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ORGANIZAČNO-PRÁVNE FORMY
ZAHRANIČNÉHO PODNIKANIA V RUSKU
Ruská legislatíva ustanovuje mnohé organizačno-právne formy dostupné pre zahraničné
podnikanie. Najobľúbenejšie formy:
 samostatne zárobkovo činná osoba - индивидуальный предприниматель (ИП);
 spoločnosť s ručením obmedzeným - общество с ограниченно ответственностью
(OOO);
 akciová spoločnosť - акционерное общество (ПАО, АО);
 pobočka alebo zastúpenie zahraničnej spoločnosti - филиал или представительство
иностранной компании.

SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA (ИП)
Samostatne zárobkovo činná osoba (ИП) – fyzická osoba (bez ohľadu na štátne občianstvo)
vo veku minimálne 18 rokov, ktorá podniká bez toho, aby sa stala právnickou osobou. Forma
(ИП) je vhodná pre malé podnikanie a mikropodnikanie: maloobchod, poskytovanie služieb,
samostatne vykonávané práce a tak ďalej.
Záväzné požiadavky na registráciu zahraničnej (ИП):
1. Povolenie na pobyt (ВНЖ) alebo povolenie na prechodný pobyt (РВП), kde sa uvádza
adresa trvalého bydliska alebo dočasnej registrácie zahraničného občana. Bez tejto
adresy nie je registrácia (ИП) možná!
2. Úradne overene preklady do ruského jazyka všetkých dokumentov.
3. Vyberte druh podnikateľskej činnosti, ktorá je prípustná pre zahraničné (ИП).







Okruhy neprípustné pre zahraničné (ИП)
štátna služba;
 predaj alkoholických výrobkov;
obrana v rámci vojensko-priemyselného
 obchod so zbraňami, muníciami, leteckou
komplexu (ВПК);
a vojenskou technikou;
bankovníctvo;
 organizovanie hazardných hier;
trh s cennými papiermi;
 dodávky elektrickej energie.
predaj zdravotníckych prípravkov;

Štátnu registráciu (ИП) uskutočňuje daňový úrad v mieste trvalého bydliska. Presná adresa
daňového úradu v akomkoľvek regióne je dostupná na stránke federálnej daňovej služby
Ruskej federácie - https://www.nalog.ru/rn77/
Štátny poplatok za registráciu (ИП) je 800 rubľov.
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Dokumenty je možné predložiť v papierovej forme osobne, prostredníctvom zástupcu na
základe notársky overeného splnomocnenia, poštou alebo v elektronickej forme.
Od 1. januára 2019, pri odovzdávaní podkladov určených na štátnu registráciu vo forme
elektronických dokumentov, taktiež prostredníctvom viacúčelového strediska (МФЦ) a
notára nie je potrebné platiť štátny poplatok!
Lehota registrácie predstavuje 3 – 5 dní. Po uplynutí tejto lehoty sa vydá dokument – list o
zápise Jednotného štátneho registra samostatne zárobkovo činných osôb (ЕГРИП), ktorý
potvrdzuje registráciu (ИП) alebo odmietnutie registrácie (ИП) s uvedením nesplnených
požiadaviek.
Zdaňovanie (ИП) : zahraničná (ИП) má právo samostatne sa rozhodnúť, aký systém
zdaňovania bude uplatňovať:
 všeobecný systém zdaňovania - общую систему налогообложения (ОСНО),
 zjednodušený systém zdaňovania - упрощенную систему налогообложения (УСН),
 jednotnú daň z prisudzovaných príjmov - единый налог на вмененный доход (ЕНВД),
 patentový systém zdaňovania - патентную систему налогообложения (ПСН),
 jednotnú poľnohospodársku daň - единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН).
Všeobecný systém zdaňovania (ОСНО) sa určí automaticky pri registrácii (ИП), pokiaľ sa
neuviedol konkrétny druh systému zdaňovania. (ИП), zdaňujúci podľa ОСНО, je povinný viesť
účtovníctvo, knihu evidencie príjmov a výdavkov a hospodárskych operácii (ИП) a prekladať
daňové priznanie. Účtuje a odvádza nasledujúce dane:
1. Daň z príjmov fyzických osôb (НДФЛ) zo súhrnných príjmov zahraničnej (ИП) po
odčítaní výdavkov potvrdených na základe dokumentácie, a tiež zo mzdy
zamestnancov (ak ich má):
 so sadzbou 13 % pre rezidentov;
 so sadzbou 30 % pre nerezidentov;
 so sadzbou 35% pre zvláštne druhy príjmov.
