
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 
1. Φορολογία κερδών- Φορολογία Γενικά 

Το 2002 η κυβέρνηση μείωσε τη φορολογία επί των κερδών από 35% σε 24%. 
Ενώ με τον νέο Εμπορικό νόμο το ποσοστό μειώθηκε στο 20% από 1.1.2009. 
Παράλληλα, η αναθεώρηση του νέου φορολογικού κώδικα και η υιοθέτηση του 
δευτέρου μέρους (εφαρμογή από 1.1.2001) προέβλεψε τη θέσπιση του ενιαίου 
συντελεστή 13% για τα φυσικά πρόσωπα (μονίμους κατοίκους), τη μείωση των 
εργοδοτικών εισφορών και τη θέσπιση κινήτρων στις Ειδικές Οικονομικές Ζώνες 
(Ιούνιος 2005).  
2α. Φορολογία Νομικών προσώπων 
Ποσοστό φορολογίας Τύπος φορολογίας εισοδήματος 

20% (από 1.1.2009) 
ποσοστό φορολογίας κερδών επιχειρήσεων (δύναται να 
μειωθεί κατά 4% από την τοπική αυτοδιοίκηση) 

15% φορολογία μερισμάτων από αλλοδαπές επιχειρήσεις 

6% 
φορολογία μερισμάτων για ρωσικά νομικά πρόσωπα και 
μόνιμους κατοίκους Ρωσίας 

10% φορολογία εισοδημάτων από διεθνείς μεταφορές 

20% 
φορολογία εισοδημάτων για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα από 
τόκους 

2β. Φορολογία Φυσικών προσώπων (ενιαίος συντελεστής 13% για τους μόνιμους 
κατοίκους).  

Οι μη μόνιμοι κάτοικοι φορολογούνται με 30%. Το κριτήριο του μονίμου 
κατοίκου της Ρωσίας χορηγείται, σύμφωνα με το άρθρο 11 του φορολογικού κώδικα, 
στα άτομα που διαμένουν στην Ρωσική Ομοσπονδία άνω των 183 ημερών το έτος.  
Σύνολο ετήσιου μεικτού 
μισθού 

Τύπος φορολογίας εισοδήματος 

έως 280.000 ρούβλια 26% του μεικτού μισθού 
από 280.001 έως 600.000 
ρούβλια 

72.800 ρούβλια +10% αν είναι άνω των 280.000 
ρουβλίων 

άνω των 600.000 ρουβλίων 104.800 ρούβλια +2% στο ποσό άνω των 600.000 
ρουβλίων 

3. Υποκείμενο του φόρου  
Σε φορολόγηση υπόκειται κάθε νομικό πρόσωπο που διεξάγει δραστηριότητα 

(όπως έχει καταχωρηθεί), έχει έδρα στην Ρωσία και πραγματοποιεί κέρδη από τη 
συγκεκριμένη δραστηριότητα στη χώρα ή στο εξωτερικό. Φορολογούνται, επίσης, και τα 
νομικά πρόσωπα με έδρα εκτός Ρωσίας για κέρδη που πραγματοποιούνται μέσω των 
δραστηριοτήτων τους στο έδαφος της Ρωσία. 
4. Φορολογική βάση  

Βάση για τον υπολογισμό του φόρου επί των κερδών αποτελεί το κέρδος όπως 
καθορίζεται στον ισολογισμό και αποτελεί το μεικτό κέρδος της εταιρείας. Το κέρδος 
αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ του συνολικού εισοδήματος και των συνολικών 
δαπανών του φορολογούμενου, όπως καθορίζεται από τα ρωσικά λογιστικά πρότυπα 
και κανόνες. 
5. Φορολογία μικροεπιχειρήσεων   



