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  תוכן עניינים
 6ג'וזף "אדולף" סקס (-ינה והנגן הבלגי אנטואןאפיק ושות' מציינת את יום השנה לפטירתו של מפתח כלי הנג

 ) המוכר ביותר בשל המצאת הסקסופון. 1894בפברואר  4 - 1814בנובמבר 
Afik & Co. commemorates the Belgian musical instrument designer and musician Antoine-Joseph 
"Adolphe" Sax (6 November 1814 – 4 February 1894) well known for having invented the saxophone. 

    מוניטין המוצר, האם בידי המפיץ או היצרן :מאמר     .1
  . אשר נכתב על ידי עו"ד יניב פרידהוף ממשרד אפיק ושות' מוניטין מוצרים,מאמר בנושא  

An article on product reputation – is it owned by the distributor or the manufacturer, written by attorney Yaniv Friedhof of Afik & Co.  

  ביטול הפטור הגורף בעניין הסכמי הפצה הדדיים - עדכון חקיקה: תיקון לחוק ההגבלים העסקיים הישראלי .    2
Amendment to Israeli Antitrust Law - Cancellation of the Blanket Exemption for Reciprocal Distribution Agreements  

   על רוסיה סנקציות האיחוד האירופילגבי  BVDMכון עד.    3
  . בנושא הסנקציות המוטלות על ידי האיחוד האירופי על רוסיהבעל סניפים במוסקבה ואמסטרדם  BVDMמשרד עדכון של 

Update of the office of BVDM of Russia and the Netherlands on the EU sanctions on Russia 

   :, הגבלים עסקיים וניירות ערךעדכוני תאגידים .   4
      לא יעוכב צו פירוק לחברה הנמנעת מתשלום חוב פסוק בגין טענת קיזוז של חוב השנוי במחלוקת א. 

 .  לא תסייע חוב שנוי במחלוקתקיזוז  תטענ ; חדלת פירעוןכ בתיחש דין או פסק ל"פלא מקיימת צווי הוצש: חברה מחוזי מרכז

   וביל להגשת תביעהעלולה לההיא להימנע מקיום חקירת נושאי משרה על ידי מפרק גם אם אין  ב.
 .על ידי המפרקנגד לביצוע חקירה אצל המפרק רק משום שתוצאה אפשרית היא הגשת תביעה להת לא ניתן: "שמחוזי ב

  משפט מסחרי, זכויות יוצרים ועבודה:עדכוני .     5
   2015- הוראת שעה) התשע"ה- חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום  עדכון חקיקה:א. 

  .2015אפריל,  1שכר המינימום החל מיום פורסמה הוראת חוק המורה על העלאת 
The minimum wage in Israel has been updated effective as of April 1, 2015 

  הסכם ובו סעיף שקובע שההסכם גובר על כל משא ומתן מבטל התחייבויות שקדמו לוב. 
א ומתן כשההסכם קובע שהוא ממצה; הסדר כובל עשוי להיות גם בהסכמה בעל פה; שכר דירהמחוזי ת"א: אין תוקף להתחייבויות במש

  המבוסס על אחוזים מהפדיון לא יוצר שותפות.

  די בפתיחת הליך ההוצאה לפועל כדי להוכיח פגיעה בשם הטוב. ג
  חייב.  השל הפגיעה בשם הטוב הליך הוצאה לפועל שנפתח בגין מחדל של צד ג' יכול לחייב את צד ג' בגין  :שלום נתניה

  מקרקעין:עדכוני .    5
  כפופה לקיום ההסכם על ידי הצד השני שכירותבהסכם ם מוסכ פיצויזכות ל

  .כשמשכיר נכס יודע שהשוכר התפנה אינו יכול להתבסס על סעיף הסכמי ולדרוש פיצוי מוסכם אם לא פעל להשכיר הנכס: שלום חיפה

  ים ומשפט מנהלי:מכרזעדכוני .     6 
  בבחינת טעויות שנפלו בערבות מכרז גישה קפדנית ודווקניתיש להעדיף 

  . אינו פוגע בערבות עוסק מורשה)(בעל משרד המציע  שםלהבדיל, הוספת  ;שם המציע אינו רשום נכונהבה להכשיר ערבות  אין: העליון

איש וכוללת פרסומים מקצועיים תמציתיים  3,200מופצת אחת לשבועיים לקהל של כ  ,, עורכי דין ונוטריוןושות'רשימת התפוצה של משרד אפיק 
 יש לשלוח מייל לכתובת הצטרפותהתפוצה או מ להסרהניינים את הקהילה העסקית והינם בתחומים בהם עוסק המשרד. בנושאים משפטיים המע

 fiklaw.com@anewsletter וללא שיועבר בשלמות ניתן להעביר עדכון זה לכל אדם ובלבדצרפו אותי לרשימת התפוצה". /רויובכותרת לכתוב "אנא הס 
  אין האמור בעדכון ייעוץ משפטי ובכל נושא מומלץ לפנות למשרדנו על מנת שהעובדות תיבחנה היטב בטרם תתקבל החלטה כלשהי. .כל שינוי

 afiklaw.comhttp://www.למאגר פרסומים קודמים:  
  ד
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  מוצר, האם בידי המפיץ או היצרן  מוניטין ה מאמר בנושא: .  1
  

, האם ימוסה בעת מכירת סוכנות הפצה והאם הזכויות בו שייכות למפיץ או מוצריםשל מוניטין  מאמר בנושא
  ליצרן המוצרים.  

 
An article on product reputation – is it owned by the distributor or the manufacturer.   

  
  בקישור:ת ניתן למצוא בשפה האנגליהמאמר את 

The article may be found in the following link: 
  

http://www.afiklaw.com/files/articles/a171.pdf  
  

 
במשפט המסחרי, דיני  , העוסק בין היתרעורך דין במשרד אפיק ושות', "ד יניב פרידהוףעוהמאמר הוא מאת 

  . חברות והגירה
The article is by advocate Yaniv Friedhof, an attorney at the law office of Afik & Co., 
Attorneys and Notary whose main practice areas are commercial law, corporate law and 
immigration. 

  
 

  ביטול הפטור הגורף בעניין הסכמי  -הגבלים העסקיים הישראלי עדכון חקיקה: תיקון לחוק ה     .2
  הפצה הדדיים       

  
, נועד למנוע מעסקים להציב מכשולים על מהלכה התקין של התחרות 1988-חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח

הסדר כובל  הסדר כובל.  עד לאחרונה כלל החוק פטור מהגדרת םבשווקים בישראל ואוסר, בין היתר, על קיו
להסכמי הפצה הדדיים בהם המפיץ רוכש נכס או שירות מהספק בלבד, והספק מוכר את הנכס או השירות 

, יתבטל פטור זה והסכמי 2015למפיץ בלבד.  בתיקון לחוק שפורסם לאחרונה נקבע, כי החל מסוף אוגוסט, 
ת הסתגלות שחשוב לנצלה כדי לוודא בלעדיות יהיו כפופים להוראות חוק ההגבלים העסקיים. התיקון יצר תקופ

  עמידה של הסכמי הבלעדיות בדרישות החוק וניסוח הסכמים חדשים במקרה הצורך. 

