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Who we are

Recognized by Key services

Forte Tax & Law – is a law firm that 
provides comprehensive legal support to 
international and Russian companies. We 

advise on a wide range of Russian law 
issues whilst conforming to high 

international standards. 

Tax Law

Corporate Law and

M&A

Labor Law and 

Migration support

Exit Services

Best Lawyers

6 of our lawyers are 
ranked in international 
rating Best Lawyers

Foreign clients

90% 900 million euros

Total amount of 
transactions completed 
with our support

Companies are 
among our clients

Fortune 500
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https://www.worldtransferpricing.com/Jurisdiction/Russia/Rankings/35#rankings
https://www.legal500.com/c/russia/tax/
https://www.kommersant.ru/doc/5260792
https://300.pravo.ru/award/search/?AwardSearch%5Bawardee%5D=1&AwardSearch%5Bquery%5D=forte
https://www.bestlawyers.com/current-edition/russia


No exit?

Rajavastuuyhtiön 
myyminen (OOO)

Osakeyhtiön 
myyminen (AO) 

Likvidaatio Take over / MBO

Hallituksen 
komission luvan 

hakeminen



Rajavastuuyhtiön myyminen (OOO)

Presidentin määräys No. 618 syyskuun 8, 2022, jolla määritellään rajavastuuyhtiöiden osuuksia
koskevien liiketoimien toteuttamismenettely

Venäjän hallituksen komission lupa vaaditaan, jos seuraavia oikeuksia suoraan tai välillisesti,
muutetaan tai lakkautetaan:

1. OOO-yhtiöiden omistus-, käyttö- ja/tai etujen määräysoikeudet;

2. muut oikeudet hallita rajavastuuyhtiötä ja/tai harjoittaa niiden toimintaa
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Rajoitukset koskevat seuraavia toimia:

• Sopimukset rajavastuuyhtiöiden osuuksien myynnistä
• Yhtiösopimukset rajavastuuyhtiöissä (esim osakassopimus)
• Osuuden lahjoitus
• Osakepääoman lasku/korottaminen
• Osuuden haltijan vetäytyminen (withdrawal)
• Hallinnointisopimukset (omistus- ja hallinnointioikeuksien siirtyminen edunvalvojalle)
• Yli 10 miljoonan ruplan (tai vastaavan muussa valuutassa) maksut "epäystävällisille" henkilöille

osakepääoman alentamisen yhteydessä (mahdollista maksaa enemmän ilman lupaa C-tilille)

Venäjän hallituksen komission lupa vaaditaan kaikkiin transaktioihin missä osapuolena on
”epäystävällinen” henkilö.

Assettien myyminen edelleen mahdollista, ellei kyseessä ole kiinteistö, joka vaatii luvan.

Toimitusjohtajan ja uuden osoitteen rekisteröiminen mahdollista.

Jos kauppa on rekisteröity ennen 08.09.22, tarvitseeko kauppahinnan maksu tämän päivän jälkeen
luvan?

Rajavastuuyhtiön myyminen (OOO)
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Osakeyhtiön myyminen (AO) 

Hallituksen komission lupa vaaditaan kun transaktiossa on mukana ”epäystävällinen” henkilö

Joitain poikkeuksia, esim. jos oikeus osakkeihin ei siirry, yritysryhmän sisäiset transaktiot tietyin rajoituksin etc.

Lupaa ei tarvita:

• ”Epäystävällisten” osapuolien väliset transaktiot, joissa epäystävällisiä osapuolia kontrolloi ”ystävällinen”
taho, ja tämä kontrolli on ollut voimassa ennen 1.3.2022.

• Transaktiot, joissa edunsaajat ovat venäläisiä tahoja ja nämä edunsaajat on ilmoitettu Venäjän verottajalle

15.10.2022 asti transaktiot kahden epäystävällisen ei-residentin välillä oli mahdollisia, tämä ei enää onnistu.
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Likvidaatio

Koko prosessin ajalle yritys tarvitsee osoitteen, likvidaattorin sekä kirjanpidon.

