks ning kinni 

pidama poliitika põhimõtetest nende oma tegevustes. 

Bridgestone’i ettevõtetel võib olla kohalikud poliitikad, mille sisu 

kattub selle poliitikaga. Kui kohalik poliiitika on vähem piirav kui see 

poliitika, siis antud poliitika kohaldatakse. See poliitika ei või muidugi 

igat olukorda katta. See ei ole hea otsustusvõime ja terve mõistuse 

asendus. Sa oled julgustatud võtma ühendust õigusosakonna liikmega, 

kui teil on kahtlusi toimingu seaduslikkuse või eetika osas või soovite 

lihtsalt mõista sellega seotud õiguslikke riske. 

MEIE VASTUTUS TÖÖLISTENA 

As Bridgestone employees, we all must: 

• Demonstreerima terviklikkust kõikides oma tegemistes.

• Tutvuma ja jälgima Käitumiskoodeksi, selle Poliitika ning teiste

ettevõtte poliitikatega, mis võivad rakenduda meie asukohtades, et

tagada kooskõla kõigi rakenduvate altkäemaksu vasttaste seadustega

ning kaitsta Brigestone’i vara ja mainet.

• Võimalike koodeksi, eeskirjade rikkumiste või muude eetiliste

probleemide osas võtma ühendust BridgeLine'iga või rääkima ükskõik

millise isikuga, kes on Käitumiskoodeksi jaotises "Kuhu pöörduda abi

saamiseks".

MEIE ÄRISUHTED TARNIJATEGA 

Selles poliitikas sätestatud reeglid ja ootused teenivad ka ootuste 

komplektina meie tarnijatele. Lisaks on Bridgestone'il spetsiifilised 

hankepoliitikad, sealhulgas ülemaailmne jätkusuutlike hangete poliitika, 

mis kehtestab nõuded tarnijate toimingutele. Pidage meeles, et meie 

tarnijate maine ja käitumine võivad Bridgestone'i otseselt mõjutada. 

Tehke äri ainult ettevõtetega, kes järgivad seadusi ning mõistavad ja 

tegutsevad järjepidevalt meie pühendumuses järgimisele ja eetikale. 

MITTE KUULETUMISE TAGAJÄRJED 

Altkäemaksuvastaste seaduste rikkumine võib Bridgestone'ile ja seotud 

isikutele kaasa tuua tõsiseid tagajärgi, sealhulgas kriminaal- ja 

tsiviilkaristused ning isegi vangistuse. Bridgestone on pühendunud 

järgimisele ja võtab selle poliitika rikkumisi väga tõsiselt. Ühegi töötaja 

ebaõnnestumisel poliitika järgmisel, võib see kaasa tuua 

korralekutsumise kuni töösuhte lõpetamiseni. Lisaks lõpetatakse ärisuhe 

mis tahes vahendajaga, kes ei järgi seda poliitikat. 

See poliitika on elav dokument ja seda võidakse perioodiliselt uuendada
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Bridgestone rangelt keelab kõiksugust altkäemaksu. Mitte 

mingitel tingimustel ei tohi, Bridgestone’i tööline või mõni muu 

kolmas osapool, kes tegutseb Bridgestone’i nime all, pakkuda, 

vastu võtta või aktsepteerida midagi väärtuslikku kellegile või 

kellegilt. Selle hulgas ka riigiametnik, kes ei tohi saada ega hoida 

ettevõtet või mingi muu kohtatu eelisega. 

POLIITIKA AVALDUS Mõiste “töötajad”  hõlmab ka Bridgestone'i ettevõtete juhte ja 

ametnikke. 

„Vahendaja“ hõlmab kõiki esindajaid, konsultante, turustajaid, 

lobiste, transpordi- või logistikateenuseid, tollivormistuse agente, 

maaklereid ja ühisettevõtte partnereid või mis tahes muid kolmanda 

osapoole esindajaid, kes tegutsevad Bridgestone'i nimel või kes 

tegutsevad koos Bridgestone'iga. 