The Israeli Restrictive Trade Practices Act, 1988, is designed to prevent businesses from placing “obstacles” 
on the normal course of competition in the market and, inter alia, prohibits the existence of a cartel (or, 
"restrictive agreement").   Until recently the law included a blanket exemption for reciprocal exclusive 
distribution agreement. A recent amendment stipulates that as of the end of August, 2015, this exemption 
will be canceled and exclusive distribution agreements will be subject to the general provisions of the Israeli 
Antitrust Law. The Israeli legislator granted the market an adjustment period in order to ensure compliance 
with the new legal requirements and the drafting of new agreements where necessary. 
 

  מזכר אודות התיקון מאת עו"ד דורון אפיק ועו"ד יניב פרידהוף, ממשרד אפיק ושות' ניתן למצוא בקישור:
A memorandum by attorneys Doron Afik and Yaniv Friedhof of Afik & Co. may be found on: 

  
.pdfahttp://www.afiklaw.com/files/articles/a171  
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  סנקציות האיחוד האירופי על רוסיה: צריך שניים לטנגו  מאמר בנושא: .  3
  

   רוסיה.היקפם והשלכות על עסקים המנוהלים ב סנקציות האיחוד האירופי על רוסיה מאמר בנושא
An article dealing with the EU-Sanctions on Russia their scope and what are the implications for business in 
Russia. 

  
  את המאמר בשפה האנגלית ניתן למצוא בקישור:

The article may be found in the following link: 
  

171.pdfBVDMhttp://www.afiklaw.com/files/articles/  
  

לאנשי עסקים וחברות בתחום המיסוי עוסק במתן ייעוץ ה BVDM עורכי הדין משרדהמאמר הוא מאת 
 סניפים במוסקבה ואמסטרדם.  BVDM  . למשרדהבינלאומי

  
The article written by the law firm BVDM which provides Tax and Legal consulting in the field 
of international taxation.  BVDM has offices in Moscow and Amsterdam. 

 
  ערך, הגבלים עסקיים וניירות תאגידים.     4

      חוב השנוי במחלוקת  לשקיזוז  תטענלא יעוכב צו פירוק לחברה הנמנעת מתשלום חוב פסוק בגין א. 
ממגורות אשדוד בע"מ נ' משרד המשפטים ואח', בית המשפט המחוזי בחיפה,  13669-11-14[פר"ק 

  , כב' השופטת בטינה טאובר]06.01.2015
  

החברה לא פרעה חוב ש טעןלבית המשפט הוגשה בקשה למתן צו לפירוק חברה על ידי נושה שלה, אשר 
ברה טענה כי לא קיימה את פסק הדין כיוון שלגישתה קיימת לה זכות על פי פסק דין חלוט שניתן נגדה. הח

הוא רשאי לפרק חברה במקרה בו היא חדלת פירעון. כמו כן, שקיזוז אל מול הנושה. בית המשפט קבע 
אחד מהמקרים בהם יראו חברה כחדלת פירעון הוא מקרה בו היא לא מקיימת (באופן חלקי או מלא) צו 

תב בית דין אחר שניתן על פי פסק דין או צו של בית המשפט לטובת נושה של החברה. הוצאה לפועל או כ
כי החוב הנטען לעניין הקיזוז הינו שנוי במחלוקת מכאן שאינו יכול להוות עילת קיזוז  ,במקרה זה נקבע

קבע בית המשפט כי באשר לא הוכחה טענת  ,ראויה אשר תוכל להגן על החברה במקרה זה. אשר על כן
  קיזוז כנדרש, אין מנוס או הצדקה לעכב את מתן הצו לפירוק החברה. ה

  
  וביל להגשת תביעה היא עלולה להאין להימנע מקיום חקירת נושאי משרה על ידי מפרק גם אם  .ב

רב אור סוכנות לביטוח בע"מ נ' כונס הנכסים הרשמי ואח', בית המשפט  12956-01-13[פרק (ב"ש) 
  , כב' סגנית הנשיא השופטת שרה דברת]14.01.2015המחוזי באר שבע, 

  
בית המשפט הורה על מתן צו לפירוק חברה ועל מינוי מפרקת מטעמו. המפרקת הגישה בקשה לאפשר לה 

וזאת גילתה שורה של חשדות ותמיהות  רה ונושאי המשרה בה קודם לקריסתהלחקור את התנהלות החב
סת החברה. בעל השליטה התנגד לביצוע החקירה באשר להתנהלות החברה ובעל השליטה בה טרם קרי

בידי המפרקת. בית המשפט קבע כי הוא רשאי להאציל מסמכויותיו למפרקת כך שזו תהיה רשאית בכל עת 
ובאישורו, לזמן נושא משרה בחברה אשר יכול למסור מידע בדבר ייסוד החברה, מסחרה, עסקיה או נכסיה, 

. עם זאת, שאין לקיים חקירה על ידי המפרקת אם זו הגישה כבר ורשאית היא אף לבצע חקירה זו באזהרה
תביעה נגד אותו נושא המשרה או אם היא מתעתדת ברמה גבוהה מאוד של וודאות להגיש תביעה כזו 
נגדו. עם זאת, נקבע כי אין להימנע מקיום חקירה רק מאחר ותוצאה אפשרית שלה הינה הגשת תביעה על 

  ל המפרקת לקיום החקירה אושררה מחדש על ידי בית המשפט. ידי מפרק, ומכאן שבקשתה ש
  

  משפט מסחרי, זכויות יוצרים ועבודהעדכוני .    5

  2015- הוראת שעה) התשע"ה- עדכון חקיקה: חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום  א.
  ]25.01.2015, ה' בשבט התשע"ה, 2489ס"ח [

. ₪ 5,000- ל 4,300-ת שעה בקשר עם העלאת סכומי שכר מינימום מ, פורסמה הורא2015ינואר,  25ביום 
ותתבצע בשלוש פעימות.  החל  2017על פי הוראת השעה, התוספת לשכר המינימום תתפרס עד ינואר 

