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2018 metais “Bridgestone” sukūrė ir pristatė Elgesio kodeksą. Įkvėptas 

“Bridgestone” misijos ir mūsų atsidavimo, “Bridgestone” elgesio 

kodeksas pateikia praktines rekomendacijas, kaip spręsti daugelį etinių 

klausimų, su kuriais galite susidurti kaip “Bridgestone” darbuotojas. 

 
 

 

ŠIOS POLITIKOS TIKSLAS 

 
“Bridgestone” pasaulinė kovos su kyšininkavimu politika dar kartą 

patvirtina Bridgestone požiūrį į kyšininkavimą ir korupciją, kaip aprašyta 

Elgesio kodekse. Šioje politikoje taip pat pateikiamos praktinės 

rekomendacijos ir aprašomi “Bridgestone” reikalavimai dėl 

kyšininkavimo prevencijos ir kaip spręsti kyšininkavimo riziką. 

 
Kaip pasaulinė įmonė, “Bridgestone” turi laikytis visų galiojančių kovos 

su kyšininkavimu įstatymų. Šie įstatymai paprastai apima draudimus 

papirkti Vyriausybės pareigūnus ir bet kokias kitas trečiąsias šalis, 

buhalterinių knygų ir dokumentų reikalavimus, baudžiamąsias ir civilines 

bausmes už pažeidimus. 

 

 
ŠIOS POLITIKOS TAIKYMAS 

 
Ši politika taikoma visų “Bridgestone” kompanijų darbuotojams visame 

pasaulyje, įskaitant bendras įmones, kurias mes kontroliuojame, ir bet 

kokioms trečiosioms šalims, veikiančioms “Bridgestone” vardu. Kai 

dalyvaujame bendros įmonės santykiuose, bet nekontroliuojame, mes 

skatinsime savo partnerius priimti panašius reikalavimus bendrai įmonei 

ir savo veikloje laikytis šios politikos principų. 

“Bridgestone” įmonės gali turėti vietinę politiką su turiniu, kuris 

sutampa su šia politika. Jei vietinė politika yra mažiau ribojanti nei ši 

politika, taikoma ši politika. Ši politika, žinoma, negali apimti 

kiekvienos situacijos. Tai nepakeičia sprendimų, kurie priimami 

remiantis sveika nuovoka. Jei turite kokių nors abejonių dėl veiksmų 

teisėtumo, etikos, ar tiesiog norite suprasti susijusias teisines rizikas, 

raginame kreiptis į Teisės departamento narį. 

 
MŪSŲ, KAIP DARBUOTOJŲ, ATSAKOMYBĖ 

 
Kaip “Bridgestone” darbuotojai, mes visi privalome: 

• Būti sąžiningais visuose savo darbuose.. 

• Susipažinti su elgesio kodeksu, šia politika ir kitomis įmonės 

politikomis, kurios gali būti taikomos mūsų vietose, ir laikytis  jų, 

kad užtikrintumėte visų taikomų kovos su kyšininkavimu įstatymų 

laikymąsi ir apsaugotume “Bridgestone” turtą bei reputaciją. 

• Dėl galimų kodekso ar politikos pažeidimų ar kitų etinių problemų 

susisiekite su “BridgeLine” arba pasikalbėkite su asmeniu, nurodytu 

Elgesio kodekso “Kur kreiptis pagalbos” skyriuje. 

 
MŪSŲ SUSITARIMAI SU TIEKĖJAIS 

 
Šioje politikoje išdėstytos taisyklės ir lūkesčiai taip pat yra lūkesčiai 

mūsų tiekėjams. Be to, “Bridgestone” turi specifinę pirkimų politiką, 

įskaitant pasaulinę tvarių pirkimų politiką, kuri nustato tiekėjų operacijų 

reikalavimus. Atminkite, kad tiekėjų reputacija ir elgesys gali tiesiogiai 

paveikti “Bridgestone”. Bendradarbiaukite tik su tomis įmonėmis, kurios 

laikosi įstatymų ir supranta bei veikia nuosekliai laikydamiesi mūsų 

įsipareigojimų laikytis taisyklių ir etikos. 

