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Ülemaailmne kingituste ja meelelahutuse 

poliitika 

I. SISSEJUHATUS 
 

Tagasihoidlikke ärikingitusi ja meelelahutust kasutatakse tavaliselt hea nime 

loomiseks ja äripartnerite vaheliste töösuhete tugevdamiseks. Lõunasöökide, 
väikeste ettevõtete meenete ja spordi- või kultuurisündmuste piletite aeg-ajalt 

pakkumine või vastuvõtmine võib teatud juhtudel olla sobiv. Aeg-ajalt võib olla 
sobiv võtta vastu või teha pakkumisi, mis hõlmavad reise meie äripartnerite 
ettevõtlusüritustele. Samas, kui kingituste, meelelahutuse või reiside pakkumised 

on sagedased või olulises vääringus, võivad need endast kujutada huvide konflikti 
või keelatud makset või luua nimetatud kuvandi. 
 
Eaton on arendanud välja käesoleva poliitika, et aidata oma töötajatel teha 

õigeid otsuseid Eatoni nimel äritegevusega tegeledes kingitusi, 
meelelahutust või reise pakkudes või vastu võttes. Poliitika hõlmab 
järgnevat: 

 Kingituste vastu võtmine  
 Meelelahutuse vastu võtmine 
 Reiside vastu võtmine 
 Kingituste andmine 

o Mitteriigiametnikud 
o Riigiametnikud 

 Meelelahutuse pakkumine 
o Mitteriigiametnikud 
o Riigiametnikud 

 Reisi pakkumine riigiametnikele 
 Kingituste ja meelelahutuse avalikustamise protseduur 

II. KÄSITLUSALA 
 

Käesolev Poliitika rakendub kõikidele Eatoni osakondadele ja tütarettevõtetele üle 
maailma. Eatoni äriüksused võivad omal äranägemisel töötada omale välja 

rangemad riigikohased piirangud, kuid mitte leebemaid, kui on käesolev Poliitika. 

III. POLIITIKA 
 

Kingituste vastuvõtmine  
 

Eaton tunnistab, et mõnede tema tarnijate, klientide ja muude äripartnerite jaoks 

on tavapäraseks kombeks anda väikeseid kingitusi neile, kellega nad teevad 
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koostööd. Samas on oluline, et need kingitused ei mõjutaks töötaja ärilisi otsuseid 

ega looks kuvandit, justkui otsustamine on kallutatud. Seetõttu peavad Eaton kui 
ka tema töötajad olema väga hoolikad olukorras, kus on tegemist kingituste 
vastuvõtmisega. Üldreeglina võivad Eatoni töötajad võtta vastu kingitusi 

tarnijatelt, klientidelt ja teistelt äripartneritelt väljastpoolt Eatonit eeldusel, et 
kingitus: 

 ei tekita muljet (ega eelda kohustusi), et kingituse andja saab erikohtlemise 
osaliseks, saab ärilepingu, paremaid hindu või paremaid müügitingimusi; 

 ei paneks avalikuks tulles Eatonit ega kingituse andjat  ebameeldivasse 
olukorda; 

 kui see on väärtusega vähemalt $100 (isegi kui reklaamieesmärgiga), 

teavitatakse sellest saaja esimese ja teise taseme audiitoreid, kes peavad 
selle heaks kiitma, ja avalikustatakse Kingituste avalikustamise ja teavitamise 
tööriistaga; 

 ei ületa ühtegi kohaliku juhtkonna poolt seatud eripiirangut; ja 

 ei takista saajat sõlmimast Eatoni ärilepingut mõne kingituse andja 

konkurendiga. 
 

Järgnevad kingitused ei ole kunagi sobivad: 

 sularaha või sularahaga samaväärsed kingitused (nt kinkekaardid 

või sertifikaadid); 
 kingitused, mis on kohalike seaduste kohaselt keelatud; 

 kingitused, mis on antud altkäemaksuna, kinnimaksmisena või pistisena (nt 
ärilepingu saamiseks või säilitamiseks või keelatud eelise kindlustamiseks, 
nagu meelepärase maksukohtlemise kindlustamine); 

 kingitused, mille puhul saaja teab, et need on kingituse andja 
organisatsiooni poolt keelatud; 

 kingitused, mis on antud teenuse vormis või muul mitterahalisel viisil (nt 

töölevõtmise lubamine); ja 
 kingitused, mida ei tohiks anda Eaton ise samadel asjaoludel. 
 