והחל  ₪ 4,825 לע 01.07.2016, החל מיום ₪ 4,650יעמוד שכר המינימום לחודש על  01.04.2015מיום 
  . ₪ 5,000יעמוד שכר המינימום לחודש על  01.01.2017מיום 
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  הסכם ובו סעיף שקובע שההסכם גובר על כל משא ומתן מבטל התחייבויות שקדמו לו ב.
, בית המשפט 25.01.2015סיוויל רנטינג בע"מ נ' סופרפארם ישראל בע"מ,  10820-03-14עא (ת"א) [

  יפו , כב' סגן הנשיאה יצחק ענבר, השופטת יהודית שבח, השופט שאול שוחט] - המחוזי בתל אביב 

מרכז מסחרי חתם הסכם להשכרת שטח במרכז המסחרי.  חלק מההסכם היה השתתפות של המרכז 
המסחרי בפדיון של החנות.  המרכז המסחרי טען כי שכר הדירה היה נמוך מהמקובל בשל התחייבות 

להעביר הפעילות המלאה למרכז המסחרי.  החנות האחרת אמנם נסגרה אך השוכר לסגור חנות אחרת ו
  נפתחה לאחר מכן במיקום אחר.  המרכז המסחרי הודיע על ביטול ההסכם ודרש פינוי המושכר.

בית המשפט קבע כי התחייבויות השוכר שניתנו במשא ומתן אינן תקפות לאור סעיף בהסכם הקובע כי 
סעיף אי התחרות לא הוכנס בשל חשש שמת.  בית המשפט דחה טענה ההסכם מבטל כל התחייבות קוד
גם הסכמה בעל פה על הסדר כובל מהווה עבירה פלילית ולכן סביר שלא שמיצירת הסדר כובל פלילי וקבע, 

ם בית המשפט גם דחה טענה כי השיתוף בפדיון החנות יוצר יחסי שותפות שבגינ  הייתה הסכמה כזו.
קיימת התחייבות אי תחרות, וזאת להבדיל ממצב בו קיים מיזם משותף במסגרתו כל אחד מן הצדדים תורם 

   את חלקו לקיומו ופעילותו של המיזם המשותף ואז תחול שותפות ויחולו הוראות אי תחרות על פי חוק.

  די בפתיחת הליך ההוצאה לפועל כדי להוכיח פגיעה בשם הטובג. 
, כב' 10.01.2015חופית סמבל נ' ירון אטון, בית משפט השלום בנתניה,  23533-12-11[תאמ (נת') 

  ]השופטת יעל קלוגמן
  

בני זוג התקשרו בעסקה לפיה בת משפחה תיקח עבורם הלוואה אשר תוחזר בתשלומים חודשיים.  בשלב 
ד בת המשפחה מסוים, חדלו בני הזוג לעמוד בהחזר החודשי ועל כן פתח הבנק הליך הוצאה לפועל נג

והערב להלוואה. בת המשפחה טוענת, כי בשל הפרת בני הזוג את התחייבותם נפגע שמה הטוב, בין 
היתר, כתוצאה מהליך ההוצאה לפועל. בית המשפט קבע, כי על בני הזוג לשלם את מלוא הסכום של יתרת 

ד בני הזוג הפכה בת בשל הפרת ההתחייבות מצכי חוב ההלוואה בצירוף ריבית. עוד קבע בית המשפט, 
במקרה דנן, המשפחה ללווה שאינה עומדת בהתחייבויותיה ואיבדה את המעמד הטוב שהיה לה בבנק. 

  .פגיעה בשם הטובכדי להוכיח די בפתיחת הליך ההוצאה לפועל התקבלה התביעה ונקבע כי בנסיבות אלה 
  

  .    עדכוני מקרקעין5

  תום לב הצד השני ונטל הקטנה הנזקלכפופה  שכירותזכות לפיצוי מוסכם בהסכם 
 ב', בית משפט שלום חיפה, כ01.01.2015אבי קיסר נ' אליהו טוקר,  26069-07-13תאמ (חי') [

  ]אורי גולדקורןהשופט 

בהסכם שכירות נקבע כי לשוכר אופציה למסור למשכיר הודעה בכתב לפיה אין ברצונו להאריך את תקופת 
קש לחייבו בתשלום השוכר הפר את הסכם השכירות ובי והמשכיר טען כיהשוכר לא שלח הודעה  השכירות.

   קבוע בהסכם.ההפיצוי המוסכם 

אכן מהווה הפרה של הסכם השכירות, אך  בדרך הקבועה בהסכםמשפט קבע כי אי מימוש האופציה בית ה
תובע זה הבמקרה   גובה הפיצוי בגין ההפרה ייקבע על פי תכליתו של סעיף הפיצוי ובכפוף לעיקרון תום הלב.

וידיעתו איפשרה יכול היה להסיק כי האופציה לא תמומש. משכך, מאחר ו ידע מראש שהנתבע עזב את הדירה
  למשכיר לפעול מיידית למציאת שוכר חלופי, אין מקום לפסוק לזכותו את הפיצוי הקבוע בהסכם.

  ים ומשפט מינהלימכרזעדכוני .    6
  בבחינת טעויות שנפלו בערבות מכרז גישה קפדנית ודווקניתיש להעדיף 

אריה סער, משרד עורכי דין נ' מלכה אנגלסמן ושות', משרד עורכי דין, בבית המשפט   4246/14[עעמ 
ן, , כבוד השופט סלים ג'וברא20.01.2015העליון בשבתו כבית משפט לערעורים בעניינים מינהליים, 

  ניל הנדל ואורי שהם]

.  מציע אחר הוסיף תאמה בין שם המציע לבין השם שהופיע בנוסח הערבותובה לא הייתה  ערבותמציע הגיש 
   .למרות שלא היה חברה בע"מ המילה בע"מ לערבותאת 

ים של דיני דווקנית שמביאה לידי ביטוי את משולש הרציונאלגישה קפדנית והעדיף קבע שיש לבית המשפט 
מהווה אינה טכנית ו ,המציע אינו חברה בע"מכש ,הוספת המילה "בע"מ" . המכרזים: שוויון, יעילות ומקצועיות
אין  ,םלאו . הערבות נחזית כמי שניתנה לטובת ישות משפטית שונהשכן  פגם מהותי המצדיק פסילת ההצעה

 לא נעשהכי (אשר על שמו העוסק מורשה) המציע בעלי משרד  ערבות את שמו הפרטי שלן בציישלפסול מציע 
  מורשההעוסק ההבעלים (היחיד) של המציע הוא שכן  מסמכי ההצעהמה שהוצהר בבין  שינוי
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  1עו"ד יניב פרידהוף,/ או היצרן   מפיץהבידי המוצר, האם מוניטין 

האם למפיץ  צובר שורה ארוכה של לקוחות. ו מפיץ של מוצרים פועל בשוק ההפצה במשך שנים

  המוצרים אותם הוא מפיץ? ליצרןמוניטין עצמאי או שכל המוניטין שלו שייך 

קיימת חשיבות גדולה  .ותיו הייחודיותמוניטין הינו צבר היתרונות שנצברו לעסק בשל תכונ

וזאת מסיבות שונות.  המשמעות הראשונית היא  ליצרןלשאלה האם המוניטין שייך למפיץ או רק 

מחויב לפצות את  היצרןובהתאם לכך האם  –או למפיץ  ליצרן –למי שייך המוניטין השאלה 

וספת היא האם כשהמפיץ שאלה נהמפיץ על הפגיעה במוניטין במקרה של ביטול הסכם ההפצה.  