POLITIKOS NESILAIKYMO PASEKMĖS 

 
Kovos su kyšininkavimu įstatymų pažeidimai gali sukelti rimtų pasekmių 

“Bridgestone” ir dalyvaujantiems asmenims, įskaitant baudžiamąsias ir 

civilines bausmes ar net laisvės atėmimą. “Bridgestone” yra 

įsipareigojusi laikytis reikalavimų ir labai rimtai vertina šios politikos 

pažeidimus. Bent vienam darbuotojui nesilaikant šios politikos gali būti 

taikomos drausminės nuobaudos, įskaitant ir įdarbinimo nutraukimą. Be 

to, verslo santykiai su bet kokiu tarpininku, kuris nesilaiko šios politikos, 

taip pat gali būti nutraukti. 

 

 
Ši politika yra besikeičiantis dokumentas, kuris gali būti periodiškai 

atnaujinamas. 
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“Bridgestone” griežtai draudžia bet kokį kyšininkavimą. 

“Bridgestone” darbuotojas ar bet kuri trečioji šalis, veikianti 

“Bridgestone” vardu, jokiomis aplinkybėmis negali siūlyti, teikti, 

gauti ar priimti nieko vertingo iš jokio asmens, įskaitant 

vyriausybės pareigūną, įsigyti ar išlaikyti verslą ar pasinaudoti bet 

kokiu kitu netinkamu pranašumu. 

POLITIKOS APRAŠAS 

 
Sąvoka “darbuotojai” taip pat apima “Bridgestone” įmonių 

direktorius ir pareigūnus. 

 
“Tarpininkas” apima bet kurį agentą, konsultantą, platintoją, 

lobistą, transporto ar logistikos paslaugų teikėją, muitinės 

tarpininką, broker, bendros įmonės partnerį ar bet kurį kitą 

trečiosios šalies atstovą, veikiantį “Bridgestone” vardu arba 

veikiantį kartu su “Bridgestone”. 

Terminai, kuriuos vartojame 

Įvadas 

Politikos aprašas ir 

jos taikymas 

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


Terminai, kuriuos vartojame 

 

 
 

 

 

 

 

 

Kas yra kyšininkavimas? 

 

Kyšininkavimas yra korupcijos forma, griaunanti visuomenės ir mūsų 

klientų pasitikėjimą, kelianti grėsmę ekonominei ir socialinei plėtrai bei 

prieštaraujanti “Bridgestone” vertybėms ir kultūrai. Jūs niekada neturite 

gauti ar siūlyti kyšių niekam, tačiau daugelyje šalių turite būti ypač 

budrūs, kad neįsiveltumėte į kyšininkavimą su vyriausybės pareigūnais. 

Atminkite, kad suprasti, ar asmuo, su kuriuo bendraujate, yra vyriausybės 

pareigūnas yra jūsų atsakomybė. Jei nesate tikri, turėtumėte kreiptis į 

Teisės departamentą. 

 

 

  

 
 

”Kyšis” - bet kokios vertės suteikimas ar siūlymas tiesiogiai ar 

netiesiogiai, bet kuriam asmeniui, siekiant paskatinti gavėją 

piktnaudžiauti savo padėtimi arba gauti ar išsaugoti netinkamą 

pranašumą. 

 
“Bet kokia vertė” yra apibrėžta plačiai. Tai gali apimti praktiškai bet kokio 

pobūdžio išmokas, tokias kaip pinigai ar pinigų ekvivalentai (pvz., dovanų 

kortelės ar dovanų čekiai), dovanos, komisiniai, maitinimas ir pramogos, 

kelionės išlaidos, atostogų namų naudojimas, paslaugos kaip, išsilavinimo ar 

įdarbinimo galimybės draugams ir artimiesiems, aukos paskirtoms labdaros 

organizacijoms, nuolaidos, paskolos, politinės kontribucijos, palankūs 

vyriausybės veiksmų rezultatai ir sprendimas apdovanoti ar pratęsti verslą. 