Mõisted, Mida Me Kasutame 

Ülemaailmne Altkäemaksuvastane Poliitika 

Sissejuhatus Poliitika Avaldus ja Rakendus 

https://www.bridgestone.com/responsibilities/code/
https://www.bridgestone.com/responsibilities/procurement/


Mõisted, Mida Me Kasutame 

 
 

 

 

 

 

 

Mis on Altkäemaks? 

 

Altkäemaks on korruptsiooni vorm, mis rikub avalikkuse ja meie klientide 

usaldust, ähvardab majanduslikku ja sotsiaalset arengut ning on vastuolus 

Bridgestone'i väärtuste ja kultuuriga. Kuigi te ei tohi kunagi kellelegi ega 

kelleltki altkäemaksu pakkuda ega vastu võtta, peate paljudes riikides 

olema eriti valvas, et valitsusametnikega mitte mingisugust altkäemaksu 

teha. 

 

Pidage meeles, et teie kohustus on mõista, kas keegi, kellega te suhtlete, 

on valitsuse ametnik. Kui te pole selles kindel, peaksite abi otsima 

õigusosakonnast. 

 

 

 

 
 

“Altkäemaksu“ all mõistetakse otseselt või kaudselt väärtusliku asja 

andmist või pakkumist igale isikule, et ajendada saajat oma positsiooni 

väärkasutama või saada või säilitada ebasobivaid eeliseid. 

 

"Väärtuslik asi" on laialdaselt määratletud. See võib hõlmata 

praktiliselt mis tahes vormis hüvesid, näiteks sularaha või raha 

ekvivalente (nt kinkekaardid või kinkekaardid), kingitusi, 

vahendustasusid, sööki ja meelelahutust, reisikulusid, puhkekodude 

kasutamist, teeneid nagu näiteks haridus- või töövõimalusi sõpradele 

ja sugulastele, annetused määratud heategevusorganisatsioonidele, 

allahindlused, laenud, poliitilised panused, valitsuse tegevuse soodsad 

tulemused ja otsus sõlmida või jätkata äritegevust. 

 

„Riigiametniku” määratlus on väga lai. See hõlmab valitsuse töötajat 

(sealhulgas reguleerivate asutuste, osakondade ja muude avalike 

asutuste, näiteks ülikoolide töötajaid), erakonna kandidaati või töötajat, 

riigile kuuluva või kontrollitava ettevõtte töötajat, rahvusvahelise 

avaliku organisatsiooni töötajat (nt ÜRO, Maailmapank või Maailma 

Kaubandusorganisatsioon), iga kuningliku perekonna liige ja igaüks, 

kes tegutseb ametlikult riikliku, osariigi või kohaliku omavalitsuse 

üksuse nimel. 
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Kingituste, söögikordade, meelelahutuse ja reiside vahetamine klientide, 

tarnijate ja teiste äripartneritega võib olla oluline osa hea tahte loomisel 

ja suhete arendamisel. Paljudes riikides võib see olla ka aktsepteeritud ja 

asjakohane äritava. See tava võib aga mõnikord põhjustada vastavusriske 

ja ebaõige käitumise korral võib see rikkuda kehtivaid seadusi ja ettevõtte 

poliitikaid. 

 
Bridgestone'is ei saa me lubada kingituste, söögikordade, meelelahutuse 

või reisimise vahetamisel mõjutada valesti või näida valesti mõjutavat 

meie iseseisvat äriotsust või saaja iseseisvat äriotsust. Kui tegelete mõne 

sellise tegevusega, peaksite olema teadlik, et ettevõttel on nõuded ja 

protseduurid, mida tuleb järgida. 

 
Kui teil on kunagi kahtlusi nende tegevuste sobivuses või vastavuses 

ettevõtte poliitikatele või rakenduvale seadusele, peaksite abi otsima 

õigusosakonnast. 

 

 PÕHINÕUDED  

 
 

Riigiametnikega suhtlemisega seotud eririskide tõttu peate enne 

riigiametnikele kingituste, söögikordade, meelelahutuse või mingi muu, 

mis on väärtuslik riigiametnikule, pakkumist  saama kirjaliku nõusoleku 

õigusosakonnalt. 