גדולה מוכר את עסקו תיחשב המכירה גם כמכירת מוניטין.   לשאלה זו קיימת משמעות מיסויית 

  .לאופן ההכרה בהכנסהבאשר 

ככל שיוכח  , כיקבע בית המשפט העליון 2015מינואר  ברק גז סוכנויות בע"מ בפסק הדין בעניין

ר משך בבירור ידיו מעיסוקו באופן מוחלט כך והמוכ במסגרת העסקה הועברו מרשמי הלקוחות,ש

מונעת ממנו כל ית אי תחרות הקשריו עם לקוחותיו ואף חתם על תנישוויתר בפועל על המשך 

 מעסקת המכירה כחלקולזכות בהם, יטה בית המשפט להכיר בכך כי  אפשרות עתידית לשוב

של עצמאי  מו של מוניטיןעל מנת להוכיח קיו, נמכר גם המוניטין של העסק. הכללית של העסק

כי לא רק שהשוק של המוצר הוא תוצאה ישירה של מאמצי השיווק  להציגעל המפיץ יהיה  ,המפיץ

עשוי של המפיץ אלא שבמאמציו הפך המפיץ את המוצר להיות מזוהה עמו יותר מאשר עם היצרן. 

מפיץ המוניטין שייך בין היצרן וה םגם להיווצר מצב בו המוצר אמנם מזוהה עם היצרן (ואז ביחסי

   . מפיץ מוניטין בנפרד מהמוצרליצרן), אך ל

להכרה במוניטין עצמאי של המפיץ תהיה, כאמור, משמעות מיסויית, אך יכול ותהיה לו גם 

משמעות ברמת הפיצוי לו זכאי המפיץ מהיצרן בגין ביטול ההסכם ביניהם.  ככל שלמפיץ מוניטין 

המפיץ על הפגיעה במוניטין של המפיץ בשל ביטול הסכם  עצמאי יכול והיצרן יידרש לפצות את

  ההפצה.

שההסכמות שבין צדדים מומלץ מכיוון שלהכרה במוניטין בעת מכר עסק קיימות משמעויות, 

הזכויות ינוסחו באופן בהיר, אשר אינו מותיר מקום לספק בעניין להסכם מכר של סוכנות הפצה 

 עורך דין הבקיא בתחום הסכמי ההפצהמופקד  הנמכרות ובוודאי שכדאי שעל הניסוח יהיה

   . וההסכם ייבדק היטב על ידי רואה חשבון המתמחה בתחום

יתרה מכך, חשוב שכאשר יצרן ומפיץ מנהלים ביניהם משא ומתן להסכם הפצה ינוהל המשא 

ומתן על ידי עורך דין המתמחה בתחום הסכמי ההפצה והוא גם שיהיה מופקד על ניסוח ההסכם 

  די שהסכמות הצדדים, לרבות בנושא הזכות למוניטין, יקובעו באופן הנכון.וזאת כ

                                                 
, העוסק בין היתר במשפט המסחרי, דיני חברות וניירות ערך וליטיגציה עורך דין במשרד אפיק ושות' והינ ניב פרידהוףעו"ד י 1

בטרם קבלת כל  המתמחה בתחום זהי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין אין בסקירה כללית זו משום ייעוץ משפט מסחרית. 

  החלטה בנושאים המתוארים בסקירה זו.
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2/ Yaniv Friedhof, Adv. ?Manufactureror Distributor by Owned –Reputation roduct P  

A distributor of products operates for many years and gains a long list of clients. Does 
the distributor has its own independent reputation or does all reputation belong to the 
manufacturer? 

Reputation is the gained benefits of the business due to its unique properties. It is 
important to determine whether the reputation belongs to the distributor or the  
manufacturer for various reasons. The primary one is the question of who owns the 
reputation - the manufacturer or the distributor - and accordingly, whether the 
manufacturer will be required to compensate the distributor in the event of 
termination of the distribution agreement. Another issue is upon sale of the 
distributorship – is such sale is also to be deemed a sale of reputation? This question 
has a large impact on the taxation of such transaction. 

In the Barak Gas Agencies Ltd. case of January 2015, the Israeli Supreme Court ruled 
that if as part of the sale customer lists were transferred and the seller fully withdrew 
from its business and given up any future connection with the customers and even 
signed a non-compete clause the Court will be willing to consider the sale also as sale 
of reputation. In order to prove an independent reputation of the distributor, the 
distributor will have to prove not only that the market is a direct result of its 
marketing efforts but also that by such efforts the product is recognized with the 
distributor more than with the manufacturer. There might be also a situation where the 
distributor has its own reputation even though the product may be more recognized 
with the manufacturer (and in that case the reputation belongs to the manufacturer).  

The recognition of an independent reputation of the distributor will have, as 
mentioned, a large tax impact and may also have consequences as between the 
distributor and the manufacturer upon termination of the distribution agreement. If  
the distributor has its own reputation in the product the manufacturer might be 
required to compensate the distributor for termination of the distribution agreement. 

Because the recognition of the reputation upon sale of a business may have 
consequences it is recommended that the agreements between the parties to a sale of 
distributorship be clearly drafted leaving no doubt as to the rights sold and it is 
certainly recommended that an attorney and an accountant specializing in the field of 
distribution agreements will be involved. 

Moreover, it is important that when a manufacturer and distributor are negotiating 
distribution agreement the negotiation will be made by a lawyer who specializes in 
the distribution agreements who will also draft the documents to ensure that the 
agreement between the parties, including as to the right to the reputation will be 
properly set in the agreement. 