 

“Vyriausybės pareigūno” apibrėžimas yra labai platus. Tai apima 

vyriausybės darbuotoją (įskaitant reguliavimo agentūrų, departamentų 

ir kitų viešųjų įstaigų, tokių kaip universitetai, darbuotojus), politinės 

partijos narį ar darbuotoją, valstybės valdomos ar kontroliuojamos 

įmonės darbuotoją, viešosios tarptautinės organizacijos darbuotoją 

(pvz., Jungtinių Tautų Organizacija, Pasaulio bankas ar Pasaulio 

prekybos organizacija), bet kuris karališkosios šeimos narys ir bet kuris 

asmuo, oficialiai veikiantis nacionalinės, valstijos ar vietos valdžios 

subjekto vardu. 
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  Bendrieji reikalavimai 
kelionėms 

 
   

 

Keitimasis dovanomis, valgiais, pramogomis ir kelionės su klientais, 

tiekėjais ir kitais verslo partneriais gali būti svarbi geros valios kūrimo ir 

santykių plėtojimo dalis. Daugelyje šalių tai taip pat gali būti priimtina 

verslo praktika. Tačiau ši praktika kartais gali neatitikti mūsų taisyklių ir 

jei ji vykdoma netinkamai, gali pažeisti galiojančius įstatymus ir 

bendrovės politiką. 

 
“Bridgestone” įmonėje mes negalime leisti keistis dovanomis, matinimu, 

pramogomis ar kelionėmis netinkamai paveikti arba, sukurti įspūdį 

kitiems, kad netinkamai paveikiamas mūsų nepriklausomas verslo 

sprendimas ar gavėjo nepriklausomas verslo sprendimas. Jei užsiimate 

kuria nors iš šių veiklų, turėtumėte žinoti, kad įmonė turi reikalavimus ir 

procedūras, kurių reikia laikytis. 

 
Jei dvejojate dėl veiklos tinkamumo, ar ji atitinka įmonės politiką arba 

taikomus įstatymus, turėtumėte kreiptis į Teisės departamentą. 

 PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI  

 
 

Dėl ypatingos rizikos, susijusios su santykiais su vyriausybės 

pareigūnais, prieš siūlydami ar teikdami dovanas, patiekalus, pramogas 

ar bet ką kitą vyriausybės pareigūnui, turite gauti rašytinį teisės 

departamento pritarimą. 

 
Atminkite, kad kitos įmonės taip pat taiko dovanų, patiekalų ir pramogų 

politiką. Atminkite šią politiką ir, prieš siūlydami tokias dovanas ir 

pramogas, paklauskite, ar tai nepažeis nė vieno gavėjo įmonės politikos. 

Tam tikromis aplinkybėmis “Bridgestone” įmonei gali būti priimtina 

teikti keliones ir apgyvendinimą klientams, tiekėjams ar kitiems verslo 

partneriams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Bridgestone” pasaulinė kovos su kyšininkavimu politika 

 
Kai ketinate siūlyti, priimti ar teikti kokią nors dovaną, patiekalą ar 

pramogas, turite įsitikinti, kad laikomasi šių kriterijų: 

• Tai susiję su teisėtu verslo tikslu; 

• Pagal aplinkybes tai yra reta ir pagrįsta; 

• Nesitikima, kad tai suteikiama mainais už palankumą ar 

nepagrįstą verslo pranašumą; 

• Tai atitinka mūsų elgesio kodeksą, taikomus įstatymus ir bet 

kokią kitą vietinę politiką ar procedūras. 