 
Pidage meeles, et ka teistel ettevõtetel on kingituste, söögi- ja 

meelelahutuspoliitikad. Olge nende eeskirjade suhtes tähelepanelik ja 

küsige enne selliste kingituste ja meelelahutuste pakkumist, kas see rikub 

saaja ettevõtte eeskirju. 

 

Mõnel juhul võib Bridgestone'le olla vastuvõetav reisi- ja 

majutusteenuste pakkumine klientidele, tarnijatele või teistele 

äripartneritele. 

 

 

 

 

 
 

 Ülemaailmne Altkäemaksuvastane Poliitika 

 
Alati, kui kaalute kingituste, söögikordade või meelelahutuste 

pakkumist, vastuvõtmist või pakkumist, peate tagama järgmiste 

kriteeriumite täitmise: 

• See on seotud õigustatud ärieesmärgiga; 

• See on antud olukorras harvaesinev ja mõistlik; 

• Pole eeldust, et seda antakse teene või põhjendamatu ärieelise 

vastutasuks; 

• See vastab meie Käitumiskoodeksile, rakendavale seadusele ja 

muudele teie asukohas olevatele poliitikatele või 

protseduuridele; 

• Üksikasjade avalikustamise korral ei tekitaks see piinlikkust ei 

Bridgestone'ile ega saajale; ja See on nõuetekohaselt kajastatud 

ja dokumenteeritud ettevõtte raamatupidamises. 

• See on nõuetekohaselt kajastatud ja dokumenteeritud ettevõtte 

raamatupidamises. 
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 PÕHINÕUDED  
 

Kui kaalute reisiga seotud kulude pakkumist või tasumist kliendile, 

tarnijale või äripartnerile, peate tagama, et järgmised tingimused 

oleksid täidetud: 

See on seotud õigustatud ärieesmärgiga, näiteks Bridgestone'i 

toodete või teenuste reklaamimine, tutvustamine või selgitamine, 

meie rajatiste ringkäigud või lepingu täitmine; 

See on antud olukorras harvaesinev ja mõistlik; 

Seda ei anta vastutasuks eelise või põhjendamatu ärieelise eest; 

See vastab meie käitumiskoodeksile, kohaldatavale seadusele ja 

kohalikele poliitikatele või protseduuridele; 

Üksikasjade avalikustamise korral ei tekitaks piinlikkust ei 

Bridgestone'ile ega saajale; 

Äritegevustes (nt reklaamiüritustel, tooteesitlustel ja rajatiste 

ringkäikutel) osalemine on kohustuslik; 

Päevaraha ei tagata; 

Äriga mitteseotud kõrvalreise ei tagata; ja 

See on nõuetekohaselt kajastatud ja dokumenteeritud ettevõtte 

raamatupidamises. 

Kingitused, Söögikorrad, 

Meelelahutus ja Reisimine 
Kingituste, Söögikordade ja  

Meelelahutuse Üldnõuded Reisimise Üldnõuded 



 
 

 

 

 

 

 

Kokkupuuted Kolmandate Osapooltega 

 

Bridgestone võib olla vastutav mitte ainult töötajate pakutavate, makstud 

või saadud altkäemaksu eest, vaid ka siis, kui vahendajad seda teevad. 

Olge vahendajate palkamisel ja nendega töötamisel väga ettevaatlikult. 

Sarnaselt Bridgestone'i töötajatele on ka vahendajatel keelatud pakkuda, 

pakkuda, vastu võtta ega aktsepteerida midagi väärtuslikku kellelegi või 

kelleltki, sealhulgas riigiametnikule, ettevõtte omandamist või säilitamist 

või muude sobimatute eeliste saamist. 