                                                 
2 Advocate Yaniv Friedhof is an attorney at the law office of Afik & Co., Attorneys and Notary 

(www.afiklaw.com) whose main practice areas are commercial law, corporate law and immigration. Nothing 

herein should be treated as a legal advice and all issues must be reviewed on a case-by-case basis.  For additional 

details:  +972-3-6093609 or at the e-mail: afiklaw@afiklaw.com 
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ר     מ כ  ז

למנוע מעסקים להציב מכשולים על מהלכה התקין של התחרות  נועד ,1988- לים העסקיים, תשמ"חחוק ההגב

 ואוסר, בין היתר, על קיומו של הסדר כובל.  חוק מגדיר הסדר כובל באופן רחב ביותר וכולל כל בישראל בשווקים

אופן העלול למנוע או להפחית הסדר הנעשה בין בני אדם המנהלים עסקים, לפיו אחד הצדדים לפחות מגביל עצמו ב"

".   הסדר את התחרות בעסקים בינו לבין הצדדים האחרים להסדר, או חלק מהם, או בינו לבין אדם שאינו צד להסדר

, הרווח שיופק ואף חלוקת שוק (לפי סוג המחיר שיידרש, שיוצע או שישולםכובל עשוי להיות, למשל, כבילות לגבי 

רבות הסכמי בלעדיות).  הסדר כובל שאינו עומד בדרישות החוק ולא קיבל אישור הסחורות או לפי טריטוריות, ל

מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר וקנסות ובמקרה של עבירה על ידי תאגיד מגדיר החוק גם אחריות אישית של 

לא יעבור  לוודא שהתאגידלא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושנקט כל אמצעים סבירים מנהל בתאגיד, ככל ש

  הסדר כובל, כהסכם בלתי חוקי, גם לא ייחשב להסכם אכיף.  .על החוק

הסדרים שמוגדרים פרטנית ככאלה שאינם מהווים הסדר כובל ועד לאחרונה כלל החוק פטור רשימה של החוק כולל 

את הנכס המפיץ רוכש נכס או שירות מהספק בלבד, והספק מוכר הסכמי הפצה הדדיים בהם מהגדרת הסדר כובל ל

, יתבטל פטור זה 2015יקון לחוק שפורסם לאחרונה נקבע, כי החל מסוף אוגוסט, בת  או השירות למפיץ בלבד.

התיקון יצר תקופת הסתגלות שחשוב לנצלה כדי . והסכמי בלעדיות יהיו כפופים להוראות חוק ההגבלים העסקיים

   .ם חדשים במקרה הצורךלוודא עמידה של הסכמי הבלעדיות בדרישות החוק וניסוח הסכמי

לעמוד לרשותכם בכל שאלה או  ישמח ,וההגבלים העסקיים בין היתר גם בתחום הסכמי ההפצה, אשר עוסק משרדנו

נשמח להרחיב בכל נושא מהנושאים וובסוגיות אחרות  מהסוגיות המתוארות בסקירה זו הבהרה בקשר לכל אחת

   פרטניים. מסמכיםמידע והמפורטים בו, לאחר קבלת 

                                                 

דורון אפיק הינו  עו"ד ), העוסק בין היתר במשפט המסחרי, דיני חברות והגירה. www.afiklaw.com( עורך דין במשרד אפיק ושות' והינ ניב פרידהוףעו"ד י *
ופיננסיות, לרבות עסקאות מיזוג ורכישה, ומימון ואף מרצה  שותף בכיר במשרד אפיק ושות' המתמקד בדיני חברות, דיני מקרקעין, עסקאות בינלאומיות

באוניברסיטה העברית בירושלים. עו"ד אפיק בוגר הכשרה של האיחוד האירופי ביישוב סכסוכים  Executive MBAבתחום במסגרת תואר מנהל עסקים 
ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום זה  מחוץ לכותלי בית המשפט (גישור ובוררות).  אין בסקירה כללית זו משום בינלאומיים

  . afiklaw@afiklaw.comאו במייל:  609.3.609-03לפרטים נוספים:   .בטרם קבלת כל החלטה בנושאים המתוארים בסקירה זו

 לקוחות משרד אפיק ושות'  אל:

  מאת:
  , עו"דיניב פרידהוף

 *דורון אפיק, עו"ד

  2015ינואר  26 תאריך:

   הסכמי הפצה הדדייםעניין ביטול הפטור הגורף ב -הישראלי  לחוק ההגבלים העסקייםתיקון   הנדון:
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M E M O R A N D U M  

To:  Clients of Afik & Co., Attorneys and Notaries 

From: Yaniv Friedhof, Adv. 

Doron Afik, Esq*  

Date: February 4, 2015  

Re: Amendment to Israeli Antitrust Law - Cancellation of the Blanket Exemption for Reciprocal 
Distribution Agreements 

The Israeli Restrictive Trade Practices Act, 1988, is designed to prevent businesses from placing 
“obstacles” on the normal course of competition in the market.  Inter alia, the Act prohibits the existence 
of a cartel (or, "restrictive agreement"). The Act defines a restrictive agreement in a very wide way to 
include any “Arrangement entered into by persons conducting business, according to which at least one 
of the parties restricts itself in a manner liable to eliminate or reduce the business competition between it 
and the other parties to the arrangement, or any of them, or between it and a person not party to the 
arrangement”. A restrictive arrangement may be, for example, a restriction on the price demanded, 
offered or paid, profit to be obtained or market allocation (by type of goods or by territories, including 
exclusivity agreements). A restrictive arrangement that does not meet the requirements of the law and 
was not preapproved by the Antitrust Authority may constitutes a criminal offense, and in the case of a 
corporation, the law imposes personal liability on directors and officers of the corporation, except where 
such director or officer proves that the offense was committed without his knowledge and he took all 
reasonable steps to ensure that the corporation does not violate the law. A restrictive arrangement, as an 
illegal agreement, is also unenforceable under law. 

The law includes a list of arrangements specifically defined as not constituting a restrictive arrangement. 
Until recently, the law thus exempted all reciprocal exclusive distribution agreement. A recent 
amendment stipulates that as of the end of August, 2015, this exemption will be canceled and exclusive 
distribution agreements will be subject to the general provisions of the Israeli Antitrust Law. The Israeli 
legislator granted the market an adjustment period in order to ensure compliance with the new legal 
requirements and the drafting of new agreements where necessary. 

Our firm, which, inter alia, deals with distribution and antitrust issues, will be happy to answer any 
queries or required clarification and will be happy to expand on any issue described above.  

                                                 

* Advocate Yaniv Friedhof is an attorney at the law office of Afik & Co., Attorneys and Notary (www.afiklaw.com) whose main practice 
areas are commercial law, corporate law and immigration.  Doron Afik is the managing partner of Afik & Co., Attorneys and Notaries 
(www.afiklaw.com).  He is admitted to practice law both in Israel and in New York and is also a licensed Notary Public in Israel.  Doron is 
an adjunct professor at Hebrew University Doron teaches Mergers and Acquisitions as part of the EMBA program.  Doron's practice 
focuses primarily on international transactions, including mergers and acquisitions, dispute resolution and issues of public law.  Nothing 
herein should be treated as a legal advice and all issues must be reviewed on a case-by-case basis.  For additional details:  +972-3-6093609 
or at the e-mail: afiklaw@afiklaw.com. 