• Jei informacija būtų viešai paskelbta, nebūtų gėda nei 

“Bridgestone”, nei gavėjui; ir 

• Apie tai tinkamai pranešama ir dokumentuojama įmonės 

buhalterijoje ir įrašuose. 
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 PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI  
 

Jei ketinate siūlyti ar apmokėti visas su kelionėmis susijusias išlaidas 

klientui, tiekėjui ar verslo partneriui, turite įsitikinti, kad laikomasi 

šių kriterijų: 

Tai susiję su teisėtu verslo tikslu, pvz., “Bridgestone” produktų ar 

paslaugų reklamavimu, demonstravimu ar paaiškinimu, 

ekskursijomis po mūsų patalpas ar sutarties vykdymu; 

Pagal aplinkybes tai yra reta ir pagrįsta; 

Nesitikima, kad tai suteikiama mainais už palankumą ar 

nepagrįstą verslo pranašumą 

Tai  atitinka mūsų elgesio kodeksą, taikomus įstatymus ir bet 

kokią kitą vietinę politiką ar procedūras. 

Jei informacija būtų viešai paskelbta, nebūtų gėda nei 

“Bridgestone”, nei gavėjui;  

Dalyvavimas verslo veikloje (pvz., Reklaminiuose renginiuose, 

produktų demonstracijose ir ekskursijose po objektus) yra 

privalomas; 

Nėra suteikiami dienpinigiai 

Nesuteikiamos su verslu nesusijusios išvykos; ir 

Apie tai tinkamai pranešama ir dokumentuojama įmonės 

buhalterijoje ir įrašuose 

Dovanos, maitinimas, 

pramogos ir kelionės 

Bendrieji reikalavimai dovanoms, 

maitinimui ir pramogoms 
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Santykiai su trečiosiomis šalimis 

 

”Bridgestone” gali būti laikoma atsakinga ne tik už darbuotojų 

siūlomus, sumokėtus ar gautus kyšius, bet ir tada, kai tai daro 

tarpininkai. Būkite labai atsargūs samdydami ir dirbdami su 

tarpininkais. Tarpininkams, kaip ir “Bridgestone” darbuotojams, 

draudžiama siūlyti, teikti, gauti ar priimti ką nors vertingo iš kitų 

asmenų, įskaitant vyriausybės pareigūnus, norint įsigyti ar išlaikyti 

verslą ar pasinaudoti bet kokiu kitu netinkamu pranašumu. 

 

Kad išvengtumėte kyšininkavimo, visada turite žinoti apie tarpininkų 

veiklą “Bridgestone” vardu ir būti stebėti įspėjančius požymius, kurie 

gali reikšti netinkamą elgesį. Norėdami sumažinti tarpininko 

kyšininkavimo riziką, turite atidžiai rinktis ir vertinti tarpininkus ir iš 

anksto nustatyti visas galimas problemas, kurios gali kilti dėl siūlomų 

santykių. Šis “deramas patikrinimas dėl kyšininkavimo” yra labai 

svarbus mūsų kovos su kyšininku programos vykdymo komponentas. 

 IŠANKSTINIS PATIKRINIMAS  

 

Viso išankstinio patikrinimo proceso metu ir vykdant sutartį svarbu 

atkreipti dėmesį į “raudonas vėliavas”, kurios gali parodyti, kad renkantis 

tarpininką ar dirbant su juo reikia atlikti tolesnį tyrimą. 

 

”RAUDONŲJŲ VĖLIAVŲ” PAVYZDŽIAI  

Turėtų būti naudojami tinkami įsipareigojimai ir tikslinės sutartinės 

nuostatos, kurios padėtų sumažinti nustatytą riziką, įskaitant bet kokią 

riziką ar kitą susijusią informaciją, nustatytą atliekant išsamaus 

patikrinimo išvadas, o sutartinės nuostatos turėtų būti reguliariai 

stebimos, kad tarpininkas veiktų pagal sutartį. Taip pat gali būti 

naudojamos papildomos priemonės ir apsaugos priemonės, įskaitant 

atitikties sertifikatus ir apmokymus. Pasirinkus tarpininką ir pilnai jį 

įtraukus, jūsų tinkamo išankstinio patikrinimo pareigos tebegalioja. 

