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ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ  
          ΣΖ ΜΟΥΑ 
ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ &  
ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 
 
 

ΗΓΡΤΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗΟΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ (ΔΠΔ) ΣΖ ΡΩΗΑ 
 
Ζ εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (ΔΠΔ), ζηε ξσζηθή ‘ΟΟΟ’ (Οdschestvos 

Organitchenoy Otvetstvienstyiou) είλαη ην πην επέιηθην είδνο εηαηξείαο, κε ηηο ιηγφηεξν 
επαρζείο εθ ηνπ λφκνπ ππνρξεψζεηο. Σείλεη λα είλαη ην πξνηηκψκελν λνκηθφ πξφζσπν γηα 
ηηο πιήξσο ειεγρφκελεο ζπγαηξηθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ αλήθνπλ ζε 
μέλνπο επελδπηέο.  

Ζ ζπκκεηνρή ησλ ηδηνθηεηψλ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην θαζνξίδεηαη απφ ηε ζπκβνιή 
ηνπο. Σν θεθάιαην κίαο ΔΠΔ ρσξίδεηαη ζε «κνλάδεο» (ηερληθά δελ είλαη κεηνρέο, θαη 
ζπλεπψο δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ξσζηθνχ λφκνπ πεξί θηλεηψλ αμηψλ). 

Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΔΠΔ είλαη ηα αθφινπζα:  

 Γελ εθδίδεη κεηνρέο  

 Οη "ζπκκεηέρνληεο" ζπλεηζθέξνπλ ζην θεθάιαην ηεο ΔΠΔ, αλ θαη ε ρξεκαηνδφηεζε 
είλαη επίζεο δπλαηή κε ηε κνξθή εηζθνξψλ ζηελ ηδηνθηεζία ηεο εηαηξείαο  

 Σν ειάρηζην ηδξπηηθφ θεθάιαην κηαο ΔΠΔ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ 
10.000 RUB (πεξίπνπ 200 Δπξψ). Σν 50% ηνπ θεθαιαίνπ πξέπεη λα έρεη θαηαηεζεί 
πξηλ ηελ θαηαγξαθή ηεο εηαηξείαο.  

 Οη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ πξνηηκεζηαθφ δηθαίσκα επί ησλ “κνλάδσλ” πνπ 
πξνζθέξνληαη πξνο πψιεζε απφ θάπνηνλ ζπκκεηέρνληα πνπ απνζχξεηαη.  

 Ο αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο 50, ελψ 1 
πξφζσπν κπνξεί λα απνηειεί ηνλ κνλαδηθφ κέηνρν ηεο εηαηξείαο.  

Απφ 1εο Ηνπιίνπ 2009 ηέζεθε ζε ηζρχ νινθιεξσκέλε λνκνζεζία πνπ απνζθνπεί 
ζηε βειηίσζε ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο θαη ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ ΔΠΔ, θαζψο θαη 
ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηή. Δηδηθφηεξα, ν λφκνο πξνβιέπεη σο κνλαδηθφ ηδξπηηθφ 
έγγξαθν ηεο εηαηξείαο ην Καηαζηαηηθφ ηεο, εμαιείθνληαο έηζη ηηο αζάθεηεο πνπ 
πξνθαινχληαη απφ ηε ρξήζε ηδξπηηθψλ ζπκθσληψλ. Ο λφκνο πξνβιέπεη επίζεο ηα 
αθφινπζα: απαγνξεχεηαη ε απφζπξζε απφ κία ΔΠΔ, εθηφο εάλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην 
Καηαζηαηηθφ ηεο, νξίδεη ζαθή δηαδηθαζία γηα ηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ζην ηδξπηηθφ 
θεθάιαην θαζψο θαη γηα ηε δηάζεζε ησλ κεηνρψλ απηψλ. Δπηπιένλ, απαηηείηαη ζεψξεζε 
ηεο πψιεζεο ηεο ζπκκεηνρήο απφ ζπκβνιαηνγξάθν θαη δηαηήξεζε κεηξψνπ 
ζπκκεηερφλησλ θαη κεξηδίσλ ζπκκεηνρήο ηνπο.  
 