2. Daň z pridanej hodnoty (НДС) z hodnoty predávaných tovarov (prác, služieb) a
majetkových práv vrátane ich bezplatného prenosu, spotreby na vlastné účely a
dovoz tovarov na územie RF („dovozná“ НДС). Existujú 3 sadzby:
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Vývoz
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Tovary pre deti
Tlač periodík a knižná produkcia
Zdravotnícke tovary
Pre všetky ostatné prípady

3. Daň z nehnuteľnosti fyzických osôb – z hodnoty nehnuteľného majetku vo vlastníctve
zahraničnej (ИП). Existujú rozdielne sadzby: od 0,1 % do 2 % v závislosti od hodnoty
objektu zdanenia.
4. Odvody na povinné druhy poistenia pre zamestnancov (ak existujú) sa vypočítavajú z
miezd a iných platieb v prospech zamestnancov, no odvádzajú sa na náklady (ИП):
 22 % do maximálnej výšky (1150 tis. rub. v roku 2019) a 10 % nad maximálnou sumou na
povinné dôchodkové poistenie (ОПС);
 2,9 % do maximálnej výšky (865 tis. rub. v roku 2019) a 0 % nad maximálnou sumou na
povinné sociálne poistenie v prípade dočasnej práceneschopnosti a v súvislosti s
materstvom (ОСС);
 5,1 % na povinné zdravotné poistenie (ОМС);
 od 0,2 % do 8,5 % v závislosti od druhu podnikateľskej činnosti na sociálne poistenie od
pracovných úrazov až po ochorenia spojené s výkonom profesie (ak si to vyžaduje druh
podnikateľskej činnosti).
5. Fixné odvody na povinné druhy poistenia za seba ako (ИП):
 29 354 rub. (v roku 2019), ak ročný príjem (ИП) predstavuje hodnotu do 300 tis. rub., a
+1 % z prekročenej sumy, avšak nie viac ako 234 832 rub. (v roku 2019) na povinné
dôchodkové poistenie (ОПС);
 6884 rub. (v roku 2019) na povinné zdravotné poistenie (ОМС).
6. Daň z motorových vozidiel, ak sú na (ИП) zaregistrované vozidlá. Daňové sadzby sú
stanovené zákonmi subjektov RF v rubľoch a rozpočítavajú sa na jednu konskú silu (k)
výkonu motora vozidla, jeden kilogram ťahu reaktívneho motora, jednu registrovanú
tonu vozidla alebo jednu jednotku vozidla.
7. Pozemková daň z katastrálnej hodnoty pozemkov vo vlastníctve zahraničnej (ИП).
Daňová sadzba 1,5 %.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Rusku: www.mzv.sk/moskva, emb.moscow@mzv.sk

Zjednodušený systém zdaňovania (УСН) – osobitný zdaňovací režim pre drobného
podnikateľa:
 s ročnými príjmami nie vyšším ako 150 mil. rub.;
 so zostatkovou hodnotou aktív nie vyššou ako 150 mil. rub.;
 s priemerným počtom zamestnancov nie vyšším ako 100 ľudí;
 s druhom podnikateľskej činnosti, ktorá umožňuje používanie zjednodušeného systému
zdaňovania (УСН).
Používanie zjednodušeného systému zdaňovania (УСН) oslobodzuje platiteľa daní od
platenia daní stanoveného všeobecným systémom zdaňovania (ОСНО). Zaväzuje k vedeniu
knihy evidencie príjmov a výdavkov a hospodárskych operácii a predkladaniu účtovných
výkazov. Odvádzajú sa:
1. Jednotná daň v súvislosti s použitím zjednodušeného systému zdaňovania УСН:
 v sadzbe 6 % pri výbere predmetu zdaňovania „príjmy“;
 v sadzbe 15 % pri výbere predmetu zdaňovania „príjmy mínus výdavky“.
Podnikatelia, ktorí si vybrali predmet zdanenia „príjmy mínus výdavky“ uplatňujú
pravidlo minimálnej dane: ak na základe ročnej bilancie hodnota vypočítanej dane bola
nižšia ako 1 % z príjmov nadobudnutých v priebehu roka, zaplatí sa minimálna daň vo výške 1
% z nadobudnutých príjmov.
2. Daň z príjmu fyzických osôb (НДФЛ) z miezd a iných hotovostných platieb zamestnancom
(ak existujú)
 so sadzbou 13 % pre rezidentov;
 so sadzbou 30 % pre nerezidentov.