Turėtumėte atidžiai paaiškinti mūsų atitikties lūkesčius, nuolat stebėti 

tarpininko veiklą ir būti budriam pasirodžius “raudonosioms vėliavoms”, 

kad užtikrintumėte nuolatinį atitikimą su mūsų politika per visą bendros 

veiklos laikotarpį. 

 
Išankstinis patikrinimas taip pat labai svarbus naujiems verslo veiksmams, 

tokiems kaip įsigijimai ir bendros įmonių steigimams. Prieš imdamiesi tokių 

veiksmų, pasikonsultuokite su Teisės departamentu dėl tinkamo išankstinio 

patikrinimo ir apsaugos priemonių, kad sumažintumėte kyšininkavimo 

riziką. 

 
Norėdami sužinoti daugiau apie “Bridgestone” vykdomą kovos su 

kyšininkavimu išankstinio patikrinimo procesą, apsilankykite savo vietinėje 

atitikties intraneto svetainėje arba susisiekite su Teisės departamentu. Jei 

abejojate, kaip ši politika ir mūsų kovos su kyšininku patikrinimo programa 

taikoma tam tikriems verslo veiksmams, ar bet kurios konkrečios trečiosios 

šalies veiklai, arba jei turite abejonių dėl būsimo ar esamo tarpininko, 

susisiekite su Teisės departamentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Bridgestone” pasaulinė kovos su kyšininkavimu politika  

 
Vykdydama deramą patikrinimą dėl kyšininkavimo, “Bridgestone” 

vadovaujasi rizikos vertinimu pagrįstu požiūriu. Procesui užbaigti 

reikalingi laikas ir pastangos, kurios priklausys nuo įvairių 

veiksnių, tačiau kovos su kyšininku patikrinimo procesą paprastai 

apima: 

• Verslo pagrindimo, paslaugų ir kompensacijų už siūlomą 

užduotį, struktūros įvertinimas; 

• Surinkti ir įvertinti informaciją apie tarpininką, jo savininkus ir 

valdymą, įskaitant praeitį, reputaciją, kvalifikaciją ir finansinę 

informaciją; 

• Bet kokių santykių su vyriausybės pareigūnais įvertinimas; 

• Įspėjamųjų ženklų ar neatitikimų stebėjimas; ir 

• Visų reikalingų patvirtinimų gavimas prieš pradedant 

bendradarbiavimą. 

11 

 

“Raudonųjų vėliavų” pavyzdžiai: 

• Tarpininkas yra arba turi artimus šeimos ar verslo ryšius su 

Vyriausybės pareigūnu; 

• Tarpininką rekomendavo vyriausybės pareigūnas, ypač turintis 

verslą savo nuožiūroje; 

• Mūsų verslo partnerio rekomenduojamas tarpininkas neturi 

reikšmingos patirties ar išankstinės patirties darbo srityje, 

kuriai jis rekomenduojamas; 

• Tarpininkas reikalauja, kad mokestis / komisinis mokestis būtų 

santykinai didelis arba mokamas grynaisiais; 

• Tarpininkas reikalauja neįprastų mokėjimo sąlygų, tokių kaip 

išankstinis vienkartinis mokėjimas, mokėjimas į sąskaitą kitos 

šalies vardu, mokėjimas valiuta, kuri nėra susijusi su operacija, 

arba mokėjimas trečiojoje šalyje, ypač jei tai yra šalis, turinti 

mažai skaidrumo bankininkystėje; 

• Tarpininkas teigia, kad norint įsigyti verslą ar “užbaigti 

sandorį” gali prireikti tam tikros pinigų sumos; 

• Tarpininkas prašo kompensuoti neįprastas, blogai 

dokumentuotas ar paskutinės minutės išlaidas; ir 

• Atliekant išankstinį patikrinimą pažymima, kad yra neaiškių 

subrangovų ar tiekėjų, kuriuos tarpininkas siūlo pasilikti, tam 

kad padėtų tarpininkaujant su vyriausybe. 
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“Bridgestone” kyšininkavimo draudimas taikomas visiems netinkamiems 

mokėjimams, įskaitant “palengvinančius” mokėjimus. Kadangi tokie 

mokėjimai yra korupcijos forma, “Bridgestone” draudžia naudoti 

lengvinančius mokėjimus, net jei tokie mokėjimai yra įprasti vietinėje 

praktikoje. 