Ζ λειηοςπγία ηηρ ΔΠΔ ‘ΟΟΟ’ 
 

Ζ ΔΠΔ „ΟΟΟ‟ δηαζέηεη ηα θάησζη φξγαλα: 

 ηε Γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, πνπ έρεη ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα αιιαγήο ηνπ 
Καηαζηαηηθνχ, εγθξίλεη ηα εηήζηα νηθνλνκηθά δειηία, νξίδεη ηηο βάζεηο πνιηηηθήο ηεο 
εηαηξείαο θαη ε νπνία ειέγρεη ηελ δξαζηεξηφηεηα ησλ άιισλ νξγάλσλ θαη ε νπνία 
πξέπεη λα ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά θάζε ρξφλν. 

 Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, πνπ επνπηεχεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο εηαηξείαο (πξναηξεηηθφ). 
 Σν εθηειεζηηθφ φξγαλν, κνλνπξφζσπν (Γεληθφ Γηεπζπληή) ή ζπιινγηθφ  πνπ 

δηαρεηξίδεηαη ηα ηξέρνληα ζέκαηα. 
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Α. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΓΓΡΑΦΖ 
  

Ζ δηαδηθαζία εγγξαθήο γηα ηα λνκηθά πξφζσπα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηάδηα:  

 Δγγξαθή ζηηο θξαηηθέο θαη θνξνινγηθέο αξρέο (Κξαηηθφ Δπηκειεηήξην 
Καηαρσξήζεσλ θαη Οκνζπνλδηαθή Φνξνινγηθή Τπεξεζία) 

 Έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ ηεο ζθξαγίδαο ηεο εηαηξείαο  

 Δγγξαθή ζηελ Κξαηηθή ηαηηζηηθή Δπηηξνπή  

 Δγγξαθή ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία  
Λφγσ ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ ραξαθηήξα ηεο εγγξαθήο, ε φιε δηαδηθαζία δηαξθεί 

ζπλήζσο ηξεηο έσο ηέζζεξηο εβδνκάδεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ εγγξάθσλ 
απηνπξνζψπσο απφ εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο. 

  
Πξηλ ηελ αίηεζε εγγξαθήο ηεο εηαηξείαο ζην Κξαηηθφ Δπηκειεηήξην Καηαρσξήζεσλ 

απαηηνχληαη ηξεηο δηαδηθαζίεο: 
 Άλνηγκα ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ζε κία ηξάπεδα ζηε Ρσζία θαη κεηαθνξά 

ηνπιάρηζηνλ ηνπ 50% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Ζ ηξάπεδα ππνρξενχηαη, 
αθνινχζσο, λα εθδψζεη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ θαηαζέζεσο ηνπ θεθαιαίνπ, ην 
νπνίν ζα ζπκπεξηιεθζεί ζην θάθειν ηδξχζεσο ηεο ΔΠΔ. 

 Αγνξά ή ελνηθίαζε γξαθείσλ. ηελ δεχηεξε πεξίπησζε κία επηζηνιή 
ζπκθσλεηηθνχ ζπκβνιαίνπ είλαη αλαγθαία γηα ηνλ νξηζκφ ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο. 

 Δπίζεκνο νξηζκφο ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ηεο εηαηξείαο. 
 
 
Α.1 Αίηηζη εγγπαθήρ/καηασώπηζηρ - Θεώπηζη ςπογπαθήρ   
 
Τπάξρεη ηππνπνηεκέλν έληππν αίηεζεο θαηαρψξεζεο, ην νπνίν αθνχ ζπκπιεξσζεί θαη 
ππνγξαθεί πξέπεη λα ζεσξεζεί απφ ζπκβνιαηνγξάθν. Τπάξρεη ηέινο ραξηνζήκνπ χςνπο 
200 RUB (πεξίπνπ 4 Δπξψ) αλά αληίηππν. ην θφζηνο απηφ δελ πεξηιακβάλνληαη ακνηβέο 
γηα ηερληθέο εξγαζίεο πνπ ελδερνκέλσο εθηειεζζνχλ απφ ζπκβνιαηνγξάθνπο ή 
δηθεγφξνπο, εάλ π.ρ. ην έληππν ηεο αίηεζεο ζπκπιεξσζεί απφ απηνχο (ην θφζηνο ησλ 200 
RUB ππνζέηεη φηη ην έληππν ηεο αίηεζεο ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 
επηρεηξεκαηίεο).  
 