Aastane kingituste väärtus, mida töötaja võib vastu võtta ühelt kinkijalt, ei või 

ületada $250, kui see ei ole avalikustatud Kingituste avalikustamise ja teavitamise 
tööriistaga ja heakskiidetud asjassepuutuva piirkondliku presidendi poolt või 

Põhja-Ameerika puhul tegevusüksuse, geograafilise üksuse või äriüksuse 
asepresidendi poolt. 
 

Töötajad, kes saavad pidulikul üritusel (nt klientide väljasõit või äritehingute 

mälestusüritus) kingituse, mis ei pruugi nende juhiste kohaselt olla sobiv, kuid 
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millest keeldumine oleks ebapraktiline või solvav, võivad võtta kingituse vastu, 

kuid peavad sellest koheselt teavitama oma juhatajat. Seejärel saavad töötaja ja 
juhataja arutleda sobivate edasiste sammude üle. 
 

Eatoni töötajad ei või kunagi küsida kingitusi, preemiaid ega muid endale 

kasulikke esemeid hoolimata nende väärtusest. Töötajatelt oodatakse tarnijate, 
klientide või teiste äripartnerite väljastpoolt Eatonit kingituste vastuvõtmisel head 

hindamisvõimet. Kui töötajal tekib kahtlusi kingituse sobilikkuse suhtes, peaks ta 
arutama seda oma juhatajaga. 

 

Meelelahutuse vastuvõtmine  
 

Äriline meelelahutus (nt lõunasöögid, teatri- või spordiürituse piletid) võivad 

mängida äripartnerite töösuhete tugevdamises olulist rolli. Lähtuvalt sellest võivad 
Eatoni töötajad võtta vastu ärilise meelelahutuse pakkumisi, mis on tehtud 
seaduslikel ärilistel eesmärkidel, nagu hea nime loomine ja suhete parandamine 

klientidega või tarnijatega, eeldusel, et see vastab käesolevatele suunistele. 
Täpsemalt öeldes on meelelahutuse vastuvõtmine Eatoni tarnijatelt, klientidelt või 
muudelt äripartneritelt väljastpoolt Eatonit lubatud ainult siis, kui nimetatud 

meelelahutus: 

 on lubatud vastavalt Eatoni Ülemaailmsele reisikulude poliitikale; 

 ei ole sagedane; 
 on mõistlikult seotud seaduslike äriliste eesmärkidega (nt kliendi või tarnija 

saatmine kohalikul teatrietendusel/spordisündmusel või ärilõunal osalemine); 

 ei ole antud antud altkäemaksuna, kinnimaksmisena või pistisena (nt 
ärilepingu saamiseks või säilitamiseks või keelatud eelise kindlustamiseks); 

 ei tekita muljet (ega eelda kohustusi), et kingituse andja saab erikohtlemise 

osaliseks, saab ärilepingu, paremaid hindu või paremaid ostutingimusi; 
 on hea maitse piirides ja toimub äritegevuseks sobivas kohas; 
 on ärilises kontekstis mõistlik ja sobiv; 

 ei mõjuta ega paista mõjutavat töötaja võimet tegutseda Eatoni huvidest 
lähtuvalt; ja 

 vastab igale spetsiaalsele kohaliku juhtkonna poolt seatud piirangule.  

 Järgnev ei ole kunagi sobiv: 

 meelelahutus, mis võib ärilisest kontekstist vaadatuna tunduda üleliigne; 
 „täiskasvanute” meelelahutus või meelelahutus, mis sisaldab mis tahes viisil 

alastust või iharat käitumist; 

 meelelahutus, mis kingituse saajale teadaolevalt on andjale keelatud; ja 
 meelelahutus, mis on muul viisil kohaliku juhtkonna poolt keelatud. 
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Kui töötajal tekib kahtlusi ürituse, asukoha või kulutuse sobilikkuse osas, peaks ta 

arutama seda oma juhatajaga. 
 