Το άρθρο 26.2 του δεύτερου κεφαλαίου του φορολογικού κώδικα προβλέπει ένα 
απλοποιημένο σύστημα φορολογίας (αντικατάσταση της φορολογίας επί των κερδών 
επιχειρήσεων, τον ενιαίο φορολογικό συντελεστή και την φορολογία των αγαθών με 
ενιαίο συντελεστή). Μία μικρή επιχείρηση δύναται να ζητήσει να φορολογηθεί με το 
απλοποιημένο σύστημα φορολογίας, στην περίπτωση που ο κύκλος εργασιών της, κατά 
την διάρκεια των 9 προηγούμενων μηνών από την κατάθεση της αίτησης, δεν 
υπερβαίνει  τα 15 εκατ. ρούβλια (εκτός ΦΠΑ). Παρ’ όλα αυτά, η παράγραφος 3 του 
ίδιου άρθρου προβλέπει ένα κατάλογο δραστηριοτήτων, που δεν έχουν δικαίωμα 
αίτησης απλοποιημένου συστήματος. Στον κατάλογο αυτό περιλαμβάνονται το 
υποκατάστημα και το γραφείο αντιπροσωπείας  ξένων εταιρειών, οι τράπεζες, οι 
ασφαλιστικές εταιρείες, τα επενδυτικά ‘funds’ , οι εταιρείες ιδιωτικής ασφάλισης και οι 
επιχειρήσεις που το προσωπικό είναι > των 100 ατόμων και των οποίων η λογιστική 
αξία ακινήτων δεν ξεπερνάει τα 100 εκατ. ρούβλια.  
6. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) 
α. Συντελεστές-Απαλλαγές  

Τον Ιούνιο του 2003 η Κρατική Δούμα (Κάτω Βουλή) ενέκρινε νόμο για τη 
μείωση του ΦΠΑ από 20% σε 18%, ο οποίος  τέθηκε σε ισχύ από 1.1.2004. Ο ΦΠΑ 
υπολογίζεται  με  γενικό ενιαίο συντελεστή 18%, εκτός από ορισμένα τρόφιμα, 
φαρμακευτικά και παιδικά ενδύματα, τα οποία επιβαρύνονται με ποσοστό 10%. Το 
άρθρο 149 του φορολογικού κώδικα καθορίζει τις περιπτώσεις απαλλαγής  καταβολής 
του ΦΠΑ, όπως μεταξύ των άλλων σε τραπεζικές εργασίες, σε ασφαλιστικές εταιρείες, 
σε χρηματοδοτικές υπηρεσίες, για  εξοπλισμό εισαγόμενο στην Ρωσική Ομοσπονδία σε 
περίπτωση συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας κλπ. 

Οι εισαγωγές, είναι υποκείμενες στον ΦΠΑ, ο οποίος υπολογίζεται επί της 
τελωνειακής αξίας του προϊόντος,  συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών δασμών 
και άλλων τελωνειακών τελών. Οι τελωνειακοί δασμοί κυμαίνονται αναλόγως του 
προϊόντος από 5% έως 25%. Τα εισαγόμενα προϊόντα τα οποία χορηγούνται σε είδος 
για τον σχηματισμό κεφαλαίου νέας εταιρείας δύνανται να εξαιρεθούν από την 
καταβολή τελωνειακών δασμών για μία ορισμένη περίοδο μετά την έκδοση σχετικής 
αδείας. 

Τα προϊόντα που παράγονται ή συναρμολογούνται στην Ρωσία, από μία 
ρωσική ή ξένη εταιρεία και ακολούθως εξάγονται, δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ. Αν τα 
προϊόντα εξήχθησαν χωρίς πληρωμή ο ΦΠΑ δεν καταβάλλεται. Αντιθέτως, αν η 
πληρωμή έχει πραγματοποιηθεί πριν τη φόρτωση εμπορευμάτων, το ποσοστό ΦΠΑ 
καταβάλλεται με δικαίωμα επιστροφής κατόπιν σχετικής αιτήσεως. 
β. Επιστροφή ΦΠΑ  