Daugelio šalių įstatymai nustato griežtus korporacijų įmokų į politines 

partijas limitus, o kai kuriais atvejais tai apskritai draudžia. “Bridgestone” 

draudžia, kad bendrovės lėšos, ištekliai ar priemonės būtų naudojami 

tiesiogiai ar netiesiogiai remti bet kokią politinę partiją ar kandidatą, 

nebent iš anksto tai patvirtina Teisės departamentas ir, jei taikoma, 

Vyriausybės santykių departamentas, ir jei tai daroma griežtai laikantis 

regioninės ir vietos politikos. 

Vykdydami savo socialinės atsakomybės įsipareigojimą “Our Way to 

Serve”, “Bridgestone” aktyviai remia labdaringas veiklas 

bendruomenėse, kuriose dirbame, visame pasaulyje. 

 
Kartkartėmis, labdaros kontribucija gali kelti korupcijos riziką 

“Bridgestone”. Rizika gali kilti įvairiais būdais, įskaitant atvejus, kai 

labdaros organizacija iš tikrųjų neegzistuoja, yra “priedangos” tipo arba 

yra susijusi su vyriausybės pareigūnu. Todėl svarbu, kad renkantis 

labdaros organizacijas būtumėte kruopštūs ir įsitikintumėte, kad 

kontribucijos bus naudojamos numatytam tikslui ir nebus nukreiptos 

netinkamam paramos gavėjui.

 

 

 

 

 

Bet kokią labdaros kontribuciją, kurios pareikalauja Vyriausybės 

pareigūnas, kuris skiriamas su Vyriausybės pareigūnu susijusiai 

organizacijai, arba į Vyriausybės subjektą, turi iš anksto patvirtinti Teisės 

departamentas. 
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 PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI  
 

Jei ketinate siūlyti ar teikti labdaros kontribuciją, turite 

įsitikinti, kad laikomasi šių kriterijų: 

Tai nėra siūloma, žadama ir suteikiama norint įsigyti ar 

išlaikyti verslą, ar pasinaudoti kitu netinkamu pranašumu; 

Tai atitinka “Bridgestone” politiką, taikomus įstatymus ir bet 

kokią vietinę politiką ar procedūras; 

Tai nėra skirta Vyriausybės pareigūnui ir nėra jokių požymių, 

kad įnašas bus nukreiptas asmeniniam vyriausybės pareigūno 

naudojimui; ir 

Apie tai tinkamai pranešama ir dokumentuojama įmonės 

buhalterijoje ir įrašuose 

 
“Palengvinantis mokestis” yra nedidelis mokestis Vyriausybės 

pareigūnui, siekiant paspartinti arba palengvinti įprastus, 

nediskrecinius veiksmus ar paslaugas, pavyzdžiui, vizų tvarkymą, 

prašymų išduoti leidimus ar licencijas, komunalinių paslaugų 

teikimą ar krovinių pakrovimą ar iškrovimą. “Bridgestone” 

draudžia palengvinančius mokėjimus. 

Terminai, kuriuos naudojame 

 
 

“Palengvinantys” mokėjimai Politinės kontribucijos Labdaros kontribucijos 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

Siekiant užkirsti kelią bandymams nuslėpti netinkamus mokėjimus 

pateikiant neišsamią ar melagingą dokumentaciją, kovos su 

kyšininkavimu įstatymai nustato reikalavimus tvarkyti buhalterines 

knygas, įrašus ir tinkamą vidaus kontrolę. Laikydamasi šių įstatymų, 

“Bridgestone” reikalauja, kad jos buhalterija ir įrašai turėtų teisingai ir 

tiksliai atspindėti bendrovės sandorius ir disponavimą turtu. 

