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VENÄJÄN RAJAVASTUUYHTIÖLAKIA KOSKEVAT LAKIMUUTOKSET 

NETTOVARALLISUUTTA JA OSAKEPÄÄOMAN ALENTAMISTA KOSKEVIA 

SÄÄNTÖJÄ MUUTETAAN

Velkojien oikeuksien parantamiseen tähtäävä Venäjän federaation laki No. 228-FZ1 astui voimaan 1.1.2012. 

Samalla lain rajavastuuyhtiölakia koskevat muutokset astuivat voimaan.

Lakimuutokset  valtuuttavat  toimivaltaisen  viranomaisen  laatimaan  yksityiskohtaiset  säännöt 

rajavastuuyhtiön nettovarallisuuden laskemiseksi. Lakimuutoksien myötä rajavastuuyhtiöitä vaaditaan myös 

liittämään määrätyt tiedot yhtiön nettovarallisuudesta tilinpäätökseensä, sekä pyynnöstä toimittamaan yhtiön 

nettovarallisuutta koskevia tietoja yhtiöön intressisuhteessa oleville kolmansille osapuolille.     

Lakimuutoksien myötä rajavastuuyhtiö on jatkossa velvollinen alentamaan osakepääomaansa2 ainoastaan, 

kun  sen  nettovarallisuus  on  ollut  osakepääomaa  pienempi  kahtena  peräkkäisenä  tilikautena,  poislukien 

yhtiön  ensimmäinen  tilikausi.  Aiemmin  rajavastuuyhtiön  oli  alennettava  osakepääomansa  yhtiön 

nettovarallisuutta  vastaavalle  tasolle  tilikauden   jälkeen,  jos  yhtiön  nettovarallisuus  oli  osakepääomaa 

pienempi minä tahansa ensimmäistä tilikautta seuraavan tilikauden päättyessä.

Osakepääoman  alentamiseen  liittyvää  ilmoitusvelvollisuutta  koskevat  säännöt  muuttuvat  myös  1.1.2012 

alkaen.  Sen sijaan,  että  rajavastuuyhtiön olisi  osakepääoman alentamisen yhteydessä ilmoitettava asiasta 

tunnetuille  velkojille,  on  yhtiön  julkaistava  osakepääoman  alentamista  koskeva  ilmoitus  asianomaisessa 

viranomaisjulkaisussa (Vestnik gosudarstvennoj registratsii) sekä ilmoitettava osakepääoman alentamisesta 

viranomaisille.

Alla tarkempi selvitys rajavastuuyhtiölain olennaisimmista muutoksista.          

1. Nettovarallisuus  

Rajavastuuyhtiön nettovarallisuudella tarkoitetaan yleisesti ottaen yhtiön varallisuutta vähennettynä yhtiön 

veloilla.

Voimaan astuneiden lakimuutosten myötä ao. viranomaiset on valtuutettu laatimaan yksityiskohtaiset säännöt 

rajavastuuyhtiön nettovarallisuuden laskemiseksi. Tätä viranomaista ei laissa määrätä, mutta osakeyhtiöiden 

tapaan  nettovarallisuuden  laskemista  koskevat  säännöt  hyväksynee  Venäjän  valtiovarainministeriö  tai 

Venäjän rahoitusmarkkinapalvelu. Kunnes rajavastuuyhtiön  nettovarallisuuden laskemista koskevat säännöt 

on  laadittu  ja  hyväksytty,  sovelletaan  jatkossakin  vastaavia  osakeyhtiöitä  koskeva  sääntöjä  analogisesti 

rajavastuuyhtiöissä.

1 Federaation laki No. 228-FZ annettu 18. heinäkuuta 2011 määrättyjen lakien muuttamiseksi velkojien oikeuksien parantamiseksi osakepääoman 

alentamisen yhteydessä ja rajavastuuyhtiön velvollisuuksien muuttamiseksi nettovarallisuuden ollessa osakepääomaa pienempi. 
2 Tässä raportissa käytetään käännösteknisistä syistä termiä ”osakepääoma” kuvaamaan yhtiön osakkaiden panoksista koostuvaa yhtiön sidottua 

pääomaa,  huolimatta  siitä,  että  rajavastuuyhtiön  osakkaat  eivät  omista  osakkeita,  vaan  osuuksia  yhtiössä.  Muita  termejä  voisivat  olla 

”alkupääoma” tai ”osuuspääoma”.  
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Lakimuutoksen myötä rajavastuuyhtiöllä on velvollisuus liittää tilinpäätökseensä määrättyjä tietoja yhtiön 

nettovarallisuudesta. Tilinpäätökseen on näin ollen sisällettävä:

– selvitys yhtiön nettovarallisuudesta ja yhtiön osakepääomasta päättyvänä tilikautena sekä kahtena 

päättyvää tilikautta edeltävänä tilikautena;

– selvitys  niistä  tapahtumista  ja  olosuhteista,  jotka  yhtiön  johdon  mielestä  johtivat  yhtiön 

nettovarallisuuden  laskemiseen osakepääomaa alemmalle tasolle;

– selvity  niistä  toimenpiteistä,  joilla  yhtiön  nettovarallisuus  nostetaan  osakepääomaa  vastaavalle 

tasolle.   