 
Altkäemaksu ärahoidmiseks peate alati olema teadlik vahendajate 

tegevusest Bridgestone'i nimel ja olema tähelepanelik hoiatusmärkide 

suhtes, mis võivad viidata võimalikule üleastumisele. Vahendaja 

altkäemaksu saamise riski vähendamiseks peate vahendajate valimisel ja 

hindamisel hoolikalt valima ning eelnevalt kindlaks määrama kõik 

võimalikud altkäemaksuvastased probleemid, mis võivad tekkida 

pakutavast suhtest. See „altkäemaksu-vastane hoolsus” on meie 

altkäemaksu-vastase programmi kriitiline osa. 

 NÕUETEKOHANE HOOLSUS  

 

Kogu altkäemaksuvastase hoolsusprotsessi käigus ja ka lepingu täitmise 

ajal on oluline pöörata tähelepanu punastele lippudele, mis võivad 

viidata, et vahendaja valimisel või temaga töötamisel on vajalik täiendav 

uurimine. 

 

 “PUNASE LIPU” NÄITED  

Kindlaksmääratud riskide, sealhulgas nõuetekohase hoolsuse tulemuste 

põhjal avastatud riskide või muu asjakohase teabe vähendamiseks tuleks 

kasutada asjakohaseid kohustusi ja sihipäraseid lepingusätteid ning 

lepingulisi sätteid tuleks regulaarselt jälgida, et vahendaja tegutseks 

kooskõlas lepinguga. Kasutada võib ka täiendavaid meetmeid ja 

kaitsemeetmeid, sealhulgas vastavussertifikaate ja koolitust. Teie 

hoolsuskohustus ei lõpe pärast seda, kui vahendaja on valitud ja tööle 

võetud. Peaksite hoolikalt selgitama meie nõuetele vastavuse ootusi, 

jälgima pidevalt vahendaja tegevust ja olema tähelepanelik "punaste 

lippude" suhtes, et tagada vastavus jätkuvalt kogu töö vältel. 

 
Nõuetekohane hoolsus on kriitiline ka uute äritegevuste, näiteks 

omandamiste ja ühisettevõtete kontekstis. Enne selliste ettevõtmiste 

alustamist pidage nõu õigusosakonnaga nõuetekohase hoolsuse ja 

altkäemaksuriskide maandamise tagatiste kohta. 

 
Bridgestone altkäemaksuvastase hoolsusprotsessi kohta lisateabe 

saamiseks külastage oma asukohta vastavuse sisevõrgu saiti või 

pöörduge õigusosakonna poole. Kui teil on kahtlusi selle kohta, kuidas 

käesolev poliitika ja meie altkäemaksuvastane hoolsusprogramm 

kehtivad konkreetse ettevõtluse või mõne konkreetse kolmanda isiku 

kaasamise suhtes või kui teil on kahtlusi võimaliku või olemasoleva 

vahendaja pärast, pöörduge õiguse osakonda abi saamiseks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ülemaailmne Altkäemaksuvastane Poliitika

 
Bridgestone kasutab altkäemaksuvastase hoolsuse uurimisel 

riskipõhist lähenemisviisi. Kuigi protsessi lõpuleviimiseks kuluv aeg 

ja vaev sõltuvad erinevatest teguritest, hõlmab altkäemaksu 

tõkestamise hoolsusprotsess tavaliselt järgmist: 

 

• Kavandatava kaasluse põhjendatuse, teenuste ja hüvitiste 

struktuuri hindamine; 

• Vahendaja ning selle omandiõiguse ja juhtimise kohta teabe 

kogumine ja hindamine, sealhulgas äritaust, maine, 

kvalifikatsioonid ja finantsteave; 

• Igasuguste suhete hindamine riigiametnikega; 

• Hoiatusmärkide või rikkumiste jälgimine; ja 

• Enne kaaslust vajalike kinnituste saamine. 
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Punaste lippude näited hõlmavad järgmist: 

• Punaste lippude näited hõlmavad järgmist: 

• Vahendaja on riigiametnik või tal on lähedased perekondlikud või 

ärisidemed riigiametnikuga; 

• Vahendajat on soovitanud riigiametnik, eriti see, kellel on 

äritegevuse üle otsustusvõime; 

