
Ρωσία 
 
Φορολογικά μέτρα - Άμεσα και έμμεσα (π.χ. αναβολές πληρωμών, μειώσεις τιμών…) 
 
Μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων: 
 
Κίνητρα σε εταιρείες για να συνεχίσουν να λειτουργούν 
 
§ Φορολογικές διακοπές για τη στήριξη των αεροπορικών και τουριστικών βιομηχανιών. 
 
Υποστήριξη στις βιομηχανίες που κινδυνεύουν 
 
§ Υποστήριξη τουριστικών εταιρειών, προγραμματιστών και άλλων επηρεασμένων 

βιομηχανιών: μερική απαλλαγή από υποχρεωτικές πληρωμές, φορολογικές διακοπές 
κ.λπ. 

§ Εισαγωγή μορατόριουμ για τις επιθεωρήσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένου του φόρου, εκτός από τα θέματα που θέτουν κινδύνους για τη 
ζωή και την υγεία των πολιτών. 

§ Εισαγωγή τριών μηνών καθυστέρησης για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών, 
συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις 

§ Επέκταση του προγράμματος για την επιδότηση της πρόσβασης των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων σε δάνεια κεφαλαίων στο πλαίσιο του προγράμματος μακροπρόθεσμου 
δανείου 

§ Προσωρινή αναβολή (ή μορατόριουμ) για πληρωμές ενοικίου από μισθωτές 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων κρατικής ή δημοτικής ιδιοκτησίας 

 
25 Μαρτίου 2020 Ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν μίλησε στο έθνος και ανακοίνωσε τα 
ακόλουθα μέτρα στήριξης: 
 
Υποστήριξη στις επιχειρήσεις 
 
§ Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα λάβουν εξαμηνιαία αναβολή φόρου για όλους 

τους φόρους εκτός ΦΠΑ και πληρωμές κοινωνικής ασφάλισης 
§ Η κυβέρνηση πρέπει να αναπτύξει τον κατάλογο των βιομηχανιών που πλήττονται 

κυρίως από την κρίση και να προτείνει μέτρα κατά της κρίσης 
§ Εξαμηνιαία απαγόρευση πτώχευσης έναντι χρεωστών από πιστωτές ή χρηματοδότες 
§ Μείωση του ποσοστού κοινωνικής ασφάλισης από 30% σε 15% για τους μισθούς που 

υπερβαίνουν τον ελάχιστο νόμιμο μισθό 
 
Νέα φορολογία 
 
§ Φόρος εισοδήματος 13% επί των τόκων που συγκεντρώθηκαν σε καταθέσεις άνω του 1 

εκατομμυρίου ρούβλια (12.700 $), ξεκινώντας από το 2021. 
§ Αύξηση έως 15% του φορολογικού συντελεστή για μερίσματα που καταβάλλονται από 

τη Ρωσία στις αποκαλούμενες δικαιοδοσίες διαμετακόμισης (π.χ. Κύπρος - η 
διαδικασία αλλαγής της συνθήκης για τη διπλή φορολογία έχει ήδη ξεκινήσει). 



§ Τα κεφάλαια που λαμβάνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό από αυτά τα μέτρα 
πρέπει να δαπανηθούν για την υποστήριξη οικογενειών, ανέργων και ασθενών. 

§ Ακύρωση φορολογικών απαλλαγών για έσοδα από τόκους κρατικών και 
περιφερειακών χρεογράφων· 

§ Η κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας έχει ειδική εξουσία να εκδίδει φορολογικούς 
νόμους για την περίοδο 01.01.2020 - 31.12.2020. 

 
Μέτρα σχετικά με την απασχόληση (π.χ. κρατικά προγράμματα αποζημίωσης, 
εκπαίδευση…) 
 
Εργατική πολιτική 
 
§ Σύμφωνα με το διάταγμα του Προέδρου, στη Ρωσία ιδρύθηκε αμειβόμενη περίοδος 

έως τις 30 Απριλίου 2020 για τους εργαζομένους, εκτός από εκείνους που 
απασχολούνται σε συγκεκριμένους οργανισμούς (διαρκώς λειτουργούντες οργανισμοί, 
ιατρικές και φαρμακευτικές οργανώσεις, οργανώσεις που παρέχουν άτομα με τρόφιμα 
και βασικά προϊόντα, κ.λπ.) 