Lõpetuseks pidage meeles, et need meelelahutuse suunised kehtivad 

olukordades, kus võõrustaja viibib kohapeal. Spordi- või kultuuriürituse piletid, mis 
antakse Eatoni töötajatele ja nendel ei osale võõrustajat, on reaalsed „kingitused”, 
aga mitte „meelelahutus” ning neid tuleks käsitleda ülalolevate kingituste suuniste 

kontekstis. 
 

Reisi vastuvõtmine  

Harva võib olla klientide, tarnijate või teiste äripartnerite puhul väljastpoolt Eatonit 
sobiv tasuda Eatoni töötajate reisimisega seotud kulud. Kuna need olukorrad on 
harvad, tuleb reisi ja/või reisimisega seotud kulude tasumise pakkumised: a) 

vaadata üle ja kiita heaks esimese ja teise taseme audiitorite poolt; ja b) 
avalikustada Kingituste avalikustamise ja teavitamise tööriistaga. 
 

Kontrollides reisitaotlusi, peavad esimese ja teise taseme audiitorid kaaluma 

mitmeid asjaolusid, sealhulgas järgnevat: 

 kas reisi põhieesmärk on äritegevusega seotud; 

 kas reisiklass on ärilisest kontekstist vaadatuna sobiv; 
 kas pakutud kulutused vastavad USA ja kohalikele seadustele ja tavadele; ja 

 kas reisiplaanis on kõrvalreiside osakaal minimaalne ja see väldib turismi- või 
puhkusesihtkohtade külastamist. 

 

Pidage meeles, et reeglina ei kiida Eaton heaks abikaasa või laste reisikulusid ja 

ei kiida kunagi heaks reise, mis tunduvad olevat vastutasuks ärilise või ebasobiva 
eelise andmise eest. 
 
 

 

Kingituste andmine (mitteriigiametnikud) 
 

Aeg-ajalt võib kingituste pakkumine kolmandatele osapooltele olla sobiv suhete 
tugevdamiseks või kohalike tavade järgimiseks. Lähtuvalt sellest lubab Eaton 

taolisi kingitusi eeldusel, et need vastavad käesolevatele suunistele. Täpsemalt 
öeldes võivad Eatoni töötajad pakkuda tarnijatele, klientidele ja teistele 
äripartneritele väljastpoolt Eatonit kingitusi seaduslikel ärilistel eesmärkidel, nagu 

hea nime loomine ja töösuhete tugevdamine (nt pühad või pidulikud esitlused, 
teenuste aastapäevad või pensionile minemine), eeldusel, et kingitus: 



 5 Last Revised: June 2013  
 

 on madalama väärtusega, kui $100 (eelistada tuleks reklaamtooteid, nagu 

tooted, mis on toodud Eatoni firmapoe veebilehel); 
 kui see on väärtusega $100 või rohkem, on heakskiidetud kingituse andja 

esimese ja teise taseme audiitorite poolt ja täpse väärtusega avalikustatud 

kingitusena vastavalt Eatoni Ülemaailmsele reisikulude poliitikale; 
 ei paneks avalikuks tulles Eatonit ega kingituse saajat ebameeldivasse 

olukorda; ja 

 ei ületa ühtegi kohaliku juhtkonna poolt seatud eripiirangut. 

 

Järgnevad kingitused ei ole kunagi sobivad: 

 sularaha või sularahaga samaväärsed kingitused (nt kinkekaardid 

või sertifikaadid); 
 kingitused, mis on antud altkäemaksuna, kinnimaksmisena või pistisena (nt 

ärilepingu saamiseks või säilitamiseks või keelatud eelise kindlustamiseks); 

 kingitused, mis on kohalike seaduste kohaselt keelatud; 
 kingitused, mille puhul andja teab, et need on kingituse saaja 

organisatsiooni poolt keelatud; 

 kingitused, mis on antud teenuse vormis või muul mitterahalisel viisil (nt 
töölevõtmise lubamine); ja 

 kingitused kliendi, tarnijate ja teiste äripartnerite pereliikmetele väljastpoolt 

Eatonit. 
 