3. Odvody na povinné druhy poistenia pre zamestnancov (ak existujú) sa vypočítavajú z
miezd a iných platieb v prospech zamestnancov, no odvádzajú sa na náklady (ИП):
 22 % do maximálnej výšky (1150 tis. rub. v roku 2019) a 10 % nad maximálnou sumou na
povinné dôchodkové poistenie (ОПС);
 2,9 % do maximálnej výšky (865 tis. rub. v roku 2019) a 0 % nad maximálnou sumou na
povinné sociálne poistenie v prípade dočasnej práceneschopnosti a v súvislosti s
materstvom (ОСС);
 5,1 % na povinné zdravotné poistenie (ОМС);
 od 0,2 % do 8,5 % v závislosti od druhu podnikateľskej činnosti na sociálne poistenie od
pracovných úrazov až po ochorenia spojené s výkonom profesie (ak si to vyžaduje druh
podnikateľskej činnosti).
4. Fixné odvody na povinné druhy poistenia za seba ako (ИП):
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 29 354 rub. (v roku 2019), ak ročný príjem (ИП) predstavuje hodnotu do 300 tis. rub., a +1
% z prekročenej sumy, avšak nie viac ako 234 832 rub. (v roku 2019) na povinné
dôchodkové poistenie (ОПС);
 6884 rub. (v roku 2019) na povinné zdravotné poistenie (ОМС).
5. Daň z pridanej hodnoty (НДС) pri dovoze tovarov na územie RF z hodnoty dovezených
tovarov a akéhokoľvek majetku prepravovaného cez hranicu RF, s prihliadnutím na (ak sa
predpokladá) colný poplatok a spotrebné dane so sadzbou v hodnote 10 % alebo 20 % v
závislosti od druhu dovážaného tovaru.
6.
Daň z nehnuteľnosti fyzických osôb, pokiaľ ide o samostatné objekty nehnuteľnosti
(ak také u (ИП) existujú), podliehajúcich zdaneniu na základe katastrálnej hodnoty (čl. 378.2
Daňového zákonníka RF) so sadzbou od 0,1 % do 2 % v závislosti od hodnoty objektu
nehnuteľnosti.
7. Daň z motorových vozidiel, ak sú na (ИП) zaregistrované vozidlá. Daňové sadzby sú
stanovené zákonmi subjektov RF v rubľoch a rozpočítavajú sa na jednu konskú silu výkonu
motora vozidla, jeden kilogram ťahu reaktívneho motora, jednu registrovanú tonu vozidla
alebo jednu jednotku vozidla.
8. Pozemková daň z katastrálnej hodnoty pozemkov vo vlastníctve zahraničnej (ИП). Daňová
sadzba 1,5 %.
Jednotnú daň z prisudzovaných príjmov (ЕНВД) je osobitný režim zdaňovania platný do
konca roka 2021, ktorý bol vytvorený pre určité druhy podnikateľských činností a používa sa
pri nasledujúcich podmienkach:
 Tento daňový režim je legalizovaný na území samosprávneho celku.
 Vykonávaný druh činnosti umožňuje uplatnenie jednotnej dane z povinných príjmov
(ЕНВД) v konkrétnom samosprávnom celku.
 Priemerný počet zamestnancov nie je vyšší ako 100 ľudí.
 Neuplatňuje sa v rámci dohody o jednoduchej spoločnosti a dohody o spoľahlivej správe
majetku.
 Neuplatňuje sa vo vzťahu k službám spojených s predajom a prenájmom čerpacích
benzínových a plynových staníc, čerpacích miest.

ЕНВД oslobodzuje od povinnosti vedenia účtovnej evidencie a spája sa s inými daňovými
režimami.
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V rámci osobitného daňového režimu sa odvádza:
1. Jednotná daň z prisudzovaných príjmov (ЕНВД) so sadzbou 15 % z hodnoty zákonom
stanovených prisudzovaných príjmov, a to aj v prípade stratovej činnosti.
2. Daň z príjmu fyzických osôb (НДФЛ) z miezd a iných hotovostných platieb zamestnancom
(ak existujú):
 so sadzbou 13 % pre rezidentov;
 so sadzbou 30 % pre nerezidentov.
3. Odvody na povinné druhy poistenia pre zamestnancov (ak existujú) sa vypočítavajú z
miezd a iných platieb v prospech zamestnancov, no odvádzajú sa na náklady (ИП):
 22 % do maximálnej výšky (1150 tis. rub. v roku 2019) a 10 % nad maximálnou sumou na
povinné dôchodkové poistenie (ОПС);
 2,9 % do maximálnej výšky (865 tis. rub. v roku 2019) a 0 % nad maximálnou sumou na
povinné sociálne poistenie v prípade dočasnej práceneschopnosti a v súvislosti s
materstvom (ОСС);
 5,1 % na povinné zdravotné poistenie (ОМС);
 od 0,2 % do 8,5 % v závislosti od druhu podnikateľskej činnosti na sociálne poistenie od
pracovných úrazov až po ochorenia spojené s výkonom profesie (ak si to vyžaduje druh
podnikateľskej činnosti).