 
Visi “Bridgestone” darbuotojai yra atsakingi už tai, kad jie laikytųsi 

buhalterinių knygų, įrašų ir vidaus kontrolės reikalavimų, taikomų jų 

pareigoms. Tai apima visų išankstinio patikrinimų ir susijusių 

patvirtinimų, reikalingų pagal šią politiką, registravimą ir užtikrinimą, 

kad visi mokėjimai ir išlaidos būtų teisingai ir tiksliai įrašyti į įmonės 

buhalterinę apskaitą. 

Jei žinote ar įtariate, kad šios politikos pažeidimai jau įvyko ar netrukus 

įvyks, turite nedelsdami pranešti apie tai Teisės departamentui. Taip pat 

galite apie tai pranešti “BridgeLine”. Kai tai leidžia įstatymai, ataskaitas 

“BridgeLine” galima pateikti anonimiškai. 

 
  | The BridgeLine 

“Bridgestone” draudžia atsakomąsias priemones, kai sąžiningai pranešama 

apie verslo elgesį ar etikos problemas. Norėdami susisiekti su 

“BridgeLine” savo regione, naudokite šią nuorodą: 

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

 

 

Auditai 

 

“Bridgestone” reguliariai atlieka atitinkamų “Bridgestone” operacijų 

auditą, siekdama užtikrinti tolesnį šios politikos ir taikomų kovos su 

kyšininkavimu įstatymų laikymąsi. Privalote bendradarbiauti ir niekada 

netrukdyti tokiai audito veiklai. 
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kovos su kyšininkavimu 

Buhalterinės knygos ir įrašai 

Pranešimas susirūpinus arba 

dėl galimų pažeidimų 

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


Klausimai ir atsakymai 
 

 

 

 

 
 

DUK 
 
 

K: Suprantu, kad “palengvinančius mokėjimus” (nedideli 

mokėjimai vyriausybės pareigūnams, siekiant paspartinti įprastas 

operacijas) draudžia įmonės politika. Ar oficialiai patvirtinti 

mokesčiai, pvz., paspartinimo mokesčiai už paso atnaujinimą ar vizų 

prašymus, laikomi “palengvinančiais mokėjimais”? 

 
A: Paspartinantieji mokėjimai valstybinei agentūrai (ne asmeniui), kurie 

yra oficialiai įteisinti (pvz., skubos mokestis, nurodytas vyriausybinės 

agentūros paslaugų sąraše, siekiant paspartinti pasų atnaujinimo ar vizų 

prašymų nagrinėjimą) ir patvirtinti oficialiu vyriausybės išduotu kvitu, 

nėra traktuojami kaip “palengvinantiieji mokėjimai” ir dėl to yra 

leidžiami. Jei nesate tikri, kreipkitės į Teisės departamentą, ar 

paspartinantis mokėjimas yra tinkamas ir teisėtas. 

 
K: Žinau, kad kyšininkavimas yra draudžiamas, bet ką daryti, jei 

Vyriausybės pareigūnas (pvz., Policijos pareigūnas ar imigracijos 

pareigūnas) grasina mane sulaikyti ar pakenkti man, nebent aš jam 

ar jai sumokėsiu nominalią grynųjų pinigų sumą? 

 
A: “Bridgestone” pripažįsta, kad ypač retose situacijose darbuotojo 

sveikatai ar saugai gali kilti pavojus, jei jis ar ji nevykdys tokio prašymo. 

Jei manote, kad jūsų sveikatai ar saugumui gresia neišvengiamas pavojus, 

ir, jūsų nuomone, geriausias būdas apsisaugoti yra mokėjimas, įmonės 

politika nedraudžia jums atlikti tokio mokėjimo. Šios rūšies mokėjimai 

nėra kyšiai. Kai tik pasieksite saugią vietą, nedelsdami praneškite apie 

mokėjimą savo vadovui, Teisės departamentui ir, jei taikoma, Saugumo 

departamentui. Taip pat apie mokėjimą turi būti tinkamai pranešta ir 

dokumentuota įmonės apskaitoje. 