Aastane kingituste väärtus, mida töötaja võib anda ühele saajale, ei või ületada 

$250, kui see ei ole täpse väärtusega avalikustatud vastavalt Eatoni 
Ülemaailmsele reisikulude poliitikale ja heakskiidetud asjassepuutuva piirkondliku 
presidendi poolt või Põhja-Ameerika puhul tegevusüksuse, geograafilise üksuse 

või äriüksuse asepresidendi poolt. Töötajatelt oodatakse tarnijatele, klientidele või 
teistele äripartneritele väljastpoolt Eatornit kingituste andmisel head 
hindamisvõimet. Kui töötajal tekib kahtlusi ürituse, asukoha või kulutuse 

sobilikkuse osas, peaks ta arutama seda oma juhatajaga. 
 

Kingituste andmine (riigiametnikud) 
 

Eatoni töötajad peaksid riigiametnikele kingitusi pakkudes olema iseäranis 

hoolikad. Kuna nii USA kui ka enamuse teiste riikide seadused keelavad millegi 
väärtusliku andmise riigiametnikele, et saada vastutasuks ärileping või 

kindlustada teatud tüüpi ebasobiv eelis, on oluline veenduda, et nendele isikutele 
tehtud kingitusi ei saaks käsitleda altkäemaksuna. Lisaks on sageli riigiametnikel 
seadusega keelatud võtta vastu kingitusi, seega kingituse pakkumine võib panna 

ametniku ebamugavasse olukorda. 
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Kes on „riigiametnik”? 
 

„Riigiametnik” on väga lai mõiste. See hõlmab kõiki ja igal tasemel riigiameti või 

–asutuse töötajaid, nii juhtivtöötajaid, seadusandlikke töötajaid kui ka 
kohtutöötajaid. Ka riigiomanduses või riigi kontrolli all olevate ettevõtete 
ametnikke ja töötajaid loetakse „riigiametnikeks”. Seega ei hõlma see mõiste 

ainult valitud ametnikke, tolli- ja maksuinspektoreid ja riigihangete osakonna 
ametnikke, vaid ka riigiomanduses olevate ettevõtete töötajaid. 
 

Mida loetakse sobivaks? 
 

Aeg-ajalt võib kingituse (nt piduliku kingituse) andmine riigiametnikule olla sobiv 

hea nime loomiseks ja töösuhete tugevdamiseks. Sellistel juhtudel on kingituse 
andmine riigiametnikule lubatud ainult kui: 

 kingitus on nimiväärtuses (alla $100) ja sisaldab Eatoni logo (nt riideese, 
pastapliiats jne). Iga toode, mis on ostetud Eatoni firmapoe veebilehelt 

väärtusega alla $100, on sobiv. Kingitusi, mis ei sisalda Eatoni logo VÕI on 
väärt rohkem kui nimiväärtus ($100 ja rohkem), võib anda ainult sobiva 
piirkondlikult presidendi või Põhja-Ameerika puhul tegevusüksuse, 

geograafilise üksuse või äriüksuse asepresidendi eelneva kirjaliku 
nõusoleku korral; 

 kohalikud seadused lubavad ametnikul kingitusi vastu võtta; ja 

 kingitus on avalikustatud Kingituste avalikustamise ja teavitamise 

tööriistaga. 
 

Aastane kingituste koguväärtus, mida te võite anda ühele saajale, ei või ületada 

$250, kui see ei ole avalikustatud Kingituste avalikustamise ja teavitamise 
tööriistaga ja meelelahutuse avalikustamise protseduurile ja heakskiidetud 
asjassepuutuva piirkondliku presidendi poolt või Põhja-Ameerika puhul 

tegevusüksuse, geograafilise üksuse või äriüksuse asepresidendi poolt. 
 