§ Τα μέτρα που αναφέρονται στο διάταγμα του Προέδρου θα μπορούσαν να 
τροποποιηθούν / καθοριστούν με τα διατάγματα των αρχηγών των ρωσικών περιοχών 
βάσει της επιδημιολογικής κατάστασης στη συγκεκριμένη περιοχή. Για παράδειγμα, 
στη Μόσχα, οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να πάνε στο γραφείο με την 
προϋπόθεση ότι οι εργοδότες διασφαλίζουν την ασφάλεια των εργαζομένων. 
Επομένως, οι εργασιακές σχέσεις στη Ρωσία εξαρτώνται από τη συγκεκριμένη περιοχή 

§ Απομακρυσμένη εργασία (γραφείο στο σπίτι) και συντομότερη εβδομάδα εργασίας (με 
την επιφύλαξη της συγκατάθεσης των εργαζομένων ή χωρίς τη συγκατάθεση των 
εργαζομένων σε εξαιρετικές αιτιολογημένες περιπτώσεις με την προηγούμενη 
ειδοποίηση των υπαλλήλων 2 μηνών) 

§ Δήλωση διακοπής λειτουργίας (προσωρινή αναστολή της εργασίας) από 
συγκεκριμένους οργανισμούς για λόγους οικονομικού, τεχνολογικού, τεχνικού ή 
οργανωτικού χαρακτήρα. Οι υπάλληλοι αμείβονται τα 2/3 του (overage) μέσου όρου ή 
του μηνιαίου βασικού μισθού κατά τη διάρκεια της περιόδου διακοπής 

 
Μέτρα οικονομικής τόνωσης (π.χ. δάνεια, μορατόριουμ για αποπληρωμή χρεών…) 
 
Νομισματική πολιτική 
 
§ Στις 24 Απριλίου 2020, η Τράπεζα της Ρωσίας μείωσε το βασικό επιτόκιο κατά 50 

βασικές μονάδες σε 5,50% ετησίως. 
§ Η Τράπεζα της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές. Στις 10 Μαρτίου και στις 13 Μαρτίου, πραγματοποίησε 
ανάκτηση δημοπρασιών 500 δισεκατομμυρίων ερειπίων για να εξασφαλίσει επαρκή 
ρευστότητα στον τραπεζικό τομέα. Έχει επίσης ασχοληθεί με την πώληση ξένου 
νομίσματος στην εγχώρια αγορά και έχει εγκαταλείψει προγραμματισμένες εγχώριες 
αγορές συναλλάγματος. Τέλος, η κεντρική τράπεζα έχει χαλαρώσει ορισμένους 
τραπεζικούς κανονισμούς, όπως οι διορθωτικοί συντελεστές δανείων, για να 
διασφαλίσει ότι οι τράπεζες διατηρούν το δανεισμό σε παραγωγούς φαρμακευτικών 
και ιατρικού εξοπλισμού 



 
Τραπεζικοί κανονισμοί 
 
§ Η κεντρική τράπεζα επέτρεψε στις τράπεζες να μην αυξήσουν τις προβλέψεις 

απώλειας δανείου εάν το δάνειο αναδιαρθρώθηκε λόγω των συνεπειών του 
κορωνοϊού 

§ Μείωση της ρυθμιστικής πίεσης στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (παράταση της 
προθεσμίας για την εκτέλεση των εντολών που εκδίδει η Τράπεζα της Ρωσίας, για την 
υποβολή των υποχρεωτικών εκθέσεων κ.λπ.) 

 
Κίνητρα σε εταιρείες για να συνεχίσουν να λειτουργούν 
 
§ Αναβολή πληρωμών δανείου για έως και 6 μήνες σε μικρομεσαίες βιομηχανίες που 

πλήττονται (αναψυχή και φιλοξενία, μεταφορές, ταξίδια κ.λπ.) 
§ 0% επιτόκιο δανείων για έξι (6) μήνες προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την 

καταβολή μισθών στους εργαζομένους 
§ 5% επιτόκια σε «συστημικά σημαντικές» εταιρείες (ο κατάλογος αυτών των εταιρειών 

εγκρίνεται από την κυβέρνηση) 
§ 8,5% επιτόκια σε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
§ Επιδοτήσεις στους ταξιδιωτικούς πράκτορες για την επιστροφή των χρημάτων στους 

τουρίστες και την επιστροφή των εξόδων των ταξιδιωτικών πρακτορείων για την 
επιστροφή των τουριστών από τις ξένες χώρες λόγω της εκδήλωσης του κορωνοϊού 

Κάθε ρωσική περιοχή μπορεί να παρέχει τα υποστηρικτικά μέτρα που θα ισχύουν για τις 
εταιρείες αυτής της συγκεκριμένης περιοχής, π.χ. Βασικά μέτρα της Μόσχας: i) 8% 
επιτόκια δανείων σε τομείς προτεραιότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν 
ενσωματωθεί τα τελευταία 3 χρόνια · ii) επιδοτήσεις προς τους μικρομεσαίους εξαγωγείς, 
δικαιοδόχους · iii) μερική αντιστάθμιση των δαπανών για την αγορά νέου εξοπλισμού 
(μικρομεσαίες επιχειρήσεις - ξενοδοχεία και κάτοικοι του συγκροτήματος καινοτομίας της 
Μόσχας) · iv) μερική αποζημίωση (έως 700.000 RUB (€8738.44) έως τις 31.12.2020) σε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την προώθηση των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών τους 
σε διαδικτυακές αγορές· για πληρωμή υπηρεσιών διαδικτυακών υπηρεσιών παράδοσης 
φαγητού 
 
