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Застосовність
Ця Політика дотримання вимог 
міжнародної торгівлі (далі «Політика») 
застосовується до GXO Logistics, Inc., 
включно зі всіма дочірніми компаніями, 
відділеннями й іншими операційними 
компаніями (спільно іменуються 
«GXO» або «Компанія»). Усі директори, 
керівники й робітники GXO, а також 
треті сторони, що діють від нашого 
імені, мають дотримуватися вимог 
цієї Політики. Термін «Компанія» в цій 
Політиці охоплює всіх осіб і суб’єктів, 
на яких поширюється дія цієї Політики.

1. Огляд
GXO націлена на дотримання всіх 
чинних законів та правил у сфері 
торгівлі там, де вона здійснює свою 
діяльність, включаючи Ембарго та 
Санкції, а також торгові обмеження, 
які введені США, ЄС та іншими 
регуляторними органами й країнами. 
Оскільки законодавство США може 
застосовуватися до операційних 
компаній, працівників, активів, 
товарів, технологій або послуг GXO, 
які розташовані в інших країнах, 
окрім відповідного внутрішнього 
законодавства країни, Компанія 
також має забезпечити дотримання 
всіх чинних законів США там, де 
вона здійснює свою діяльність. У разі 
існування суперечності між законом або 
правилом та законом США або законом 
іншої держави, будь-яка транзакція, 
пов’язана з такими законами, має бути 
тимчасово призупинена, поки не буде 
отримано письмову консультацію від 
групи з контролю за дотриманням 
вимог міжнародної торгівлі.

2. Визначення
2.1. Бойкот: заборона, обмеження 
або відмова ведення бізнесу з певною 
особою, організацією або країною. 
Термін «Бойкот», який використовується 

в цій Політиці, не включає будь-які 
Санкції або Ембарго, які введені  
урядом Сполучених Штатів Америки.

2.2. Компанія: термін, який 
використовується в цьому документі 
для позначення GXO Logistics у всіх 
формах її підприємницької діяльності, 
працівників GXO та всіх інших сторін, 
які визначені у розділі «Застосовність».

2.3. Ембарго та Санкції: заборони 
торгівлі на території певних країн 
або з певними країнами, фізичними 
або юридичними особами, які 
включені урядами або міжнародними 
асоціаціями до переліку заборонених.

2.4. Експорт: вивезення Товарів за 
міжнародний кордон або, у випадку 
з даними, передача особі за місцем її 
знаходження, яка не є громадянином 
або законним постійним мешканцем 
країни походження даних.

2.5. Імпорт: ввезення Товарів в країну, 
яке зазвичай потребує дотримання 
митного законодавства.

2.6. Товари: в широкому розумінні 
товари, технології (включаючи 
друковану інформацію, інформацію, яка 
зберігається в електронному вигляді, 
або інтелектуальну власність) та послуги.

2.7. Реекспорт: вивезення товарів 
з однієї країни в іншу після того, як 
товари було експортовано з країни  
їх походження.

3. Стандарти поведінки
3.1. Ми не ведемо недозволений 
бізнес з країнами або сторонами, до 
яких застосовано санкції: Компанія не 
веде недозволений бізнес: (i) в,  
з або для будь-якої країни, у відношенні 
до якої діє ембарго або застосовано 
санкції; або (ii) з або для будь-якої 

фізичної або юридичної особи, яка 
внесена в переліки Європейського 
Союзу, Організації Об’єднаних Націй, 
Сполучених Штатів Америки або інші 
застосовні переліки осіб чи країн, у 
відношенні до яких діє Ембарго або 
Санкції. Ця заборона включає (але не 
обмежується) діяльність із здійснення 
відправлень, складування товарів 
або надання та отримання будь-яких 
послуг. Якщо є законна підстава для 
ведення такої діяльності, включаючи 
незастосовність обмеження або 
існування дозволу з боку уряду, перед 
веденням такої діяльності необхідно 
отримати письмову консультацію від 
групи з контролю за дотриманням 
вимог міжнародної торгівлі.

3.2. Ми не беремо участі  
в торговельних бойкотах: Компанія не 
бере участь в торговельних Бойкотах, 
які не санкціоновані урядом США, 
включаючи угоди щодо дискримінації 
по відношенню до певних країн або 
відмови ведення бізнесу з певними 
країнами, такими як Ізраїль. Будь-
який запит на участь в Бойкоті має 
бути повідомлений групі з контролю 
за дотриманням вимог міжнародної 
торгівлі та має бути відхилений. Згідно 
з вимогами законодавства США, 
комплаєнс-офіцер або призначена 
ним/нею уповноважена особа має 
повідомити уряд США про будь-які 
запити щодо Бойкоту.