Pidage meeles, et järgnevad kingitused ei ole kunagi sobivad: 

 sularaha või sularahaga samaväärsed kingitused (nt kinkekaardid 

või sertifikaadid); 
 teenused või muud mitterahalised kingitused (nagu töökoha lubamine); 
 kingitused, mis on antud altkäemaksuna, kinnimaksmisena või pistisena (nt 

ärilepingu saamiseks või säilitamiseks) või eesmärgiga kindlustada keelatud 
eelis, nagu meelepärase maksukohtlemise kindlustamine; 

 kingitused, mis on kohalike seadustega keelatud või mida ametnikul ei ole 

lubatud vastu võtta; ja 
 kingitused ametnike pereliikmetele. 
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Meelelahutuse pakkumine (mitteriigiametnikud) 
 

Äriline meelelahutus (nt lõunasöögid, teatri- või spordiürituse piletid) võivad 
mängida äripartnerite töösuhete tugevdamises olulist rolli. Vastavalt sellele lubab 

Eaton ärilist meelelahutust, kui see on tehtud seaduslikel ärilistel eesmärkidel, 
nagu hea nime loomine ja suhete parandamine klientidega või tarnijatega, 
eeldusel, et see on vastavuses käesolevate suunistega. Täpsemalt öeldes on 

meelelahutuse pakkumine tarnijatele, klientidele ja teistele äripartneritele 
väljastpoolt Eatonit lubatud ainult siis, kui see meelelahutus: 

 on vastavuses Eatoni Ülemaailmse reisikulude poliitikaga; 

 ei ole antud altkäemaksuna, kinnimaksmisena või pistisena (nt pakutud 
ärilepingu saamiseks või säilitamiseks või keelatud eelise kindlustamiseks); 

 ei loo kuvandit, justkui Eaton saaks erikohtlemise osaliseks; 
 on hea maitse piirides ja toimub äritegevuseks sobivas kohas; 

 on ärilises kontekstis mõistlik ja sobiv; ja 

 vastab igale spetsiaalsele kohaliku juhtkonna poolt seatud piirangule.  

Järgnev ei ole kunagi sobiv: 

 meelelahutus, mida võib objektiivne kolmas osapool käsitleda üleliigsena; 

 „täiskasvanute” meelelahutus või meelelahutus, mis sisaldab mis tahes viisil 
alastust või iharat käitumist; 

 meelelahutus, mille võõrustaja teab, et saajal ei ole lubatud seda vastu võtta; 

ja 
 meelelahutus, mis on muul viisil kohaliku juhtkonna poolt keelatud. 
 

Kui töötajal tekib kahtlusi ürituse, asukoha või kulutuse sobilikkuse osas, peaks ta 

arutama seda oma juhatajaga. 
 

Lõpetuseks pidage meeles, et need meelelahutuse suunised kehtivad 

olukordades, kus Eatoni töötajad viibivad kohapeal. Spordi- või kultuuriürituse 
piletid, mida Eaton annab tarnijatele, klientidele või teistele äripartneritele 

väljastpoolt Eatonit ja millel ei osale Eatoni töötajaid, on reaalsed „kingitused”, 
aga mitte „meelelahutus” ning neid tuleks käsitleda ülalolevate kingituste suuniste 
kontekstis. 
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Meelelahutuse pakkumine (riigiametnikud) 
 

Nagu ka kingituste andmist riigiametnikele, võidakse ka meelelahutuse pakkumist 

pidada altkäemaksuks. Seetõttu peavad töötajad riigiametnikele meelelahutust 
pakkudes olema hoolikad. 
 

On olukordi, kus meelelahutuse pakkumine riigiametnikele on sobiv, nagu lõuna 
pakkumine pärast ringkäiku Eatoni tehases või olla mõnel juhul ametniku saatjaks 

spordi- või kultuuriüritusel. Meelelahutuse pakkumine riigiametnikele on lubatud 
ainult siis, kui meelelahutus: 

 ei ole pillav ja üleliigne; 

 ei ole antud ega tajutav altkäemaksuna, kinnimaksmisena või pistisena (nt 
ärilepingu saamiseks või säilitamiseks või keelatud eelise kindlustamiseks); 

 on hea maitse piirides ja toimub äritegevuseks sobivas kohas; ja 
 on avalikustatud Kingituste avalikustamise ja teavitamise tööriistaga. 