4. Fixné odvody na povinné druhy poistenia za seba ako (ИП):
 29 354 rub. (v roku 2019), ak ročný príjem (ИП) predstavuje hodnotu do 300 tis. rub., a +1
% z prekročenej sumy, avšak nie viac ako 234 832 rub. (v roku 2019) na povinné
dôchodkové poistenie (ОПС);
 6884 rub. (v roku 2019) na povinné zdravotné poistenie (ОМС).
5. Daň z nehnuteľnosti fyzických osôb pokiaľ ide o objekty nehnuteľnosti, ktoré sa
nepoužívajú v rámci podnikateľskej činnosti (ak také u (ИП) existujú), so sadzbou od 0,1 % do
2 % v závislosti od hodnoty objektu nehnuteľnosti.
6. Daň z motorových vozidiel, ak sú na (ИП) zaregistrované vozidlá. Daňové sadzby sú
stanovené zákonmi subjektov RF v rubľoch a rozpočítavajú sa na jednu konskú silu (k)
výkonu motora vozidla, jeden kilogram ťahu reaktívneho motora, jednu registrovanú tonu
vozidla alebo jednu jednotku vozidla.
7. Pozemková daň z katastrálnej hodnoty pozemkov vo vlastníctve zahraničnej (ИП). Daňová
sadzba 1,5 %.
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Patentový systém zdaňovania (ПСН) je osobitný daňový režim zameraný na
mikropodnikanie samostatne zárobkovo činných osôb pri nasledujúcich podmienkach:
 Patentový systém zdaňovania je zavedený na území subjektu RF.
 Druh podnikateľskej činnosti umožňuje používanie patentového systému zdaňovania
(ПСН) v danom regióne.
 Priemerný počet zamestnancov vo všetkých druhoch podnikateľských činností (nielen
zdaňovaných podľa ПСН) neprekračuje 15 ľudí.
 Celkový príjem (ИП) zo všetkých druhov podnikateľských činností neprekračuje 60 mil.
rub. za rok.
 Podnikateľská činnosť sa neuskutočňuje v rámci dohody o jednoduchej spoločnosti a
dohody o spoľahlivej správe majetku.
Odvádzajú sa:
1.
Hodnota patentu – dokumentu na realizáciu uvedeného druhu podnikateľskej
činnosti na území určitého regióna – 6 % z ročných príjmov, ktoré (ИП) potenciálne môže
získať pri určitom druhu podnikateľskej činnosti stanovenej zákonom.
2. Daň z príjmu fyzických osôb (НДФЛ) z miezd a iných hotovostných platieb zamestnancom
(ak existujú)
 so sadzbou 13 % pre rezidentov;
 so sadzbou 30 % pre nerezidentov.
3. Odvody na povinné druhy poistenia pre zamestnancov (ak existujú) sa vypočítavajú z
miezd a iných platieb v prospech zamestnancov, no odvádzajú sa na náklady (ИП):
 22 % do maximálnej výšky (1150 tis. rub. v roku 2019) a 10 % nad maximálnou sumou na
povinné dôchodkové poistenie (ОПС);
 2,9 % do maximálnej výšky (865 tis. rub. v roku 2019) a 0 % nad maximálnou sumou na
povinné sociálne poistenie v prípade dočasnej práceneschopnosti a v súvislosti s
materstvom (ОСС);
 5,1 % na povinné zdravotné poistenie (ОМС);
 od 0,2 % do 8,5 % v závislosti od druhu podnikateľskej činnosti na sociálne poistenie od
pracovných úrazov až po ochorenia spojené s výkonom profesie (ak si to vyžaduje druh
podnikateľskej činnosti).
4. Fixné odvody na povinné druhy poistenia za seba ako (ИП):
 29 354 rub. (v roku 2019), ak ročný príjem (ИП) predstavuje hodnotu do 300 tis. rub., a +1
% z prekročenej sumy, avšak nie viac ako 234 832 rub. (v roku 2019) na povinné
dôchodkové poistenie (ОПС);
 6884 rub. (v roku 2019) na povinné zdravotné poistenie (ОМС).