 
Α.2 Καηάθεζη κεθαλαίος ζηην ηπάπεζα  
 
Σνπιάρηζηνλ ην 50% ηνπ ηδξπηηθνχ θεθαιαίνπ ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί πξηλ απφ ηελ 
ίδξπζε ηεο εηαηξείαο, ελψ ην ππφινηπν πξέπεη λα θαηαβιεζεί θαηά ην πξψην έηνο 
ιεηηνπξγίαο.  
Γηα ην άλνηγκα απηνχ ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ απαηηνχληαη ηα αθφινπζα έγγξαθα: (i) 
έληππν αίηεζεο, (ii) ζεσξεκέλν αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο, (iii) ζεσξεκέλν 
αληίγξαθν ηεο πξάμεο ζχζηαζεο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη (vi) ζεσξεκέλν 
αληίγξαθν ηεο ηδξπηηθήο ζπκθσλίαο. Ζ θαηάζεζε ηνπ θεθαιαίνπ απαηηεί ην άλνηγκα ελφο 
ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ζ ην φλνκα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ δελ έρεη δεκηνπξγεζεί 
αθφκα. Αλάινγα κε ηελ ηξάπεδα, ην άλνηγκα ελφο ινγαξηαζκνχ κπνξεί λα δηαξθέζεη 
πεξηζζφηεξν απφ 1 εκέξα.  
 
Ο ινγαξηαζκφο απηφο απνηειεί έλαλ “πξνζσξηλφ” ινγαξηαζκφ θαη ρξεζηκνπνηείηαη κφλν 
γηα ηελ θαηάζεζε ηνπ ειάρηζηνπ απαηηνχκελνπ ηδξπηηθνχ θεθαιαίνπ.  Μφιηο νινθιεξσζεί 
ε δηαδηθαζία εγγξαθήο /θαηαρψξεζεο ηεο επηρείξεζεο, αλνίγεη ηξαπεδηθφο ινγαξηαζκφο 
γηα ζπλαιιαθηηθνχο ζθνπνχο θαη ν αξρηθφο ινγαξηαζκφο ζπγρσλεχεηαη κε ην λέν 
ινγαξηαζκφ. 
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Α.3 Πληπωμή ηελών εγγπαθήρ  
 
Οη πιεξσκέο πξέπεη λα γίλνληαη ζηα γξαθεία ηεο Σξάπεδαο Sberbank ζε φιε ηε Μφζρα, ή 
ζε κεραλήκαηα απηφκαηεο πιεξσκήο ηεο Φνξνινγηθήο Τπεξεζίαο ηεο  Μφζραο / Γξαθείν 
#46, φπνπ γίλεηαη ε θαηαρψξεζε ησλ επηρεηξήζεσλ.  
 
Σν θφζηνο ηνπ ηέινπο εγγξαθήο αλέξρεηαη ζε RUB 4.000. Δίλαη κηα δηαδηθαζία πνπ δηαξθεί 
κφλν ιίγα ιεπηά, αιιά πξέπεη λα γίλεη κε θπζηθή παξνπζία θαζψο δελ είλαη δηαζέζηκε ζην 
δηαδίθηπν. H απφδεημε πιεξσκήο απαηηείηαη γηα ηελ έθδνζε ηεο ζθξαγίδαο ηεο εηαηξείαο. 
 
 
Α.4 Γημιοςπγία ζθπαγίδαρ εηαιπείαρ  
 
Ζ εηαηξεία πξέπεη λα θηηάμεη ηελ ζθξαγίδα ηεο, πξηλ απφ ην άλνηγκα ηξαπεδηθνχ 
ινγαξηαζκνχ. Σν θφζηνο ηεο απφθηεζεο κηαο ζθξαγίδαο ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη θαηά 
κέζν φξν ζε RUB 350. 
 