 

Järgnev ei ole kunagi sobiv: 

 meelelahutus, mis ei ole vastavuses Eatoni Ülemaailmse reisikulude 
poliitikaga või mida võidakse kolmanda osapoole poolt käsitleda üleliigsena; 

 „täiskasvanute” meelelahutus või meelelahutus, mis sisaldab mis tahes viisil 
alastust või iharat käitumist; 

 meelelahutus, mida vastavalt kohalikele seadustele ei ole Eatonil lubatud 

pakkuda või ametnikul lubatud vastu võtta; ja 
 tegevused, mis on spetsiaalselt kohaliku juhatuse poolt keelatud. 
 

Kui töötajal tekib kahtlusi ürituse, asukoha või kulutuse sobilikkuse osas, peaks ta 

arutama seda oma juhatajaga. 
 

Need meelelahutuse suunised kehtivad olukordades, kus Eatoni töötajad viibivad 

kohapeal. Spordi- või kultuuriürituse piletid, mida Eaton annab riigiametnikele ja 
millel ei osale Eatoni töötajad, on reaalsed „kingitused”, aga mitte „meelelahutus” 

ning neid tuleks käsitleda ülalolevate kingituste suuniste kontekstis. 
 

Reisi pakkumine riigiametnikele 
 

Nagu ka kingituste ja meelelahutuse puhul, tuleb reisi pakkumist riigiametnikule 

hoolikalt kaaluda. Erinevalt kingitustest ja meelelahutusest on reisikulud harva 
„nominaalsed”. Seetõttu tuleb igat riigiametniku reisikulude maksmise taotlust 
vaadelda juhtumikohaselt. 
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Mis tahes riigiametniku reisi või reisimisega seotud kulude maksmine vajab 

eelnevat Õigusosakonna heakskiitu. Kui riigiametnik esitab sellise taotluse, tuleks 
koheselt võtta ühendust Õigusosakonnaga. 
 

Kontrollides reisitaotlust, kaalub Õigusosakond mitmeid asjaolusid, sealhulgas 

järgnevat: 

 kas reisi põhieesmärk on äritegevusega seotud; 

 kas reisiklass on sobiv ja mõistlik; 
 kas pakutud kulutused vastavad USA ja kohalikele seadustele ja tavadele; ja 
 kas reisiplaanis on kõrvalreiside osakaal minimaalne ja see väldib turismi- või 

puhkusesihtkohtade külastamist. 
 

Pidage meeles, et reeglina ei kiida Eaton heaks riigiametniku pereliikmete 
reisikulusid ja ei kiida kunagi heaks reise, mis tunduvad olevat vastutasuks ärilise 

või ebasobiva eelise saamise eest. 

 

Kingituse avalikustamise ja teavitamise tööriist 

 

Tööriistale Gift Disclosure and Reporting Tool pääsete juurde JOE intraneti 
rippmenüüst Applications and Tools. Töötajad, kellel ei ole juurdepääsu 
Tööriistale Gift Disclosure and Reporting Tool, peaksid võtma ühendust oma 
juhatajaga, kui neil on andmeid, millest tuleks teavitada.  
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LISA 
 
 

Kingituste, meelelahutuse ja reiside vastu võtmine 
 
Järgnevad näited on mõeldud abistama töötajaid ja juhatajaid, kui nad kaaluvad 
kingituste, meelelahutuse või reiside vastuvõtmise sobivust või tagasi lükkamist. 
 
 
Õige: Töötaja võidab tarnija väljasõidul korraldatud golfimängu ja saab auhinnaks 
golfikeppide komplekti väärtusega $600. Kuna töötaja ei soovi võõrustajat 
solvata, võtab ta avalikult kepid vastu ja arutab seejärel olukorda oma juhatajaga. 
Nad otsustavad, et golfikeppide komplekti väärtuse tõttu oleks sobiv need 
tarnijale tagastada. 
 
Väär: Ülaloleva juhtum, kuid töötaja jätab golfikepid alles ja annab need 
pereliikmele. 
 
Õige: Eaton värbab hetkel ajutist tööjõudu riigis X vastavalt lepingule ettevõttega 
TempCo, Inc,mis aegub ühe kuu pärast. TempCo piirkondlik juhataja kutsub 
Eatoni kohaliku personaliosakonna juhataja kaubandusühingu vastuvõtule, kus 
riigi X tööminister arutleb kohalike tööjõuseaduste muudatuste üle. See üritus on 
avatud kaubandusühingu liikmetele ja osalemispääsme hind on umbes $100. 
Personaliosakonna juhataja võtab kutse vastu ja avalikustab vastuvõtul 
osalemise Kingituste avalikustamise ja teavitamise tööriistaga. 
 