Μέτρα σε όλο το σύστημα 
 
§ Δημιουργία χρηματοοικονομικού αποθεματικού ύψους έως 300 δισεκατομμυρίων 

RUB (€3.745.043.876) που δημιουργήθηκε για τη στήριξη της οικονομίας και την 
αποζημίωση των πολιτών σε καραντίνα για απώλεια εισοδήματος 

§ Μη εφαρμογή κυρώσεων για ορισμένες κρατικές συμβάσεις σε περίπτωση παραβίασης 
των υποχρεώσεων από τον εργολάβο λόγω των συνεπειών της εξάπλωσης νέας νόσου 
του κορωνοϊού 

§ Ένα εξάμηνο μορατόριουμ για την έναρξη διαδικασιών πτώχευσης όσον αφορά τις 
εταιρείες και τους μεμονωμένους επιχειρηματίες σε βιομηχανίες που έχουν πληγεί 
σοβαρά (αναψυχή και φιλοξενία, μεταφορές, ταξίδια κ.λπ.) · «συστημικά σημαντικές» 
εταιρείες · στρατηγικές εταιρείες 

§ Αναβολή πληρωμών μίσθωσης βάσει συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων έως την 1η 
Οκτωβρίου 2020 για εταιρείες και μεμονωμένους επιχειρηματίες σε βιομηχανίες που 



πλήττονται σοβαρά (αναψυχή και φιλοξενία, μεταφορές, ταξίδια κ.λπ.). Ο μισθωτής 
δικαιούται μείωση των πληρωμών μισθώσεων για την περίοδο καραντίνας εάν ο 
μισθωτής δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις εγκαταστάσεις λόγω μέτρων καραντίνας 

§ Τα μέτρα Covid-19 θα μπορούσαν να προκαλέσουν ρήτρα ανωτέρας βίας της 
σύμβασης εάν αυτά τα μέτρα επηρεάζουν πράγματι την ικανότητα του συμβαλλομένου 
να εκτελέσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις 

§ Αναστολή των επιθεωρήσεων που θα διεξαχθούν σε σχέση με τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις από το κράτος και τις δημοτικές αρχές σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό 
νόμο της 26.12.2008 αρ. 294-FZ «Σχετικά με την προστασία των νομικών οντοτήτων 
κατά τη διάρκεια της κρατικής και δημοτικής εποπτείας» έως τις 31 Δεκέμβριος 2020 

§ Τροποποιήσεις της εταιρικής νομοθεσίας σχετικά με τις μετοχικές εταιρείες 
(διεξαγωγή των συνεδριάσεων των μετόχων σε απομακρυσμένο περιβάλλον, αναβολή 
των προθεσμιών υποβολής και γνωστοποίησης των ετήσιων και ενδιάμεσων 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, αναβολή του υποχρεωτικού εσωτερικού 
ελέγχου για το PJSC έως την 1η Ιανουαρίου 2021, κ.λπ.) 

 
Τελωνειακά μέτρα 
 
Ανακούφιση καθηκόντων  
 
§ Απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς για ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό, 

απολυμαντικά, διαγνωστικά αντιδραστήρια, ορισμένους τύπους ιατρικού εξοπλισμού 
και υλικών. Ισχύει έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Η σχετική απόφαση της Ευρασιατικής 
Οικονομικής Ένωσης εφαρμόζεται στις νομικές σχέσεις που προκύπτουν από τις 16 
Μαρτίου 2020 

 
Τελωνειακοί έλεγχοι 
 
§ Επιτροπή του πρωθυπουργού: αναστολή τελωνειακών ελέγχων (προγραμματισμένοι 

επιτόπιοι τελωνειακοί έλεγχοι) έως την 1η Μαΐου 2020. Με εξαίρεση τις μη 
προγραμματισμένες επιθεωρήσεις, η βάση των οποίων είναι επιβλαβής για τη ζωή, 
την υγεία των πολιτών, ελέγχους που έχουν ως αποτέλεσμα την έκδοση άδειες, άδειες 
κ.λπ. 

 
Εξαγωγή 
 
§ Προσωρινοί περιορισμοί στην εξαγωγή ιατρικών μασκών, γαντιών και προστατευτικών 

γυαλιών, κοστουμιών βιολογικού κινδύνου, ιατρικών ρούχων, αντιιικών φαρμάκων, 
γάζας και ορισμένων άλλων προϊόντων. Ισχύει έως την 1η Ιουνίου 2020. 