 

EU-Sanctions on Russia: it still takes 

two to dance a tango 
 

Moscow/ Amsterdam, 16 January 2015 

 

On 4 December 2014, the EU issued Council 

Regulation No 1290/2014 which in fact 

somewhat softens the sanctions already in force 

(enacted by EU Council Decision No 833/2014 

of 31 July 2014 and Council Regulation No 

960/2014 of 8 September 2014).  

 

On 18 December 2014, Council Regulation No 

1351/2014 was issued which amended the 

“Crimea” Regulation No 692/2014 and outlaws 

practically all investments in Crimea as well as 

deliveries of a very wide range of items, related 

services and all tourism in general.  

 

What do the sanctions currently encompass? A 

summary: 

1. A list of persons and companies (also 

referred to as the EU freeze list) whose 

assets must be frozen and with whom no 

business should be done; 

2. An outright prohibition of export of 

military goods and a license requirement 

for dual use goods; 

3. A list of specific items (the “Oil 

Industry List”) which may only be 

supplied with an export license to the so 

called “difficult” (deep sea, arctic and 

shale) oil projects as well as services 

related to these projects; 

4. A prohibition to invest in Crimea and to 

supply a wide range of goods and 

services to companies located in 

Crimea; 

5. A prohibition to buy, trade or otherwise 

facilitate transactions with transferable 

securities with a maturity over 30 days 

from 5 major Russian state owned 

banks, 3 defense related companies and 

3 oil companies or to be part of any loan 

arrangement in which these entities are 

the loan recipient; 

 

What has changed since 4 December 2014 

(relative to the sanctions in force since 31 July 

2014)?  

 The grandfathering rule for contracts 

concluded before the respective 

sanctions entered into force has now 

been expanded to “ancillary” contracts; 

 The restriction to supply specific 

materials to “difficult” oil projects (deep 

sea, artic and shale oil) relates not only 

to projects in Russia itself (which 

includes only the land and the territorial 

waters) but also Russia’s Exclusive 

Economic Zone and its Continental 

Shelf. The following terms have been 

specified (in line with the 

recommendations already issued by the 

Dutch Ministry of Finance in August 

2014): 

o “Deep sea” relates to oil 

production and exploration in 

waters deeper than 150 meters; 

o “Artic” means above the Arctic 

Circle (currently just over 66º 

N); 

o “shale oil” specifically relates to 

projects that have the potential to 

produce oil from resources 

located in shale formations by 

way of hydraulic fracturing; 

 With regard to “difficult” oil projects, 

the term “associated services” has been 

specified. These now seem to be 

restricted to “drilling, well testing, 

logging and completion services and the 

supply of specialised floating vessels”; 

 

As of 18 December 2014, Crimea and 

Sevastopol have practically become no go areas 

for foreign investors and suppliers. Previously, 

the supply of specific key equipment to entities 

in Crimea or for use in Crimea was restricted, 

whereas infrastructural investments in the areas 

of transport, telecommunications or energy in 

Crimea or Sevastopol were not allowed. Now,  

any acquisition or investment (loan or equity) to 

an entity in Crimea of Sevastopol is no longer 

allowed. In addition, the supply of a very wide 



 

The information in this newsletter is of a general nature only and should not be relied upon as advise.  

range of items (including, for example, pocket 

calculators) to entities in Crimea is no longer 

allowed.  Special attention should be paid to the 

definition of  “entity in Crimea of Sevastopol”: 

this includes not only entities which are 

primarily registered there but also “branches 

and other entities operating in Crimea or 

Sevastopol”.  

 

The following areas give rise to some 

difficulties in that respect. Firstly, running 

potential customers and suppliers through the 

EU freeze list is not that difficult but may not 

be enough. You should also make sure that your 

counterpart is not more than 50% owned by or 

controlled by a sanctioned person. We have run 

all sanctioned persons through SPARK, a 

widely used Russian database for tracing 

relationships between companies and 

individuals and have put together a list of 

entities which are affiliated with sanctioned 

persons. Secondly, any loan arrangement (not 

only to Russian entities but, in principle, to any 

entity or person after 12 September 2014!) 

should not be used to indirectly finance the 

forbidden banks and entities. This poses the 

question whether or not a European company 

may finance its Russian subsidiary with 

working capital loan. The obvious answer may 

be: yes, but in order to rule out that money sent 

out as a loan indirectly ends up with the 

sanctioned banks and companies, there should 

be a purpose clause in every loan agreement 

and the loan recipient should be held 

accountable for it.  

The analogy may not strike everyone as 

appropriate, but the new reality looks like a 

tango: contained passion and aggression, some 

fatalism and carefully synchronised steps are 

the name of the game for Russian business in 

2015. The polonaise is definitely off.  

 

We strongly recommend that you assess the 

impact of the sanctions for your current Russian 

business as follows: 

1. Counterpart due diligence: make sure 

the candidate is not on the EU freeze list 

and not on the list of affiliated Russian 

entities either; 

2. Contract and destination due diligence: 

if the contract is for delivery of goods or 

services, make sure the goods supplied 

are not on the Military Goods List, the 

Dual Goods List, the Oil Industry List, 

or, if the customer is located in Crimea 

or Sevastopol, on the Crimea List; 

3. Loan Due Diligence: if money is 

transferred as a loan or other financial 

instrument, it must be clear what the 

purpose of the financing is and the 

recipient should be held accountable for 

it, with the aim of the money not being 

provided to one of the sanctioned 

Russian banks, oil companies or defense 

related companies.  

 

All EU companies must apply these rules but 

also any EU citizen, branches of EU companies 

in Russia and “active” subsidiaries (subsidiaries 

where the EU parent is actively involved). The 

anti-avoidance rules imply that any of the 

companies supplying loans, goods or services to 

Russian customers should make a reasonable 

effort to ensure that these do not end up with 

sanctioned persons or in sanctioned areas and 

document this. In addition, you are punished 

quicker if you did carry out a sanctioned 

transaction than if you were overcautious and 

did not do it. Auditors, banks and insurance 

companies will ask you for proof that your 

Russian business is clean, and such proof can 

only be collected in advance.  

 

As a matter of fact, customer and contract due 

diligence are standard procedures for all 

professionally managed Russian companies and 

the disclosure of ownership structures is 

nothing extraordinary in a Russian business 

context. You should therefore not be afraid to 

upset your Russian business partners with these 

questions but carefully address them. By 

integrating sanction due diligence with already 

existing procedures from a Russian perspective, 

the vast majority of all intended transactions 

should still be possible.  