Στην περίπτωση που το ποσό που εκπίπτει ΦΠΑ είναι ανώτερο από το ποσό 
ΦΠΑ που εισπράττεται, η διαφορά δύναται να εισπραχθεί με συμψηφισμό ή με 
επιστροφή φόρου. Παράλληλα, το πλεόνασμα του ΦΠΑ που εκπίπτει μπορεί να 
συμψηφισθεί με άλλους φόρους  που επιβάλλονται από το κράτος σε ένα διάστημα 
τριών μηνών από την φορολογική περίοδο κατά την οποία έχει δηλωθεί το πλεόνασμα. 
Με την πάροδο της περιόδου των τριών μηνών, ο φορολογούμενος δύναται να επιλέγει 
να συνεχίσει τον συμψηφισμό του ΦΠΑ ή να ζητήσει την επιστροφή του. 
7. Υποκείμενος σε φορολογία  

Σύμφωνα με το νόμο, υποκείμενος σε φορολογία θεωρείται κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, το οποίο, μόνιμα ή προσωρινά, διενεργεί επιχειρησιακή 
δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τους στόχους και τα αποτελέσματα αυτής της 
δραστηριότητας. 



8. Φορολογική βάση 
Φορολογική βάση για το φόρο προστιθέμενης αξίας θεωρείται το συνολικό ποσό 

της αποζημίωσης που εισπράττεται, ή που πρέπει να εισπραχθεί για τον κύκλο 
εργασιών, στον οποίο ο φόρος προστιθέμενης αξίας δεν συμπεριλαμβάνεται. 
Φορολογική βάση για την εισαγωγή των εμπορευμάτων θεωρείται η αξία των 
εισαγόμενων αγαθών που καθορίζεται βάσει των τελωνειακών ρυθμίσεων. 
9. Φόρος ακινήτων και φόρος φυσικών προσώπων  

Οι  τοπικές αρχές δύνανται να επιβάλουν φόρο ακινήτων αναλόγως με τον τύπο 
και την τοποθεσία, Έτσι το ποσοστό φόρου διαφέρει ανά περιφέρεια και είναι 
υψηλότερο στην Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη από τις άλλες επαρχιακές πόλεις. 
10. Φόρος παρακράτησης κερδών/μερισμάτων (15- 20%) 

Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, χωρίς επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Ρωσία 
είναι υποκείμενα σε φόρο μερισμάτων με ποσοστό 6%, για τις υπηρεσίες, οι οποίες 
προσφέρθηκαν στην Ρωσία. Τα μερίσματα και οι τόκοι φορολογούνται με ποσοστό 15% 
και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας με ποσοστό 20%. Σημειώνουμε ότι τα 
ποσοστά αυτά μεταβάλλονται στην περίπτωση που ορίζει διαφορετικά η εκάστοτε 
συμφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας. Τα ενοίκια και άλλα έσοδα επιβαρύνονται με 
ποσοστό 20%. 
11. Λογιστικός έλεγχος επιχειρήσεων (ΑUDIT) 

Βάσει του νόμου της 9.8.2001, οι εταιρείες στην Ρωσία που έχουν υποχρέωση 
λογιστικού ελέγχου είναι: 

 Οι Α.Ε. ανοιχτού τύπου με άνω των 50 μετόχων. 
 Οι εταιρείες με κύκλο εργασιών άνω των 50 εκ. ρουβλίων (1,4 εκ. ευρώ) ή με 

συνολικό προϋπολογισμό ύψους 20 εκ. ρουβλίων (500.000 ευρώ). 
 Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε ειδικούς τομείς, όπως οι ασφάλειες, 

τραπεζικές και άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. 
Είναι σημαντικό σε περίπτωση εξαγοράς οιαδήποτε ρωσικής εταιρείας, κάθε 

ελληνική εταιρεία να ελέγχει με κατάλληλα νομικά γραφεία και γραφεία ορκωτών 
λογιστών (‘Audit’) την κατάσταση της εταιρείας, τους πραγματικούς τίτλους και τα 
δάνεια που έχουν χορηγηθεί.   
 