Kestää 6-12 kk (max 1,5 vuotta)

Likvidaatiossa jäävien varojen siirtoon rajoituksia (max 10 mln RUB vastaava summa/kk tai siirto C-
tilille). MinFin voi myöntää luvan suurempaan siirtoon, mutta ei liene realismia saada sitä.

Mahdollinen ulkopuolisen hallinnon asettaminen/konfiskointi – tämä koskisi ainoastaan muutamia
suomalaista yritystä eikä tästä ole vielä lainsäädäntöä, laki ei ole edennyt ensimmäisen käsittelyn
jälkeen 24.5.2022

Kielto yrityksien likvidoinnoista tai sen asettaminen luvan varaiseksi? Osa notaareista kieltäytyy jo
nyt rekisteröimästä likvidaatiota.
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Take over / MBO

Vaati hallituksen komission luvan jos osapuolena epäystävällinen taho

Tällä hetkellä nopein vaihtoehto, huolimatta lupatarpeesta. Kontrolloitu prosessi

Jos rajavastuuyhtiössä on jakamattomia varoja, pystyy ”ystävällinen” ei-residenttiostaja maksamaan
kauppasumman yrityksen omista varoista, ensin maksamalla itselleen osinkoja. Ystävälliselle
ulkomaiselle omistajalle maksetuissa osingoissa ei rajoitusta.

Toteutettavissa ainoastaan hyvin luotettavien tahojen kanssa, ei koske AO:ta. Ennen
15.10.22 tämä olis mahdollista myös residenttien ystävällisien tahojen kanssa.

Take over:iin alkaa liittyä riskejä, jos yrityksen likvidointi luvanvaraiseksi.
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Hallituksen komission luvan
hakeminen

Lupaa haetaan MinFinistä sekä toimialaministeriöstä
Lupaa voi hakea ostaja, myyjä tai sitä voi hakea jomman kumman valtuutettu edustaja

Lupaa haettaessa tarvitaan:

• Saatekirje hakijalta (transaktion kuvaus, kaupalliset ehdot)
• Yhtiöiden perustamisasiakirjat
• Tiedot ei-residenteistä edunsaajista
• Taloustiedot
• Vakuutus ostajalta liiketoiminnan jatkamisesta (tarve vaihtelee ministeriöittäin)
• Akkreditoidun arvonmäärittäjän raportti hinnasta (SRO) – kauppahinta max 50% yhtiön arvosta (suositus

MinFiniltä)

Päätöksen antamiseen ei ole asetettu aikarajaa, AO:n tapauksessa 1,5-5kk. Minpromtorgin mukaan
heillä käsittelyaika 2-4 viikkoa ja hallituksen komissiolla 1-2 viikkoa, käytännössä aikataulu venynee
huomattavasti
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Muuta

Ulkomaalaisten lainojen anteeksiantaminen vuoden 22 loppuun asti mahdollista ilman
veroseuraamuksia kunhan laina on annettu ennen 1.3.2022. Korkojen verotus epäselvä.
Valuuttakurssivoitto verotettavaa tuloa.

Rahaliikenteen suunnittelu ja sopiminen pankkien kanssa välttämätöntä

Pankkitilin avaaminen UZB/KZT hankaloitunut, ellei yritys pysty esittämään todisteita liiketoiminnasta
kyseisissä maissa

Toiminnan alasajo edelleen myös vaihtoehtona, kohta mahdollisesti ainoa toteutettava
sopeutustoimi. Toiminta ajetaan minimiin, sopimukset irtisanotaan, järjestetään juridinen osoite,
palkataan interim johtaja, sovitaan kirjanpidon raportoinnin hoitamisesta.

Lakialoite sanktioiden noudattamisen kriminalisoinnista duuman käsittelyssä 7.4.22. Kommentit
hallitukselta – 10 vuoden mahdollinen vankeus kohtuuton, epäselvä ketä tämä koskisi

Konkurssin estävä moratorio päättyi 1.10.2022.
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