 

In order to help you, we have prepared due 

diligence procedures and consolidated lists 

which can quickly help you to assess and 

mitigate your exposure to sanctions as well as a 

program to make your Russian business 

“sanctions proof”. Would you like to receive 

the free of charge “starters kit”, then please 

write to info@bvdmlaw.nl.    
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EU Sanctions on Russia: the current 
state of affairs and what to do 
 
Following the escalation of the conflict in Ukraine, 
the EU has established a number of sanctions on 
transactions with Russian companies and 
individuals. As one of the top investors in the 
Russian economy and an important logistical hub in 
exports to Russia, the Netherlands play an important 
role in the day-to-day relations between the EU and 
Russia. It is therefore relevant to take a closer look 
at the practical implementation and impact of the 
sanctions in a Dutch context. 
 
Forbidden persons and entities 
In the first waves of sanctions following the events 
in Crimea (EU Council Regulation of 17 March 
2014 No. 269/2014) , mostly irrelevant people were 
been placed on the EU “freeze list”. Following the 
escalation of the conflict, some influential business 
people and also some companies were added. 
Existing assets or claims belonging to these persons 
must be frozen. In addition, article 2 paragraph 2 of 
the regulation states that “no funds or economic 
resources shall be made available, directly or 
indirectly, to or for the benefit of natural persons or 
natural or legal persons, entities or bodies 
associated with [sanctioned persons]”. 
 
How do you find out? 
Information about the ownership of Russian 
companies is not publicly available in all cases and 
will very often be in Russian only. The site of the 
Russian tax service (www.nalog.ru) contains a link 
to the  Russian State Unified Register for Legal 
Entities (EGRYuL). For limited liability companies, 
the extract shows the shareholders. For joint stock 
companies, this information is not visible from the 
public register.  
 
Russian open joint stock companies (OAO) have 
extensive obligations to report on their shareholder 
structure and also on their affiliates. Such 
information can usually be found on the company’s 
website.  
 
One of the more common corporate research 
programs, SPARK, combines information from the 
company register, courts and statistical and other 

authorities and may contain information about 
equity structures and affiliates.  
 
 
Weapons, dual use goods and specific oil 
exploration technology 
On 31 July 2014, the second level of sanctions was 
enacted with Council Regulation 833/2014 with 
three additional measures: 
 

1. A total weapons embargo, as well as 
prohibition to supply dual use goods to 
Russia; 

2.  Prior export license for specific technology 
related to deep sea, Arctic and shale oil 
exploration; 

3. No more long term (>90 days) funding for 5 
large state owned Russian banks; 

 
Weapons and dual use goods are reasonably well 
defined terms in a EU legal context and we can 
simply refer to the existing lists. Regulation 
833/2014 contains a list of the oil exploration 
technology concerned,  but the scope of the listed 
items is very wide and should be applied to “deep 
sea, Arctic and shale oil projects”. During an 
information session of the Dutch government on 21 
August 2014 in the Hague, an official of the 
Ministry of Finance orally proposed to, for the time 
being, define “deep sea” as deeper than 150 m and 
“Arctic” as above the polar circle. There is no 
written confirmation of this position.  
 
The financing of such transactions is restricted in 
the same way.  
 
If in doubt, an export license should be applied for. 
It should not be expected that a decision is taken 
quickly: the authorities are entitled to study the 
application for eight weeks and will likely need a lot 
of time to coordinate their decision with other EU 
states.  
 
Due diligence and “contamination risk” 
The question obviously occurs to what extent 
companies should investigate intended transactions 
and counterparts to ensure that sanctions do not 
apply (due diligence). Regulation 269/2014 tries to 
answer that question. First, if a company or person 
would go too far in implementing the regulation, 
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there is only liability if “funds and economic 
resources were frozen or withheld as a result of 
negligence”.  
 
On the other hand, if you were not vigilant enough 
in enforcing the either of regulations, then you 
escape liability only if you “did not know, and had 
no reasonable cause to suspect” that your actions 
would not violate the regulation.  
 
In addition, transactions which are by themselves 
authorised may therefore be “contaminated” 
because they may be construed to facilitate 
prohibited transactions further down the supply 
chain. 
 
Who should apply the sanctions? 
The Regulations apply to all entities which have 
been incorporated in the EU and to all EU citizens, 
as well as to transactions which are fully or partly 
carried out on EU territory. A Russian branch or 
representative office of a European legal entity falls 
clearly under that definition, as well as a director of 
a Russian company with a EU nationality. The 
sanctions therefore do formally not apply to Russian 
subsidiaries of European holding companies, as 
long as the directors are not EU nationals. This was 
confirmed by a representative of RVO, the Dutch 
government umbrella organisation. A representative 
of the Dutch central bank expressed the different 
view that it will consider the failure to stop a 
sanctioned transaction  in a Russian subsidiary as 
“indirect” support. 
 
Penalties 
In the Netherlands, persons or entities violating 
economic sanctions can be penalised depending on 
the category of the violation. The Russian sanctions 
have not been categorised yet, but the maximum 
amounts are 10,000, 1 million and 4 million Euro 
for categories 1, 2 and 3 respectively. If the size of 
the advantage obtained  is greater than 2 million 
Euro, a penalty of twice the size of that advantage 
can be imposed. For companies with a license such 
as banks and trust offices, violation of the sanctions 
can have much more far reaching consequences: 
suspension or loss of the license.  
 
 
 

Controlling authorities 
To make matters more complicated, not every 
company or person reports to the same government 
authority for the implementation of these sanctions. 
“Regular” companies  can be controlled by the 
Dutch tax and customs authorities and the ECD 
(Economic Control Unit). These authorities are 
generally understaffed and unaware of the 
intricacies of the Russian business of their “clients” 
Banks, trust offices and other financial service 
institutions report directly to DNB (the Dutch 
central bank) whilst investment institutions report to 
the AFM (Financial Markets Supervisor). These 
authorities supervise a far smaller number of 
institutions in a substantially more thorough 
manner.   
 
Banks have already been seen to drag on 
compliance discussions relating transactions with 
Russia for weeks, or even freeze incoming 
payments until it is fully clear that there is no 
relation with a person or company on the freeze list. 
Companies which are recipients of general credit 
facilities will have to demonstrate that their whole 
business is “sanctions proof”. Although the 
intention was to limit the impact of the sanctions, it 
is difficult to see how this will succeed in practice: 
the level of interconnectedness of the economies is 
enormous and the scope of the current sanctions has 
some grey areas, as demonstrated above. 
 