 
Α.5 Δγγπαθή ζηο ενιαίο μηηπώο ηηρ ομοζπονδιακήρ θοπολογικήρ ςπηπεζίαρ ζε 
ηοπικό επίπεδο, για ηην απόκηηζη ενιαίος απιθμού κπαηικήρ καηασώπηζηρ και 
απιθμού θοπολογικού μηηπώος (INN)  
 
Απαηηνχκελα έγγξαθα γηα ηελ εγγξαθή:  
• Απφθαζε ηεο ηδξπηηθήο ζπλεδξίαζεο  
• Καηαζηαηηθφ (απαηηνχληαη 2 πξσηφηππα, ην έλα απφ ηα νπνία λα είλαη ζεσξεκέλν απφ 
ηελ Οκνζπνλδηαθή Φνξνινγηθή Τπεξεζία)  
• Θεσξεκέλε αίηεζε εγγξαθήο/θαηαρψξεζεο εηαηξείαο  
• Απφδεημε πιεξσκήο ηειψλ εγγξαθήο  
• Έγγξαθν πνπ λα πηζηνπνηεί ηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ηεο λέαο εηαηξείαο. Απηφ ζα 
κπνξνχζε λα είλαη ε ζπκθσλία κίζζσζεο ή κία επηζηνιή ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ κηζζσκέλνπ 
αθηλήηνπ, ππνγεγξακκέλε θαη ζεσξεκέλε, εάλ πξφθεηηαη γηα ηδηψηε ηδηνθηήηε, ή θέξνπζα 
ηε ζθξαγίδα ηεο εηαηξείαο, εάλ ν ηδηνθηήηεο είλαη λνκηθφ πξφζσπν.  
 
Οη θνξνινγηθέο αξρέο εθαξκφδνπλ κεξηθέο θνξέο κία ζεηξά απφ πξνυπνζέζεηο, θαη κε 
ζπκκφξθσζε πξνο απηέο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ απφξξηςε ηεο αίηεζεο.  
 
Αθνχ θαηαβιεζεί ην ηέινο εγγξαθήο, φια ηα αλσηέξσ έγγξαθα ππνβάιινληαη γηα ηελ 
εγγξαθή ηεο επηρείξεζεο. Καηά ηε ζηηγκή ηεο αίηεζεο, ν αηηψλ ιακβάλεη έλα δειηίν 
επηβεβαίσζεο, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε εγγξαθή ζα 
νινθιεξσζεί. πλήζσο απαηηνχληαη 5 εξγάζηκεο εκέξεο (ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ε εκέξα 
ηεο αίηεζεο).  
Σελ εκέξα ηεο παξαιαβήο, ν αηηψλ ζα ιάβεη έλα παθέην εγγξάθσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 
ην απφθνκκα ηεο εγγξαθήο, ην έλα απφ ηα 2 πξσηφηππα θαηαζηαηηθά πνπ είρε ππνβάιεη,  
ζεσξεκέλν απφ ηελ θπβέξλεζε, θαζψο θαη ηνλ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ).  
 
Α.6 Άνοιγμα ηπαπεζικού λογαπιαζμού ηηρ εηαιπείαρ. Πιζηοποίηζη και 
καηασώπηζη ηηρ ςπογπαθήρ ηος ιδιοκηήηη  
 
Γηα ην άλνηγκα ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ απαηηνχληαη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:  
α) βεβαίσζε ηεο θξαηηθήο εγγξαθήο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ  
β) ηδξπηηθά έγγξαθα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ 
γ) Τπνδείγκαηα ππνγξαθψλ  
δ) έγγξαθα πνπ επηβεβαηψλνπλ ηα πξφζσπα γηα ηα νπνία ππεβιήζε ππφδεηγκα 
ππνγξαθήο  
ε) έγγξαθα πνπ επηβεβαηψλνπλ ην κνλαδηθφ εθηειεζηηθφ φξγαλν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.  
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Ζ ιίζηα απηή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ δελ είλαη εμαληιεηηθή, θαζψο αλάινγα κε ηελ Σξάπεδα, 
κπνξνχλ λα απαηηεζνχλ πξφζζεηα έγγξαθα. Ο θαηάινγνο κε ηα απαξαίηεηα έγγξαθα γηα 
ην άλνηγκα ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ νξίδεηαη ζηηο νδεγίεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Ρσζίαο N 28-
I κε εκεξνκελία 14.09.2006. Λφγσ φκσο ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ δηαθνξεηηθψλ 
ηξαπεδψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία, δελ ππάξρεη θνηλή δηαδηθαζία γηα ην 
άλνηγκα ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη γηα ηα απαξαίηεηα έγγξαθα.  
 