K: Žinau, kad mokėti vyriausybės pareigūnams prieštarauja 

įstatymams, tačiau visi man sako, kad tai yra vienintelis būdas 

šioje šalyje atlikti verslo reikalus. Ar galiu tai apeiti samdydamas 

atstovą, kuris mokės pareigūnams komisinius? 

 
A: Ne. Kyšių mokėjimas valstybės pareigūnams prieštarauja įstatymams, 

neatsižvelgiant į tai, ar mokėjimas atliekamas tiesiogiai, ar netiesiogiai 

per trečiąją šalį. Tokių mokėjimų pasekmės gali būti sunkios tiek jums, 

tiek įmonei. Negalite apeiti savo ar įmonės teisinių įsipareigojimų 

samdydami atstovus daryti tai, kas jums neleidžiama. Todėl, svarstant 

samdyti atstovą, reikia atlikti tinkamą patikrinimą, kad būtų atidžiai 

įvertintas samdymo pagrindimas, ar siūlomos paslaugos yra tinkamos 

mokėti mokesčiams, atstovo aplinkybėms, reputacijai ir kvalifikacijai. Jei 

norite sužinoti daugiau apie “Bridgestone” patikros procesą, kreipkitės į 

Teisės departamentą. 

 
K: Vyriausybės pareigūnas planuoja aplankyti mūsų įstaigą, kad 

atliktų įprastą kokybės kontrolės auditą. Ar leidžiama vizito metu 

aprūpinti valdininką maistu? 

 
A: Suteikti maitininimą vyriausybės pareigūnui, kuris apsilankanko 

įmonėje, paprastai leidžiama, jei tai nėra reta, valgio kaina yra pagrįsta ir 

už tai nėra tikimasi paslaugos. Pagal mūsų elgesio kodeksą, jokios 

dovanos, pramogos ar kiti vertingi daiktai neturėtų būti siūlomi ar įteikti 

Vyriausybės pareigūnams be išankstinio rašytinio Teisės departamento 

sutikimo. Taip pat turite užtikrinti, kad būtų laikomasi visų kitų įmonės 

politikų ir procedūrų, įskaitant ir tų, kurios galioja jūsų vietovėje. 

K: Klientas prašo sumokėti kyšį, tačiau neaišku, ar mokėjimas būtų 

draudžiamas pagal vietinius įstatymus. Ar galiu atlikti mokėjimą? 

 
A: Prieš atlikdami tokį mokėjimą, turėtumėte susisiekti su Teisės 

departamentu, kad nustatytumėte, ar šis mokėjimas yra tinkamas, ir ar 

tokie mokėjimai gali pažeisti įmonės politiką, vietinius įstatymus ar kitus 

įmonei taikomus įstatymus. 

 
K: Ar “Bridgestone” kovos su kyšininkavimu politika skirta tik 

vyriausybės pareigūnų papirkinėjimui, ar draudimas skirtas ir kitų 

šalių papirkinėjimui? 

 
A: “Bridgestone” kovos su kyšininkavimu politika numato, kad bet koks 

kyšininkavimas yra visiškai draudžiamas. Tai apima ir komercinį 

kyšininkavimą, kai vyriausybės pareigūnai nedalyvauja. “Bridgestone” 

darbuotojas ar trečioji šalis, veikianti “Bridgestone” vardu, jokiomis 

aplinkybėmis negali siūlyti nieko vertingo bet kuriai trečiajai šaliai, 

įskaitant vyriausybinius ir nevyriausybinius klientus ar jų atstovus, norint 

įsigyti ar išlaikyti verslą ar pasinaudoti bet kokiu kitu komerciniu 

pranašumu. Kreipkitės į Teisės departamentą, jei jums reikia daugiau 

informacijos ar patarimų. 

 

| The BridgeLine Norėdami rasti “BridgeLine” informacijos savo vietovei, apsilankykite https://www.bridgestone.com/responsibilities/bridgeline/. 
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