Väär: Ülalolev juhtum, kui ürituseks ei ole vastuvõtt, vaid eraviisiline õhtusöök, 
kus osalevad kümme eraisikut. Personaliosakonna juhataja saab teada, et 
TempCo maksis tööministrile kõnelejatasu rohkem kui $10 000, kuid osaleb siiski 
üritusel ilma juhatajat teavitamata. 
 
Õige: Atlantas, Georgia osariigis asuv tarnija on tarninud ühele Eatoni filiaalile 
defektsed tooted. Filiaali tarneosakonna juhataja peab tegema tarnijaga 
koostööd, et selgitada välja defekti põhjus ja leida lahendusmeetodid. Selle 
hõlbustamiseks pakub tarnija tarneosakonna juhatajale võimaluse, et ta tasub 
tehase külastamiseks tema eest lennupiletite ja majutuskulud. Tarneosakonna 
juhataja kontrollib pakkumist oma esimese ja teise taseme audiitoritega, kes 
kiidavad reisi heaks. 
 
Väär: Ülalolevas näites võtab tarnija hiljem tarneosakonna juhatajaga ühendust ja 
pakub võimalust pikendada hotellis peatumist nädalavahetuse võrra, et nad 
saaksid mängida golfi (tarnija kulul). Tarneosakonna juhataja võtab pakkumise 
vastu ilma oma juhatajaga konsulteerimata. 
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Kingituste, meelelahutuse ja reiside pakkumine mitteriigiametnikele 

 

Järgnevad näited on mõeldud abistama töötajaid ja juhatajaid, kui nad kaaluvad 
kingituste, meelelahutuse või reiside pakkumise sobivust. 
 

Õige: Pärast tootmisprotsessi tutvustavat ringkäiku Eatoni tehases kutsutakse 
klienti osalema õhtusel kohaliku orkestri kontserdil. 
 

Väär: Pärast tootmisprotsessi tutvustavat ringkäiku Eatoni tehases nõuab klient, 
et teda viidaks õhtul linnaga tutvuma, sealhulgas ka kohalike striptiisiklubidega. 
 

Õige: Eaton sõlmis uue kliendiga olulise tehingu lepingu. Allkirjastamisüritusel 
annab kohalik Eatoni juhataja kliendile üle $200 maksva käsitsi voolitud 
malekomplekti. Kingituse on eelnevalt heaks kiitnud juhataja esimese ja teise 

taseme juhatajad. 
 

Väär: Ülalolev juhtum, kui Eatoni kohalik juhataja teab, et kliendi poliitikate 

kohaselt ei ole tal lubatud võtta tarnijatelt vastu ühtegi kingitust, kuid ta endiselt 
annab kingituse üle. 
 

Õige: Oluline klient tähistab 35. tegutsemisaastat. Eatoni kliendihaldur kingib 

kliendile pudeli kohalikust veiniistandusest pärit veini ja töötajate poolt 
allkirjastatud kaardi. 
 

Väär: Veini asemel kingib kliendihaldur kliendile 100 dollarit väärt oleva 
kinkekaardi. 
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Kingituste, meelelahutuse ja reiside pakkumine riigiametnikele 

 

Järgnevad näited on mõeldud abistama töötajaid ja juhatajaid, kui nad kaaluvad 
kingituste, meelelahutuse või reiside riigiametnikele pakkumise sobivust. 
 

Õige: Linna, kus asub Eatoni tehas, linnapea osaleb ringkäigul tehases. Pärast 
ringkäiku osaleb ta pidulikul lõunasöögil Eatoni töötajatega. Pidulikul lõunasöögil 

kingib tehase juhataja talle Eatoni logoga sviitri, mille väärtus on väiksem kui 
$100. 
 

Väär: Sviitri asemel kingib tehase juhataja linnapeale kaks piletit (üks talle ja teine 

tema abikaasale) jalgpalli finaalturniirile. 
 