• Meie äripartneri soovitatud vahendajal ei ole sisulisi teadmisi ega 

eelnevat kogemust töövaldkonnas, mille jaoks teda soovitatakse; 

• Vahendaja nõuab tasu või vahendustasu, mis on liiga suur või 

makstakse sularahas; 

• Vahendaja nõuab ebatavalisi maksetingimusi, nagu ettemakse 

ühekordne väljamakse, makse teise osapoole nimel olevale 

kontole, makse valuutas, millel pole tehinguga mingit seost, või 

makse kolmandas riigis, eriti kui see on riik, kus pangandus on 

vähe läbipaistev; 

• Vahendaja soovitab, et ettevõtte hankimiseks või tehingu 

lõpetamiseks võib vaja minna konkreetset rahasummat; 

• Vahendaja nõuab erakorraliste, halvasti dokumenteeritud või 

viimase hetke kulude hüvitamist; ja 

• Hoolsuskohustuses märgitakse seletamatute alltöövõtjate või 

müüjate olemasolu, keda vahendaja kavatseb säilitada, et aidata 

valitsusega suhtlemisel. 

•  
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Bridgestone altkäemaksu keeld kehtib kõigi sobimatute maksete, 

sealhulgas maksete hõlbustamise kohta. Kuna sellised maksed on 

korruptsiooni vorm, keelab Bridgestone hõlbustavate maksete 

kasutamise isegi siis, kui sellised maksed on kohapeal tavapärased. 

 

Paljude riikide seadused seavad korporatsioonide osaluse erakondadele 

ranged piirangud ja mõnel juhul ka keelavad. Bridgestone keelab, et 

ettevõtte rahalisi vahendeid, ressursse või vahendeid kasutatakse otseselt 

või kaudselt mis tahes erakonna või kandidaadi toetamiseks, välja 

arvatud juhul, kui seaduse osakond ja vajaduse korral valitsuse suhete 

osakond on selle eelnevalt heaks kiitnud ning tingimusel, et see on tehtud 

rangelt kooskõlas oma piirkondliku ja kohaliku poliitikaga. 

 

Osana meie ettevõtte sotsiaalse vastutuse pühendumusest „Meie viis 

teenida“ toetab Bridgestone aktiivselt heategevuslikke eesmärke 

kogukondades, kus tegutseme kogu maailmas. 

 
Aeg-ajalt võib heategevuslike panuste pakkumine Bridgestone'ile 

tekitada korruptsiooniriski. Riske võib tekkida mitmel viisil, sealhulgas 

siis, kui heategevusorganisatsiooni tegelikult ei eksisteeri, see on esi- või 

kestaüksus või on seotud riigiametnikuga. Selle tulemusel on 

heategevusorganisatsioonide valimisel oluline läbi viia hoolsus ja 

hoolsus ning saada kindlus, et sissemakseid kasutatakse sihtotstarbeliselt 

ja neid ei suunata valele kasusaajale 

 

 

 

 

 

Õigusosakond peab eelnevalt heaks kiitma kõik heategevuslikud 

panused, mida taotleb riigiametnik, mis on tehtud riigiametnikuga seotud 

organisatsioonidele või mis on tehtud valitsusasutustele. 
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 HINÕUDED  
 

Kui kaalute heategevusliku panuse pakkumist või andmist, peate 

tagama, et järgmised tingimused oleksid täidetud: 

Seda ei pakuta, lubata ega anta ettevõtte omandamiseks või 

säilitamiseks ega muuks sobimatuks eeliseks; 

See vastab Bridgestone'i poliitikale, rakendavale seadusele ja 

kohalikele poliitikatele või protseduuridele; 

Seda ei edastata riigiametnikule ja pole ühtegi viidet selle kohta, 

et kaastöö suunatakse konkreetse valitsusametniku isiklikuks 

kasutamiseks; ja 

See on nõuetekohaselt kajastatud ja dokumenteeritud ettevõtte 

raamatupidamises. 