Ο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ην άλνηγκα ηνπ ινγαξηαζκνχ εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 
αηφκσλ πνπ ηελ ηδξχνπλ, ηε ρψξα πξνέιεπζεο, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηεί ε εθάζηνηε ηξάπεδα γηα ην άλνηγκα ηνπ ινγαξηαζκνχ.  
 
Όζνλ αθνξά ζην θφζηνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22.1.10 ησλ Βαζηθψλ Αξρψλ ηεο 
Ρσζηθήο Ννκνζεζίαο γηα ηνπο πκβνιαηνγξάθνπο, ε ακνηβή ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ γηα 
ηελ πηζηνπνίεζε ησλ ππνγξαθψλ θαη ησλ ηξαπεδηθψλ θαξηψλ είλαη ίζε κε RUB 200, ελψ 
αλ ν ζπκβνιαηνγξάθνο αλαιάβεη θαη ηε ζπκπιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ εληχπσλ, ε ακνηβή 
αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 800 – 1200 RUB (160 – 250 Δπξψ πεξίπνπ).  
 
Ζ ςπογπαθή ηος επισειπημαηία πξέπεη λα πηζηνπνηεζεί θαη λα θαηαρσξεζεί ζηελ 
ηξάπεδα. Γηα ην ζθνπφ απηφ ππάξρεη εηδηθφ έληππν (παξέρεηαη απφ ηελ θπβέξλεζε), πνπ 
πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί, ην νπνίν πεξηιακβάλεη εηδηθφ ηκήκα φπνπ πξέπεη λα 
απνηππσζεί ε ζθξαγίδα ηεο εηαηξείαο. Οη επηρεηξεκαηίεο έρνπλ δχν επηινγέο: (α) 
κπνξνχλ λα ζεσξήζνπλ ην έληππν πνπ θέξεη ηελ ππνγξαθή ζε ζπκβνιαηνγξάθν θαη ζηε 
ζπλέρεηα λα ην πξνζθνκίζνπλ ζηελ ηξάπεδα θαηά ην άλνηγκα ηνπ ηξαπεδηθνχ 
ινγαξηαζκνχ, ή (β) κπνξνχλ λα πηζηνπνηήζνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ επηρεηξεκαηία ζηελ 
ηξάπεδα, θαηά ην άλνηγκα ελφο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ.  
ηελ πξψηε πεξίπησζε ην θφζηνο αλέξρεηαη ζε RUB 200, ελψ ζηε δεχηεξε εμαξηάηαη απφ 
ηελ Σξάπεδα, κπνξεί λα είλαη ρσξίο ρξέσζε ή θαη λα θνζηίζεη RUB 500 αλά ππνγξαθή 
πνπ πηζηνπνηείηαη (Bank of Moscow, Sperbank).  
 
Α.7 Δνημέπωζη Ομοζπονδιακήρ Φοπολογικήρ Τπηπεζίαρ για ηον απιθμό ηος 
ηπαπεζικού λογαπιαζμού ηηρ εηαιπείαρ  
 
Ο εθπξφζσπνο ηεο λενζχζηαηεο εηαηξείαο πξέπεη λα θνηλνπνηήζεη (ηππνπνηεκέλν 
έληππν) απηνπξνζψπσο ή ηαρπδξνκηθψο ζηελ Οκνζπνλδηαθή Φνξνινγηθή Τπεξεζία ην 
άλνηγκα ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ. Οη ηξάπεδεο κπνξεί κεξηθέο θνξέο λα 
ελεκεξψζνπλ νη ίδηεο ην Σακείν πληάμεσλ θαη ην Σακείν Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ γηα ην 
άλνηγκα ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ λένπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.  
 
χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ε Οκνζπνλδηαθή Φνξνινγηθή Τπεξεζία πξέπεη λα 
ελεκεξσζεί εληφο 7 εκεξψλ κεηά ην άλνηγκα ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ. Ωο εθ ηνχηνπ, 
θξίλεηαη ζθφπηκν φπσο ν επηρεηξεκαηίαο κεηαβεί απηνπξνζψπσο ζηελ Δθνξία ψζηε λα 
ιάβεη απφδεημε παξαιαβήο κε ηε ζρεηηθή εκεξνκελία εηδνπνίεζεο. 
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Β. ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 
 
Β.1 Φόποι επί ηων κεπδών 
 
ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο θφξνπ επί ησλ θεξδψλ ππφθεηληαη φια ηα ξσζηθά θαη μέλα 
λνκηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηεο ζηε Ρσζία, κέζσ κηαο κφληκεο 
εγθαηάζηαζεο ή ιακβάλνπλ εηζφδεκα απφ ξσζηθέο πεγέο.  
Βάζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ επί ησλ θεξδψλ απνηειεί ην θέξδνο φπσο 
θαζνξίδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ θαη απνηειεί ην κεηθηφ θέξδνο ηεο εηαηξείαο. Σν θέξδνο 
αληηπξνζσπεχεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο θαη ησλ ζπλνιηθψλ 
δαπαλψλ ηνπ θνξνινγνχκελνπ, φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηνπο ινγηζηηθνχο Ρσζηθνχο 
θαλφλεο θαη  πξφηππα. 
Ο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο αλέξρεηαη ζε 20% (γεληθφ πνζνζηφ) εθηφο αλ νξίδεηαη 
δηαθνξεηηθά απφ ην λφκν, ην νπνίν πεξηιακβάλεη:  
• 2% θαηαβάιιεηαη ζηνλ νκνζπνλδηαθφ πξνυπνινγηζκφ 
• 18% θαηαβάιιεηαη ζηνλ Πεξηθεξεηαθφ πξνυπνινγηζκφ  
Οη πεξηθεξεηαθέο θπβεξλήζεηο έρνπλ ην δηθαίσκα λα κεηψζνπλ ην κεξίδηφ ηνπο ζηνπο 
θφξνπο επί ησλ θεξδψλ έσο θαη 4,5%.  
Οη θνξνινγνχκελνη κπνξνχλ λα επηιέμνπλ λα πιεξψζνπλ θφξν είηε ζε κεληαία είηε ζε 
ηξηκεληαία βάζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη εθαξκφδεηαη κε ζπλέπεηα ζε φιε ηε δηάξθεηα 
ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ν θφξνο πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη ην 
αξγφηεξν κέρξη ηελ 28ε εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηνλ κήλα αλαθνξάο, ελψ ζηε 
δεχηεξε πεξίπησζε, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 28ε εκέξα θάζε κήλα. 
Ζ εηήζηα θνξνινγηθή δήισζε πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο ην αξγφηεξν 
κέρξη ηηο 28 Μαξηίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο.  
 
Β.2 Φόπορ ακίνηηηρ πεπιοςζίαρ  
 
Οη ηνπηθέο Αξρέο δχλαληαη λα επηβάινπλ θφξν αθηλήησλ αλαιφγσο κε ηνλ ηχπν θαη ηελ 
ηνπνζεζία, Έηζη, ην πνζνζηφ θφξνπ δηαθέξεη αλά πεξηθέξεηα αιιά δελ κπνξεί λα 
ππεξβαίλεη ην 2,2%, πνζνζηφ πνπ εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηνρέο ηεο Μφζραο θαη ηεο Αγίαο 
Πεηξνχπνιεο.  
Φνξνινγεηέα αληηθείκελα απνηεινχλ φια ηα αθίλεηα θαη θηλεηά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηα 
νπνία θαηαγξάθνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ σο πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Ωζηφζν, θηλεηά 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθνληαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία σο πάγηα πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013 δελ ππφθεηληαη ζε θφξν πεξηνπζίαο. 
Ζ θνξνινγηθή βάζε γηα ην έηνο είλαη ε αμία ηεο απνγξαθήο απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ, κε 
ηξηκεληαία πξνθαηαβνιή ηνπ θφξνπ κε βάζε ην έλα ηέηαξην ηεο αμίαο ησλ απνζεκάησλ, 
πνιιαπιαζηαζκέλα επί ηνλ ηζρχνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηή. 
 