3.3. Ми здійснюємо відправлення 
та інші транзакції належним чином: 
Перш ніж здійснювати міжнародне 
або внутрішнє відправлення товарів 
або іншу транзакцію, яка включає 
ланцюг постачання або інші логістичні 
послуги (кожна з них – «Транзакція»), 
Компанія має підтвердити, що 
Транзакція відповідає застосовним 
вимогам торговельного контролю, 
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зокрема впевнитись у тому, що: (i) 
Транзакція відповідає застосовним 
Ембарго та Санкціям; (ii) усі сторони, 
які задіяні в Транзакції, перевірені 
на предмет наявності/відсутності 
в переліках осіб або країн, до яких 
застосовано санкції; (iii) у разі потреби 
визначено експортну класифікацію; 
(iv) установлено відповідні дозволи від 
уряду; і (v) оформлено всі необхідні 
експортні/імпортні документи. Для 
отримання додаткових керівних 
вказівок ознайомтеся з процедурами 
дотримання вимог торгівлі GXO, які 
розташовані на вебсайті SharePoint під 
назвою «Trade Compliance and Third 
Party Diligence Resources» або зв’яжіться 
з групою з контролю за дотриманням 
вимог міжнародної торгівлі за адресою 
Tradecompliance@gxo.com.

3.4. Ми здійснюємо експортну 
діяльність на законних підставах: 
Компанія дотримується умов та 
положень усіх застосовних ліцензій 
та дозволів, включаючи направлення 
вантажів тільки до та через ті сторони та 
місця, які вказані в ліцензіях та дозволах. 
Компанія не направляє або переадресує 
вантажі в спосіб, який не відповідає 
вимогам таких ліцензій або дозволів.  
У разі відсутності дозволу від уряду США, 
Компанія не направляє контрольовані 
товари військового призначення через 
країни, у відношенні до яких діє ембарго 
на постачання зброї.

3.5. Ми здійснюємо імпортну 
діяльність на законних підставах: 
Компанія дотримується всіх імпортних 
та митних вимог під час ввезення 

товарів у країну та надає повну, точну 
та достовірну інформацію відповідним 
органам державної влади (таку як 
описання товару, його вартість та 
походження, а також будь-яку іншу 
інформацію згідно з вимогами чинних 
законів та правил).

4. Аудити
Компанія проводить періодичні 
аудити та/або самооцінку програми 
дотримання вимог міжнародної торгівлі, 
розслідує потенційні порушення правил 
контролю за міжнародною торгівлею, 
визначає та за необхідністю застосовує 
коригуючі заходи з метою зменшення 
шкоди та зниження ризику порушення.

5. Повідомлення про проблеми
Усі особи, які підпадають під 
дію цієї Політики, повинні 
негайно повідомляти про будь-
яку неправомірну поведінку або 
потенційні порушення цієї Політики 
та/або чинного законодавства у сфері 
міжнародної торгівлі. GXO не дозволяє 
здійснювати акти помсти проти 
будь-якої особи, яка за доброї волі 
повідомляє про будь-які сумнівні 
випадки, провину та/або потенційні 
порушення політики Компанії або 
застосовних законів. Звіти можна 
надавати безпосередньо групі  
з контролю за дотриманням вимог 
міжнародної торгівлі за адресою 
Tradecompliance@gxo.com або 
направляти до відділу з питань 
етики та дотримання нормативних 
вимог на адресу ethics@gxo.com. 
Крім того, ви можете відвідати 
наш вебсайт із питань етики за 

адресою https://ethics.gxo.com, 
де можна знайти альтернативні 
варіанти повідомлення про 
проблему. Про ваші проблеми 
можна повідомити анонімно, якщо 
це не заборонено чинним місцевим 
законодавством. Додаткову 
інформацію та керівні вказівки 
щодо цієї Політики та правил 
експортного контролю в США, ЄС 
та інших регуляторних органах та 
країнах можна отримати від групи 
з контролю за дотриманням вимог 
міжнародної торгівлі за адресою 
Tradecompliance@gxo.com. Якщо ви 
вважаєте, що будь-яка умова або 
положення цієї політики вступає  
у суперечність з місцевими 
правовими вимогами, зв’яжіться  
з групою з контролю за дотриманням 
вимог міжнародної торгівлі за 
адресою Tradecompliance@gxo.com.

6. Винятки з Політики
Будь-які винятки чи відхилення від 
цієї Політики повинні письмово 
схвалюватися Начальником 
відділу контролю за дотриманням 
законодавства.

7. Недотримання вимог  
щодо відповідності
Недотримання цієї Політики може 
мати серйозні наслідки для Компанії 
та окремих причетних осіб, у тому 
числі цивільне або кримінальне 
переслідування, штрафи і можливе 
позбавлення волі. Порушення цієї 
Політики також можуть призвести до 
застосування дисциплінарних заходів, 
включаючи припинення  
трудового договору.

Політика ділової етики
Дотримання вимог міжнародної торгівлі

© GXO, 2021. Усі права збережено


