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1. finalidade  

nossos valores e princípios corporativos  
A Randstad é uma das líderes globais em serviços de RH. Nossos valores fundamentais foram 

estabelecidos quando da criação da empresa. Eles continuam a servir de diretriz para todos na 

Randstad, para guiar nosso comportamento e moldar nossa cultura.  

  

Um desses valores centrais é 'a promoção simultânea de todos os interesses': nossos stakeholders 

estão no centro de nossa estratégia, atendemos aos seus interesses e criamos valor duradouro 

para todos eles - nossos clientes, nossos candidatos, nossos funcionários e outras partes 

interessadas, incluindo governos -, ao passo que nossos negócios devem beneficiar a sociedade 

como um todo.  

  

Por conseguinte, a Randstad paga os tributos aplicáveis nos países onde o valor é criado.  

  

nossa gestão de risco  
Nós operamos em muitos mercados ao redor do mundo; nossa estrutura global de controle e risco 

é personalizada de acordo com as características locais. Nosso apetite por risco está alinhado com 

as nossas prioridades estratégicas. Seus elementos incluem: - Adotar uma abordagem de 

tolerância zero para violações dos nossos valores fundamentais e princípios corporativos, e - 

proteger e manter nossa reputação e a imagem das nossas marcas.  

  

Nossos principais riscos são aqueles que ameaçam a posição de controle do Grupo. Os riscos 

atuais foram categorizados em quatro áreas: estratégicos, operacionais, financeiros & de 

relatórios, e de conformidade. A reputação é considerada um risco estratégico, riscos financeiros e 

de divulgação incluem a avaliação de ativos fiscais diferidos e fundo de comércio; já a 

conformidade fiscal é listada como um risco de compliance.  

  

estrutura de controle fiscal  
Nossos principais riscos são regidos por nossa Estrutura de Controle Chave, da qual a Estrutura de 

Controle Fiscal faz parte. Em auditorias internas, é testada a eficácia desses controles. A Estrutura 

de Controle Fiscal, portanto, constitui a base para todas as nossas ações de gestão de risco fiscal 

global e abrange todas as funções fiscais que são executadas dentro do grupo.  
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O objetivo da estrutura de controle Fiscal é garantir que o grupo Randstad está no controle de 

todas as suas obrigações de conformidade fiscal e não incorra em quaisquer encargos fiscais 

relevantes inesperados. Nossa estrutura de transparência e controle fiscal auxilia no 

reconhecimento de potenciais disputas e controvérsias tributárias em um estágio inicial. Discutí-los 

e, idealmente, solucioná-los contribui para minimizar nossa posição fiscal contingente.  

  

relacionamento com as autoridades fiscais  
Devido à natureza de nossos negócios, operamos em sociedades que fornecem estruturas legais, 

um nível mínimo de educação e infraestrutura. Buscamos um relacionamento sólido com os 

governos.  

  

A transparência e a confiança estão incorporadas em nossos princípios e cultura corporativos e, 

portanto, desempenham um papel importante na forma com a qual nos envolvemos com as 

autoridades fiscais em todo o mundo. Como parte do aludido envolvimento, a Randstad busca 

estabelecer ativamente diálogo com as autoridades fiscais.  

Como resultado de tal diálogo, por exemplo, a Randstad faz parte do chamado “programa de 

relacionamento aprimorado” das autoridades fiscais holandesas. Os pré-requisitos para tal acordo 

são a transparência e confiança mútuas e requer a existência de uma Estrutura de Controle Fiscal 

eficaz, como mencionado acima.  

  

finalidade deste documento  
Este artigo descreve a posição que o Conselho de Administração da Randstad Holding nv e o 

Grupo Randstad ocupam na área de Tributação.  

  

2. aplicabilidade  

A presente política aplica-se a todas as entidades controladas e subsidiárias do grupo Randstad ao 

redor do mundo.  

  

3. condição  

Discutido e adotado pelo Conselho de Administração.  

  

4. política e documentos relacionados  

premissa geral  
Alinhado aos nossos valores e princípios e de forma a salvaguardar a nossa boa reputação, a 

Randstad demonstra um comportamento fiscal ético.  

  

contribuição fiscal total  
Somos um contribuinte considerável e, portanto, também sob essa perspectiva financeira, um 

importante contribuinte para a sociedade. Nossa cenário fiscal é composto, por exemplo, de 

impostos sobre folha de pagamento, seguridade social, impostos sobre valor agregado e impostos 

sobre lucros.  

  

No balanço, nossa taxa média de imposto de renda aplicável de longo prazo varia em torno de 

30%. Isso é 5% maior do que a alíquota legal de 25% no país sede da Randstad, na Holanda. A 

Randstad considera esta uma taxa tributária média equilibrada e adequada, dada a sua dispersão 

global, a sua complexidade e tendo em vista o ambiente competitivo global em que se encontra.  
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cumprimento das obrigações fiscais  
A Randstad atua, a todo momento, em conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis. 

Grande parte dessas leis e regulamentos aplicáveis são guiados por normas internacionais, tais 

como as diretrizes da OCDE.  

Nosso objetivo é cumprir o espírito, bem como a letra da lei.  

  

planejamento tributário  
Qualquer ação relacionada ao planejamento de nossa posição tributária deve ser consistente com o 

andamento normal dos negócios e consoante a estratégia geral de grupo.  

  

Como consequência, lucros de negócios são gerados quando a Randstad possui a propriedade 

legal e financeira de ativos e quando as pessoas relevantes gerenciam tais ativos. Asseguramos 

que uma parcela adequada do lucro tributável seja reportada naquelas entidades da Randstad 

onde o valor é gerado durante o andamento normal dos negócios, proporcional às funções 

desempenhadas, aos ativos implantados e aos riscos assumidos. Todos os nossos preços e 

políticas de transferência entre empresas baseiam-se no "princípio da concorrência de mercado”, 

que quer dizer aqueles que se aplicariam como se acordados entre partes não relacionadas.  

  

mecanismo de denúncia  
A Randstad dispõe de um procedimento de relatórios de má conduta que permite que nossos 

stakeholders reportem qualquer suspeita de irregularidade através de uma linha telefônica segura 

ou de um website.  
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