Β.3 Φόπορ Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ  
 
ΦΠΑ ρξεψλεηαη γηα ηε δηελέξγεηα θάζε είδνπο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηε Ρσζία, 
φπσο πσιήζεηο πξντφλησλ, εξγαζία, παξνρή ππεξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
εθείλσλ πνπ παξέρνληαη δσξεάλ. ΦΠΑ επηβάιιεηαη επίζεο θαη γηα ηηο πεξηζζφηεξεο 
εηζαγσγέο ζηελ Ρσζία. Σα πξντφληα πνπ παξάγνληαη ή ζπλαξκνινγνχληαη ζηελ Ρσζία, 
απφ κία Ρσζηθή ή μέλε εηαηξεία θαη αθνινχζσο εμάγνληαη, δελ ππφθεηληαη ζε ΦΠΑ. 
Δπηπιένλ, απφ ηνλ ΦΠΑ εμαηξείηαη ε  
Ο ΦΠΑ ππνινγίδεηαη κε γεληθφ εληαίν ζπληειεζηή 18%, εθηφο απφ νξηζκέλα ηξφθηκα, 
ηαηξηθά θαη θαξκαθεπηηθά πξντφληα, πξντφληα γηα παηδηά, βηβιία θαη πεξηνδηθά, ηα νπνία 
επηβαξχλνληαη κε πνζνζηφ 10%, ελψ εμαηξνχληαη απφ ΦΠΑ θάπνηα είδε ηαηξηθνχ 
εμνπιηζκνχ, ε εηζαγσγή ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, εάλ δελ παξάγεηαη αληίζηνηρν πξντφλ 
ζηε Ρσζία, φπσο θαη νξηζκέλεο ππεξεζίεο (φπσο ρξεκαηνδνηηθέο ππεξεζίεο θιπ).  
Οη εηαηξείεο θαη νη επηρεηξεκαηίεο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα απαιιαγή απφ ηελ 
ππνρξέσζε θαηαβνιήο ΦΠΑ, εάλ ηα ζπλνιηθά έζνδά ηνπο γηα ηξεηο ζπλερφκελνπο κήλεο, 
εθηφο ΦΠΑ, είλαη θάησ απφ 2 εθ. RUB (πεξίπνπ 40.000 Δπξψ).  
Γειψζεηο ΦΠΑ γηα κία ΔΠΔ πξέπεη λα ππνβάιινληαη θάζε κήλα.  
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ηελ πεξίπησζε πνπ ην πνζφ ηνπ ΦΠΑ πνπ έρεη θαηαβάιεη ε εηαηξεία είλαη αλψηεξν απφ 
ηνλ εηζπξαηηφκελν ΦΠΑ, ε δηαθνξά δχλαηαη λα εηζπξαρζεί κε ηνλ ηξφπν ζπκςεθηζκνχ ή 
ηεο επηζηξνθήο θφξνπ. Σν πιεφλαζκα ηνπ ΦΠΑ πνπ εθπίπηεη κπνξεί λα ζπκςεθηζζεί κε 
άιινπο θφξνπο πνπ επηβάιινληαη απφ ην θξάηνο ζε δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ απφ ηελ 
θνξνινγηθή πεξίνδν θαηά ηελ νπνία έρεη δεισζεί ην πιεφλαζκα. Με ηελ πάξνδν ηεο 
πεξηφδνπ ησλ ηξηψλ κελψλ, ν θνξνινγνχκελνο δχλαηαη λα επηιέγεη λα ζπλερίζεη ηνλ 
ζπκςεθηζκφ ηνπ ΦΠΑ ή λα δεηήζεη ηελ επηζηξνθή ηνπ ΦΠΑ. 
 