 
„Makse hõlbustamine“ on väike makse, mis tehakse 

riigiametnikule rutiinsete, mittevaldavate tegevuste või teenuste 

kiirendamiseks või hõlbustamiseks, näiteks viisade töötlemine, 

luba- või litsentsitaotlused, kommunaalteenuste pakkumine või 

lasti laadimine või mahalaadimine. Bridgestone keelab maksete 

hõlbustamise. 

 

Mõisted, Mida Me Kasutame 

Maksete Hõlbustamine Poliitilised Panused Heategevuslikud Panused 



 
 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

Puudulike või valedokumentide abil ebaõigete maksete varjamise 

katkestamiseks on altkäemaksuvastastes seadustes sätestatud nõuded 

raamatute, arvestuse ja asjakohase sisekontrolli pidamiseks. Nende 

seaduste kohaselt nõuab Bridgestone, et tema 

raamatupidamisdokumentides ja dokumentides kajastataks õiglaselt ja 

täpselt ettevõtte tehinguid ja vara võõrandamist. 

 
Kõik Bridgestone'i töötajad vastutavad selle eest, et nad täidaksid oma 

rollidele ja vastutusele kehtivaid raamatupidamise, arvestuse ja 

sisekontrolli nõudeid. See hõlmab kõigi käesolevas poliitikas nõutavate 

hoolsuskohustuste ja asjakohaste kinnituste üle arvestuse pidamist ning 

tagamist, et kõik maksed ja kulud oleksid ettevõtte raamatupidamises 

õiglaselt ja täpselt kajastatud. 

If you know or suspect that violations of this Policy may be occurring or 

are about to occur, you must promptly report the matter to the Law 

Department. Alternatively, you may report the matter to the BridgeLine. 

Where permitted by law, reports to the BridgeLine can be made 

anonymously. 

 
  | The BridgeLine 

Bridgestone keelab kättemaksu, kui äritegevusest või eetilistest 

probleemidest teatatakse heauskselt. Kasutage järgmist linki, et pääseda 

juurde oma piirkonna BridgeLine'ile: 

https://www.bridgestone.com/responsibilities/bridgeline/

 

 

Auditid 

 

Bridgestone viib regulaarselt läbi asjakohaste Bridgestone'i toimingute 

auditeid, et tagada selle poliitika ja kehtivate altkäemaksuvastaste 

seaduste jätkuv järgimine. Selliste audititegevustega peate koostööd 

tegema ja mitte kunagi neid segama ega takistama. 
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Rikkumistest Teatamine 
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Küsimused ja Vastused 
 

 

 

 

 
 

KKK 
 
 

K: Ma saan aru, et „maksete hõlbustamine“ (väikesed maksed 

riigiametnikele rutiinsete tehingute kiirendamiseks) on ettevõtte 

poliitikaga keelatud. Kas ametlikult lubatud tasusid, näiteks passi 

pikendamise või viisataotluse kiirendamistasusid, peetakse maksete 

hõlbustamiseks? 

 

 
V: Riigiasutusele (mitte üksikisikule) tehtud ametlikud volitused (näiteks 

riigiasutuste ajakavas loetletud kiirustasu passi pikendamise või 

viisataotluste menetlemise kiirendamiseks), mis on varustatud ametliku 

valitsusega kviitung ei ole „makset hõlbustav“ ja seetõttu on see üldjuhul 

lubatud. Kui pole kindel, kas kiirmakse on asjakohane ja seaduslik, 

pöörduge õigusosakonna poole. 

 

 
K: Ma tean, et altkäemaks on keelatud, aga mis siis, kui riigiametnik 

(näiteks politseiametnik või immigratsiooniametnik) ähvardab mind 

kinni pidada või mulle halba teha, kui ma talle nominaalset sularaha 

ei maksa? 

