
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 
 
Ο νόμος 116/3/2.07.2005 καθορίζει το καθεστώς των Eιδικών Οικονομικών 

Ζωνών (ΕΟΖ). Βάσει αυτού, έχουν προσδιοριστεί ως σήμερα δεκατέσσερις (14): οι δύο 
είναι ΕΟΖ Βιομηχανικής Παραγωγής (Περιφέρεια Λιπέτσκ και Δημοκρατία του 
Ταταρστάν), τέσσερις είναι ΕΟΖ τεχνολογίας και καινοτομίας (Αγία Πετρούπολη, 
Μόσχα, Περιφέρεια Μόσχας και Περιφέρεια Τομσκ), επτά είναι ΕΟΖ Τουρισμού και 
Αναψυχής (Περιοχές Καλίνινγκραντ, Κρασνοντάρ, Σταβρόπολ, Αλτάυ και Ιρκούτσκ και 
Δημοκρατίες Αλτάυ και Μπουρυάτιυα), ενώ ξεχωριστή μορφή αποτελεί η ΕΟΖ της 
Περιοχής Μαγκαντάν. Όπως φαίνεται και από τα προηγούμενα, για κάθε μία από τις 
καθορισμένες ζώνες προσδιορίζεται και τομέας εξειδίκευσης. Μια επιχείρηση για να 
συμμετάσχει σε ζώνη βιομηχανικής παραγωγής θα πρέπει σύμφωνα με τα σχέδια που 
θα υποβάλλει να επενδύσει τουλάχιστον 1 εκ € κατά τον 1ο χρόνο λειτουργίας και 
συνολικά 10 εκ € κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης του σχεδίου. Για να συμμετάσχει 
μια ξένη επιχείρηση στις ΕΟΖ θα πρέπει να έχει δημιουργήσει θυγατρική εταιρεία βάσει 
του ρωσικού δικαίου 

Οι εταιρείες που συμμετέχουν στις ΕΟΖ, όπως προαναφέρθηκε, απολαμβάνουν 
ευνοϊκότερης φορολογικής μεταχείρισης π.χ η φορολογία κερδών ανέρχεται σε 20%,  η 
εταιρεία απαλλάσσεται από φόρο περιουσίας, ακινήτων και μεταφορών για 5 έτη, 
καθώς από τους τελωνειακούς δασμούς και ΦΠΑ. Το προτιμησιακό καθεστώς για τις 
ΕΟΖ δύναται να διαρκέσει για μια περίοδο 20 ετών. 
Ειδική Οικονομική Ζώνη του Kalinigrad 

Διαχωρισμένη γεωγραφικά από την Ρωσία, η περιοχή του ‘Kalinigrad’ διαθέτει 
πληθυσμό 943.000 κατοίκους και συνορεύει με την Πολωνία και την Βαλτική θάλασσα. 
Ο ομοσπονδιακός νόμος ν.16-FZ (11.01.2006), ρυθμίζει το καθεστώς της EOΖ και 
προβλέπει τα εξής επενδυτικά κίνητρα: στα προϊόντα που εισάγονται στην ΕΟΖ 
παραχωρούνται φορολογικές και τελωνειακές απαλλαγές. Παράλληλα, όλα τα 
προϊόντα που παράγονται σε μια ΕΟΖ εξαιρούνται από την καταβολή τελών και άλλων 
επιβαρύνσεων κατά την εξαγωγή. Τα παραγόμενα σε μία ΕΟΖ προϊόντα θεωρούνται 
εκείνα που η προστιθέμενη αξία είναι ίση και άνω του 30%, ενώ για τα ηλεκτρονικά 
αρκεί το 15%. Τα πλεονεκτήματα της ΕΟΖ παραμένουν, όπως προαναφέραμε, ο 
χαμηλός φορολογικός συντελεστής, η απαλλαγή των τελωνειακών δασμών και του 
ΦΠΑ για τα εισαγόμενα προϊόντα και πρώτες ύλες για τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις. 
Επιτρεπόμενες δραστηριότητες στην ΕΟΖ: 
Όλοι οι τομείς δραστηριότητας εκτός των στρατηγικών. 
Απαγορευμένες δραστηριότητες στην ΕΟΖ: 
 δραστηριότητες στον τομέα άμυνας  
 δραστηριότητες εξόρυξης πετρελαίου , φυσικού αερίου  
 εξόρυξη ορυχείων  
 εξόρυξη μετάλλων  
 εξόρυξη ή μεταλλικών υλικών 

παραγωγή προϊόντων, που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης (πλην 
αυτοκινήτων). 