Β.4 Φοπολογικά κίνηηπα 
 
Γεωγπαθικά κίνηηπα  
Οη πεξηθεξεηαθέο αξρέο έρνπλ ην δηθαίσκα λα κεηψζνπλ ηελ πεξηθεξεηαθή ηνπο θαηαλνκή 
ηνπ θφξνπ επί ησλ θεξδψλ απφ 18% ζε 13,5% (ν ειάρηζηνο ζπλνιηθφο θνξνινγηθφο 
ζπληειεζηήο δηακνξθψλεηαη ζε 15,5%, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 2% ηνπ 
νκνζπνλδηαθνχ ηκήκαηνο) θαη λα επηβάιινπλ κεησκέλν ζπληειεζηή ή θαη απαιιαγή απφ 
ην θφξν αθίλεηεο πεξηνπζίαο (πνπ κπνξεί ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο λα θηάλεη έσο 
2,2%). 
Άιια θίλεηξα θαη επηρνξεγήζεηο είλαη επίζεο δηαζέζηκα αλάινγα κε ηελ πεξηνρή θαη ηα 
εηδηθά επελδπηηθά θξηηήξηα πνπ απηή έρεη ζέζεη (π.ρ. θνξνινγηθά θίλεηξα γηα αγνξά γεο, 
επηδνηήζεηο γηα ηφθνπο δαλείσλ).  
Οη πεξηνρέο ηεο Αγίαο Πεηξνχπνιεο, ηνπ Λέληλγθξαλη θαη ηεο Μφζραο, κεηαμχ άιισλ, 
πξνζθέξνπλ θίλεηξα απηνχ ηνπ είδνπο, σζηφζν ε πφιε ηεο Μφζραο δελ πξνζθέξεη ηφζν 
ειθπζηηθά θίλεηξα ζε ζρέζε κε άιιεο πεξηνρέο. Απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014, ν 
θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο επί ησλ θεξδψλ γηα παξαγσγή πξντφλησλ κέζσ επελδχζεσλ 
ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο Αλαηνιηθήο Ρσζίαο θαη ηεο ηβεξίαο έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά. 
πγθεθξηκέλα, γηα ηα πξψηα πέληε ρξφληα ηεο πξνζνδνθφξνο δξαζηεξηφηεηαο, ν κέγηζηνο 
ζπληειεζηήο θνξνινγίαο είλαη 10% (θαη κπνξεί λα κεησζεί πεξαηηέξσ έσο θαη 0% ζε 
νξηζκέλεο πεξηνρέο), ελψ γηα ηα επφκελα πέληε ρξφληα δηακνξθψλεηαη ζε 18% (κπνξεί λα 
κεησζεί πεξαηηέξσ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο έσο 10%). 
 
Διδικέρ Οικονομικέρ Εώνερ  
Σν λνκηθφ πιαίζην γηα ηηο Δηδηθέο Οηθνλνκηθέο Εψλεο (ΔΟΕ) πξνβιέπεη επξχηεξεο 
θνξνινγηθέο θαη ινηπέο παξαρσξήζεηο. Οη 27 πεξηνρέο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί ζήκεξα σο 
Δηδηθέο Οηθνλνκηθέο Εψλεο έρνπλ ζπγθεθξηκέλα γεσγξαθηθά φξηα θαη δηαθξίλνληαη ζε 
ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: Βηνκεραληθέο, Τςειήο Σερλνινγίαο & Καηλνηνκίαο, Σνπξηζκνχ & 
Αλαςπρήο, Ληκαληψλ & Logistics. Γηα φιεο πξνβιέπεηαη δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο γηα κηα 
πεξίνδν 49 εηψλ.  
Παξά ην γεγνλφο φηη αξρηθά θαζπζηέξεζε ζεκαληηθά ε αλάπηπμή ηνπο, ζήκεξα νη 
ππνδνκέο πνιιψλ απφ απηέο, θπξίσο ζηνπο ηνκείο ηεο Βηνκεραλίαο θαη Σερλνινγίαο & 
Καηλνηνκίαο, είλαη ηδηαίηεξα αλαπηπγκέλεο θαη θηινμελνχλ πάλσ απφ 340 επελδπηέο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη μέλσλ εηαηξεηψλ.  
Σα δπλεηηθά νθέιε κίαο ΔΟΕ πεξηιακβάλνπλ ειεχζεξε ηεισλεηαθή δψλε, κείσζε ησλ 
θνηλσληθψλ εηζθνξψλ, εγγχεζε έλαληη δπζκελψλ κεηαβνιψλ ζην θνξνινγηθφ δίθαην. 
Δπηπιένλ, ηζρχνπλ κεησκέλνη ζπληειεζηέο θφξνπ επί ησλ θεξδψλ, αλάινγα κε ηελ 
πεξηθεξεηαθή αξρή θαη ηνλ ηχπν ηεο δψλεο, κε ην ειάρηζην πνζνζηφ λα δηακνξθψλεηαη 
ζην 2% (ην νκνζπνλδηαθφ ηκήκα ηνπ θφξνπ), θαη 0% ζηελ πεξίπησζε ησλ ΔΟΕ 
Σερλνινγίαο & Καηλνηνκίαο.  
 
 