 

 
V: Bridgestone tunnistab, et äärmiselt haruldastes olukordades võib 

töötaja tervis või ohutus olla ohus, kui ta sellist taotlust ei täida. Kui 

tunnete, et teie tervis või ohutus on otseses ohus ja teie arvates on parim 

viis ennast kaitsta makse sooritamisega, ei keelaks ettevõtte poliitika teil 

sellist makset teha. Seda tüüpi maksed ei ole altkäemaks. Niipea kui olete 

jõudnud ohutusse kohta, teatage maksest viivitamatult oma juhile, 

õigusosakonnale ja vajaduse korral turvaosakonnale. Samuti tuleb makse 

korralikult kajastada ja dokumenteerida ettevõtte raamatupidamises. 

 

K: Ma tean, et riigiametnikele maksete tegemine on seadusega 

vastuolus, kuid kõik ütlevad mulle, et see on ainus viis selles riigis 

asju ajada. Kas ma saan sellest mööda minna, palgates agendi, kes 

maksab ametnikele komisjonitasu? 

 
V: Ei. Seaduse vastane on altkäemaksu maksmine riigiametnikele 

sõltumata sellest, kas makse tehakse otse või kaudselt kolmanda isiku 

kaudu. Selliste maksete tagajärjed võivad olla tõsised nii teile kui ka 

ettevõttele. Te ei saa mööda oma või ettevõtte juriidilistest kohustustest, 

kui palgate agente tegema seda, mida teil pole lubatud teha. Seetõttu tuleb 

agendi palkamise kaalumisel läbi viia asjakohane hoolsus, et hoolikalt 

hinnata palkamise põhjendusi, kas pakutavad teenused sobivad 

makstavate tasude jaoks, agendi tausta, mainet ja kvalifikatsiooni. 

Bridgestone'i hoolsuskohustuse protsessi kohta lisateabe saamiseks 

pöörduge õigusosakonna poole. 

 
K: Valitsuse ametnik kavatseb külastada meie rajatist, et viia läbi 

kvaliteedikontrolli rutiinne audit. Kas visiidi ajal on lubatud 

ametnikule süüa pakkuda? 

 
V: Ettevõtte külastavatele riigiametnikele söögi pakkumine on tavaliselt 

lubatud, kui see on haruldane, söögikulu on mõistlik ja seda ei oodata 

heateo tagastamise kasuks. Meie käitumisjuhendi kohaselt ei tohiks 

riigiametnikele pakkuda ega anda kingitusi, meelelahutust ega muid 

väärtuslikke esemeid ilma õigusosakonna eelneva kirjaliku nõusolekuta. 

Samuti peate tagama, et järgitakse kõiki muid ettevõtte poliitikaid ja 

protseduure, sealhulgas teie asukohas olevaid. 

K: Klient küsib makse, mis näib olevat altkäemaks, kuid pole selge, 

kas maksmine oleks kohalike seadustega keelatud. Kas ma saan 

makse sooritada? 

 
V: Enne sellise makse tegemist peate pöörduma õigusosakonna poole, et 

teha kindlaks, kas see makse on asjakohane või mitte ja kas sellised 

maksed võivad rikkuda ettevõtte põhimõtteid, kohalikke seadusi või 

muid ettevõtte suhtes rakendatavaid seadusi. 

 
K: Kas Bridgestone'i altkäemaksuvastane poliitika tegeleb ainult 

riigiametnike altkäemaksuga või keelab ka teiste osapoolte 

altkäemaksu? 

 
V: Bridgestone altkäemaksu vastane poliitika näeb ette, et igasugune 

altkäemaks on absoluutselt keelatud. See hõlmab ärilist altkäemaksu, kus 

riigiametnikud pole sellega seotud. Mingil juhul ei tohi Bridgestone'i 

töötaja või Bridgestone'i nimel tegutsev kolmas osapool pakkuda 

kolmandatele isikutele, sealhulgas valitsusasutustele ja valitsusvälistele 

klientidele või nende esindajatele midagi väärtuslikku äri omandamiseks 

või säilitamiseks või mis tahes muu ärilise eelise saamiseks. Kui vajate 

lisateavet või juhiseid, pöörduge õigusosakonna poole. 

 

| The BridgeLine Et leida BridgeLine infot sinu asukohas, külasta https://www.bridgestone.com/responsibilities/bridgeline/. 
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