This means that any transaction involving Russia or 
with Russian entities must now be carefully planned 
in advance. All export contracts should be checked 
on their content as well as on the equity structure of 
the (ultimate) recipient.  
 
Additional guidelines and clarifying letters are 
being prepared and we will inform you accordingly.  
 
Should you have questions in the meantime with 
regard to the implementation of the sanctions, 
please do not hesitate to contact our Amsterdam or 
Moscow office.  
 
 
Amsterdam/ Moscow, 26 August 2014 
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Further clarifications regarding EU 
Sanctions on Russia 
 
On 26 August 2014, the Dutch Ministry of Foreign 
Affairs has issued a so called “Handboek Rusland” 
(Russian Manual) with much needed clarifications 
regarding the sanctions. 
 
To whom does this apply? 
The sanctions apply to all EU companies and citizens. 
This includes EU citizens who are the director of a 
Russian company and Russian branches of EU 
companies. Russian subsidiaries of EU companies are 
in principle outside the scope of the sanctions but will 
be included in practice. Firstly because the Russian 
Manual includes those subsidiaries where the parent 
company is involved in the preparation and 
coordination of the transactions of the subsidiary and 
secondly because banks and insurance companies are 
seen to take a very conservative approach and may 
demand from any company dealing with Russian 
customers a positive confirmation that it has 
implemented procedures to ensure that all of its group 
transactions are “EU-Russia Sanctions proof. 
 
Destination and contract due diligence.  
There should be no deliveries to a relatively wide 
scope of companies in Crimea and no weapons of 
course. Dual use goods for full or partial military end 
use are forbidden, and the scope of dual use can be 
extended. For dual use goods which are not meant for 
military end use, an export license should be obtained. 
Obviously the risk of transfer of such goods should be 
excluded, which can be done as follows: 

1. End user declaration – a clause in which the 
customer confirms that the goods are for his 
internal use only and will not be transferred to 
any persons falling under the EU sanctions; 

2. Third party clause – the obligation to oblige 
consecutive buyers to also not deliver the 
goods to sanctioned persons and enforce an 
end user declaration from their customers. 

Finally, specific goods for the Arctic (=above polar 
circle), deep sea (>150m) and shale oil exploration can 
be exported only with a license from the CDIU 
(Centrale Dienst voor In- en Uitvoer), the Central 
Import-Export Agency. 
The corresponding lists are very technical in character 
and for a wide scope of products it may be unclear 
whether they are or are not on the list. Exporters can 
obtain clarity as follows: 

1. A categorization request (indelingsverzoek) 
which may result in a confirmation that the 
sanctions do not apply to the goods in 
question; 

2. A trial export license application – a “dry run”, 
application for an export license without a 
contract being in place. 

 
Customer due diligence 
When delivering goods to a Russian customer, it 
should be documented that the company or person is 
not on the list of sanctioned persons. The difficult part 
is here the indirect supply: a sanctioned person is 
considered to own or control a company if he owns, 
directly or indirectly, more than 50% of the customer 
or otherwise controls it (for example by being a 
director). As a supplier, you are supposed to “know 
your customers” (“KYC”).. In the financial and legal 
services industry, KYC is a well known concept which 
was introduced worldwide after 9/11 to combat 
international terrorism and money laundering. The EU 
Russia sanctions have now expanded this concept to 
any EU company doing business with Russia.  
Ownership structures of Russian companies are, like in 
the rest of the world, a sometimes fiercely guarded 
secret. Or the purchase managers you are dealing with 
may simply not have the authority to disclose it.  
If your customer is owned or controlled by a 
sanctioned person, or you are not sure about the 
ownership structure of your Russian customer, an 
assessment should be made of the risk that the goods 
end up in the hands of a sanctioned person or 
company. Goods may be transferred to such person 
only if it is sufficiently clear that they are for internal 
use. Money or similar assets may under no 
circumstance be transferred.  
In order for you to implement the procedures, we have 
summarized the two required due diligence procedures 
in two questionnaires which we will send you free of 
charge upon your request. 	
 	
You may also want to review existing contracts and 
relationships to ensure they are “Sanctions Proof”. 
There is no need to avoid doing business with Russian 
companies, quite on the contrary this is an opportunity 
to explore commercial possibilities in combination 
with sound business practice.	
 
Amsterdam/ Moscow, 2 September 2014 



EU Sanctions on Russia – Export Customer Due Diligence – Status on 4 September 2014

Is the customer on the EU list?

Is the customer owned (>50%) or otherwise 
controlled by (director) a sanctioned person or 

or entity?

Can it be reasonably established the goods will NOT be 
finally delivered to the sanctioned person?

(Consider time of concluding contract, history and 
relevance of activity and characteristics of delivery) 

No

No

Yes

Have guarantees been received to exclude transfer to 
sanctioned persons or entities? 

Yes

Yes

NOT 
ALLOWED

(if funds have been 
received, freeze 
assets and report to 
CDIU or other 
regulator (DNB for 
banks and trust 
offices,  AFM for 
pension funds))

No

No

Yes

DISCLAIMER: This
information is of a general 
nature only and should not be 
relied upon as advise. If you 
need additional information or 
our assistance regarding any of 
the issues discussed, please 
contact Bauke van der Meer 
(bauke.vandermeer@bvdmlaw.
nl).© BVDM Tax & Legal 
Services 2014
Hyperlinks: © European 
Union, http://eur-lex.europa.eu/
, 1998-2014

OK to proceed
Please note: All “No’s” must be documented beyond reasonable doubt! 



EU Sanctions on Russia – Export contract and destination due diligence – Status on 4 September 2014

Is customer/object located in 
Crimea or Sevastopol?

Are goods & technology on 
the Crimea List?/

Is the intended transaction a 
loan or participation in the 

transport, telecom, energy or 
naturual resources sector?

Are the goods on the Military 
Goods List?

Are the goods on the Dual 
Goods List?

Are the goods on the Oil 
Industry List and meant for 
Arctic (=above polar circle), 
deep sea (>150m) or shale oil 

exploration?

Is there a risk that goods are meant for 
military use or military end user? 

Has a license been obtained 
with the CDIU?

OK to proceed
Please note: All “No’s” must be documented beyond reasonable doubt! 

Yes Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No
No 

NOT
ALLOWED

No 

No

Yes

DISCLAIMER: This
information is of a general 
nature only and should not be 
relied upon as advise. If you 
need additional information or 
our assistance regarding any of 
the issues discussed, please 
contact Bauke van der Meer 
(bauke.vandermeer@bvdmlaw.
nl).© BVDM Tax & Legal 
Services 2014
Hyperlinks: © European 
Union, http://eur-lex.europa.eu/
, 1998-2014
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