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Työn tuottavuus - tänään avainsanat Venäjän 
liiketoiminnassa 

• Liiketoimintaympäristö muuttunut radikaalisti 

• Hurjan kasvun vuodet takana 

• Palkka- ja muut kulut kasvavat myyntiä nopeammin 

• Täystyöllisyys, väestörakenteessa suuret muutokset, 
työikäisten väheneminen 

• Yritykset ovat huonosti johdettuja ja tehottomia 

• Työntuottavuutta on nostettava 

• Organisaatiota ja prosesseja on tehostettava 

• Ulkoistaminen 

• Valtionsääntely helpottumassa 



 
Nuorten ikäpolven pieneneminen –  

aikuisiän saavuttavat nuoret aikuiset 2001–2030 
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Source: Russian Federal State Statistics Service 



Live Accounting 

 

Kirjanpidon täydellinen reaaliaikainen intergrointi 
liiketoiminnan transaktioihin 

 

Sähköisen taloushallinnon ideaali tavoitetila ja miten se 
saavutetaan 

 

 



Sähköinen taloushallinto Venäjällä 

• Missä mittakaavassa sähköinen taloushallinto on 
mahdollista Venäjällä 

• Mitä voidaan tehdä sähköisesti  ja mitä ei  

• Mitkä ovat Venäjän lain ja viranomaiskäytännön rajat 
sähköiselle taloushallinnolle 

 



 
Virallinen digitaalinen asiakirja  

 
• Digitaaliset sopimukset ja virallinen 

digitaalinen allekirjoitus 

• Electronic document exchange operators 
(“Operators”) and Certification Centers 

• Liikenne operaattorien välillä 

 



 
 

Venäjän verottajan hyväksymät sähköiset asiakirjat 

 
 Asiakirjojen määrämuotoisuus 

• Määrämuotoisuus (melkein) poistettu 

• Paperitositteet - vapaasti 

• Digitaaliset tositteet – verottajan standardit 

• Ei-standardin mukaiset tositteet, miten 
toimittaa verottajalle 

• Paperitositteiden digitaalinen käsittely 

 



 
 
 

Venäjän verottajan hyväksymät sähköiset 
asiakirjat 

 
 
 

Veroilmoitukset (sekä eläke- ja sosiaalirahastot) 
sähköisesti  

• 80% venäläisistä yrityksistä jo käyttää 

• Pakko käyttää, jos yrityksellä on 100 työntekijää 
(ja muutenkin volyymeiltaan isot yritykset) 

• Eläke-ja sosiaalirahastot, raja 50 työntekijää 

• 2014 - kaikkien yritysten on tehtävä ALV-
veroilmoitukset sähköisesti 

 



• Verkkolaskut 

• Venäjän Alv-lasku (”Chet faktura”) 

• Virallinen luovutuspöytäkirja (”Akt”) 

• Alv-laskun ja luovutuspöytäkirjan yhdistelmä 

• Rahtikirjat (TORG - 12) 

• Muu tositeaineisto sähköisesti 

 



 
 

Tositteiden säilyttäminen 

 
  

• Verotus: Yleinen neljän vuoden sääntö 

• Kirjanpito: viisi vuotta 

• Edellisten vuosien tappioiden kuittaaminen, 
säilytettävä tappioden alkuperävuodesta 

• Henkilöstöhallintoon liittyvät, pidempään 

 



 
 
 

 

• Verkkopankki 

• Ulkoistettujen palveluiden saatavuus ja 
sähköisen taloushallinnon vaiheittainen 
kehittäminen  

 



Kiitos! Kysymyksiä? 

+7 925 517 09 69 
Jon.Hellevig@awaragroup.com  

www.awaragroup.com 
www.hkupartners.com 

Jon Hellevig 
Managing Partner 

12 

Copyright Awara Group.  
Lainattaessa lähde mainittava 