Rajavastuuyhtiö  on  siis  jatkossa  velvollinen  selvittämään tilinpäätöksessään  yhtiön  nettovarallisuuden ja 

osakepääoman suhteen.  Mikäli  nettovarallisuus  on  yhtiön osakepääomaa pienempi,  tulee  tilinpäätökseen 

sisältää  selvitys  niistä  tapahtumista  ja  olosuhteista,  jotka  johtivat  nettovarallisuuden  laskemiseen 

osakepääomaa alemmalle tasolle, sekä selvitys siitä, miten yhtiön nettovarallisuus nostetaan osakepääomaa 

vastaavalle tasolle.         

Rajavastuuyhtiöt ovat lakimuutoksen myötä myös velvollisia toimittamaan yhtiöön intressisuhteessa oleville 

osapuolille pyynnöstä selvitys yhtiön nettovarallisuudesta.   

2. Velvollisuus alentaa yhtiön osakepääomaa  

Aikaisempi laki vaati rajavastuuyhtiön osakkaita tekemään päätöksen yhtiön osakepääoman alentamisesta, 

jos  yhtiön  nettovarallisuus  oli  tilikauden  päättyessä  (poislukien  yhtiön  ensimmäinen  tilikausi)  yhtiön 

osakepääomaa pienempi.  Jos  yhtiön  nettovarallisuus  oli  minimiosakepääomaa pienempi,  tuli  osakkaiden 

tehdä päätös yhtiön asettamisesta selvitystilaan.

Vuodenvaihteessa  voimaan  astuneen  lakimuutoksen  myötä  osakkaiden  on  tehtävä  päätös  osakepääoman 

alentamisesta  tai  yhtiön  asettamisesta  selvitystilaan  ainoastaan,  jos  nettovarallisuus  on  ollut  yhtiön 

osakepääomaa  pienempi  kahden  peräkkäisen  tilikauden  päättyessä,  lukuunottamatta  yhtiön  ensimmäistä 

tilikautta. Toisin kuin aiemman lain mukaan, osakkaat eivät ole velvollisia asettamaan yhtiötä selvitystilaan, 

vaikka yhtiön nettovarallisuus olisi minimiosakepääomaa pienempi.

Mikäli  rajavastuuyhtiön  osakepääoma  on  yhtiön  ensimmäisen  tilikauden  jälkeen  pienempi  kuin  sen 

osakepääoma kahtena peräkkäisenä tilikautena, on yhtiön osakkaiden tehtävä päätös yhtiön osakepääoman 

alentamisesta nettovarallisuutta vastaavalle tasolle tai yhtiön asettamisesta selvitystilaan kuuden kuukauden 

kuluessa sen tilikauden päättymisestä, jona nettovarallisuus oli toistamiseen osakepääomaa pienempi.

Aikaisemman lain mukainen viranomaisen oikeus hakea yhtiön selvitystilaan asettamista tuomioistuimessa 

on lakimuutoksen myötä kumottu.

3. Tiedonantovelvollisuus  

Yhtiön,  jonka  osakkaat  ovat  tehneet  päätöksen  yhtiön osakepääoman alentamisesta,  on  tehtävä  päätöstä 

koskeva ilmoitus yhtiörekisteriin kolmen työpäivän sisällä päätöksen tekemisestä. Yhtiön tulee myös saattaa 

päätös velkojien ja muiden kolmansien osapuolien tietoon julkaisemalla yhtiön osakepääoman alentamista 

koskeva ilmoitus kahdesti kuukauden välein ao. viranomaisjulkaisussa (Vestnik gosudarstvennoj registratsii).

Ilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

– yhtiön toiminimi, toiminimen lyhennys, sekä yhtiön osoite;
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– osakepääoman aikaisempi määrä sekä osakepääomaan määrä sen alentamisen jälkeen;

– miten osakepääomaa alennetaan;

– miten ja minne velkojat voivat osoittaa mahdolliset vaatimuksensa;

– yhtiön yhteystiedot.

    

Lakimuutoksen myötä rajaavastuuyhtiön ei jatkossa ole ilmoitettava osakepääoman alentamisesta erikseen 

tunnetuille velkojille. 

       

4. Velkojien vaatimukset  

Velkojalla, jolla on yhtiöön kohdistuva vaatimus, on oikeus vaatia yhtiöltä ennenaikaista suoritusta, mikäli 

vaatimuksen perusteena oleva oikeustoimi on tehty ennen osakepääoman alentamista koskevan ensimmäisen 

ilmoituksen julkaisua.

Velkojan  on  esitettävä  vaatimuksensa  30  päivän  kuluessa  toisen  osakepääoman  alentamista  koskevan 

ilmoituksen julkaisusta. Mikäli ennenaikainen suoritus ei ole mahdollinen, on kyseessä oleva oikeustoimi 

purettava ja yhtiön korvattava velkojalle tästä aiheutunut vahinko.

Tuomioistuin voi kuitenkin hylätä velkojan vaatimuksen ennenaikaisesta suorituksesta, jos osakepääoman 

alentaminen  ei  loukkaa  velkojan  oikeuksia  tai  jos  yhtiö  asettaa  riittävän  vakuuden  velvollisuuksiensa 

suorittamiseksi.

Vastaamme mielellämme mahdollisiin Venäjän yhtiöoikeuteen liittyviin kysymyksiinne.    

Ystävällisin terveisin,

Jan Långstedt

Osakas, OTM

S-posti: jan.langstedt@mklaw.fi

Puh: 0400-538022
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