Õige: Hiina provintsi kuberner helistab tema provintsis asuva Eatoni tehase 

juhatajale ja soovib tutvumisringkäiku. Kohalike tavade kohaselt annab Eaton 
kubernerile piduliku kingituse, nagu kristallvaas, mille väärtus on $150. Tehase 

juhataja võtab ühendust Eatoni presidendiga, kes vastutab Hiina tegevuse eest ja 
arutleb olukorra üle. 
 

Väär: Ülalolev juhtum, kuid tehasesse saabudes nõuab kuberner, et tema 

reisikulud, mis on kokku ainult $150, tuleks hüvitada. Tehase juhataja nõustub 
ilma Õigusosakonnaga eelnevalt konsulteerimata. 
 

Õige: Kohalik tava näeb ette (ja kohalik seadus lubab), et piirkonna riigiametnikud 
saavad pühade puhul kingitusi ettevõtetelt, kes tegutsevad nende haldusalas. 

Kohalikud Eatoni juhatajad arutavad seda teemat oma piirkondliku presidendiga, 
et kas ja millised kingitused oleksid sobivad. 
 

Väär: Ülalolev juhtum, kuid kohalikud juhatajad hääletavad selle poolt, et anda 

riigiametnikele kohaliku jaemüüja $50 suurused kinkekaardid. 
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KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED 
 

Kuidas saab töötaja määrata saadud kingituse väärtust? 

Kasutage mis tahes kingituse/meelelahutuse väärtuse hindamisel tervet mõistust 
ja head hindamisvõimet. Kui väärtus on ebaselge, võtke ühendust poega või 

kontrollige hinda internetist või muudest sarnastest allikatest. Kahtluste korral 
järgige teavitamise ja avalikustamise protseduure. 
 

Kuidas töötaja teab, kas kingitus on kinkija organisatsioonis keelatud? 
 

Selle küsimuse puhul ei ole uurimine vajalik, kuid kingitustest tuleks keelduda, kui 

on selge, et kinkija organisatsioonis ei ole vastavate kingituste tegemine lubatud. 
Kui kingituse tagasilükkamine kingituse saamisel on ebapraktiline, võtke kingitus 
vastu ja seejärel arutage koheselt juhatajaga edasiste sammude üle. 
 

Kas teenet loetakse kingituseks? 
 

Vastus sellele küsimusele võib olla mitmesugune. Teene vastu võtmine tarnijalt, 
kliendilt või mõnelt muult äripartnerilt väljastpoolt Eatonit võib ohustada või näida 

ohustavat töötaja hindamisvõimet või tekitada tegeliku või näilise konflikti töötaja 
isiklike huvide ja tema Eatonile lojaalseks jäämise vahel. Arutage küsimusi 
tekitavaid teeneid ja nendele vastamist oma juhatajaga. 
 

Kus asub Eatoni firmapoe veebileht? 
 

Eatoni firmapood on saadaval keskkonnas JOE. 
 

Kas juhatajad võivad kehtestada oma gruppidele rangemaid suuniseid (nt 

lubatud kingituste madalam väärtus)? 
 

Jah, kuid juhataja, kes otsustab seda teha, peaks edastama suunised ja ootused 

oma grupile. 

 

Ma sisestasin kingituse Kingituste avalikustamise ja teavitamise tööriistas 
valesti. Kuidas ma saan oma sisestust parandada? 

Võtke ühendust Eetika ja vastavuse osakonnaga aadressil 
Giftadmin@Eaton.com. 
 
Kas ühe isiku kingituste 250 dollari suurust limiiti arvestatakse 
kalendriaasta põhjal või jooksva 12-kuulise perioodi põhjal? 

 

mailto:Giftadmin@Eaton.com
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250 dollari suurust kingituste andmise või saamise limiiti ühe isiku kohta 
arvestatakse jooksva 12-kuulise perioodi kohta. 
  
 
Kas identseid kingitusi, mida on tehtud mitmele kliendile, saab sisestada 
korraga? 
 
Võtke ühendust Eetika ja vastavuse osakonnaga aadressil 
Giftadmin@Eaton.com. 

 

Viimati parandatud: June 2013 

mailto:Giftadmin@Eaton.com