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5. Daň z pridanej hodnoty (НДС) pri dovoze tovarov na územie RF z hodnoty dovezených
tovarov a akéhokoľvek majetku prepravovaného cez hranicu RF, s prihliadnutím na (ak sa
predpokladá) colný poplatok a spotrebné dane so sadzbou v hodnote 10 % alebo 20 % v
závislosti od druhu dovážaného tovaru.
6. Daň z motorových vozidiel, ak sú na (ИП) zaregistrované vozidlá. Daňové sadzby sú
stanovené zákonmi subjektov RF v rubľoch a rozpočítavajú sa na jednu konskú silu (k)
výkonu motora vozidla, jeden kilogram ťahu reaktívneho motora, jednu registrovanú tonu
vozidla alebo jednu jednotku vozidla.
7. Daň z nehnuteľnosti fyzických osôb, pokiaľ ide o samostatné objekty nehnuteľnosti (ak
také u (ИП) existujú), podliehajúcich zdaneniu na základe katastrálnej hodnoty (čl. 378.2
Daňového zákonníka RF) so sadzbou od 0,1 % do 2 % v závislosti od hodnoty objektu
nehnuteľnosti.
8. Pozemková daň z katastrálnej hodnoty pozemkov vo vlastníctve zahraničnej (ИП) (ak také
existujú). Daňová sadzba 1,5 %.
Jednotnú poľnohospodársku daň (ЕСХН) je osobitný daňový režim, ktorý bol zavedený
špeciálne pre výrobcov poľnohospodárskych výrobkov za predpokladu, že príjmy z predaja
poľnohospodárskej výroby nepredstavujú menej než 70 % z celkového príjmu a pre rybohospodárske podniky za predpokladu, že priemerný počet zamestnancov neprevyšuje 300
osôb.
V rámci tohto režimu zdaňovania podliehajú úhrade:
1. Jednotná daň z poľnohospodárska (ЕСХН) z príjmov, znížených o výšku výdavkov,
so sadzbou 6 %.
2. Daň z pridanej hodnoty (НДС), platí sa v celej výške od 1 januára 2019 v rámci
daňového režimu, a síce z hodnoty predávaných tovarov (prác, služieb) a majetkových práv
vrátane ich bezplatného prenosu, spotreby na vlastné účely a dovoz tovarov na územie RF
(„dovozná“ НДС). Existujú 3 sadzby:
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3. Daň z príjmu fyzických osôb (НДФЛ) z miezd a iných hotovostných platieb zamestnancom
(ak existujú):
 so sadzbou 13 % pre rezidentov;
 so sadzbou 30 % pre nerezidentov.
4. Odvody na povinné druhy poistenia pre zamestnancov (ak existujú) sa vypočítavajú z
miezd a iných platieb v prospech zamestnancov, no odvádzajú sa na náklady (ИП):
 22 % do maximálnej výšky (1150 tis. rub. v roku 2019) a 10 % nad maximálnou sumou na
povinné dôchodkové poistenie (ОПС);
 2,9 % do maximálnej výšky (865 tis. rub. v roku 2019) a 0 % nad maximálnou sumou na
povinné sociálne poistenie v prípade dočasnej práceneschopnosti a v súvislosti s
materstvom (ОСС);
 5,1 % na povinné zdravotné poistenie (ОМС);
 od 0,2 % do 8,5 % v závislosti od druhu podnikateľskej činnosti na sociálne poistenie od
pracovných úrazov až po ochorenia spojené s výkonom profesie (ak si to vyžaduje druh
podnikateľskej činnosti).
5. Fixné odvody na povinné druhy poistenia za seba ako (ИП):
 29 354 rub. (v roku 2019), ak ročný príjem (ИП) predstavuje hodnotu do 300 tis. rub., a
+1 % z prekročenej sumy, avšak nie viac ako 234 832 rub. (v roku 2019) na povinné
dôchodkové poistenie (ОПС);
 6884 rub. (v roku 2019) na povinné zdravotné poistenie (ОМС).
6. Daň z nehnuteľnosti fyzických osôb – z hodnoty nehnuteľného majetku vo vlastníctve
zahraničnej SZČO (IP), avšak nepoužívaného v poľnohospodárskej výrobe. Existujú rozdielne
sadzby: od 0,1 % do 2 % v závislosti od hodnoty objektu zdanenia.
7. Daň z motorových vozidiel, ak sú na (ИП) zaregistrované vozidlá. Daňové sadzby sú
stanovené zákonmi subjektov RF v rubľoch a rozpočítavajú sa na jednu konskú silu výkonu
motora vozidla, jeden kilogram ťahu reaktívneho motora, jednu registrovanú tonu vozidla
alebo jednu jednotku vozidla.
8. Pozemková daň z katastrálnej hodnoty pozemkov vo vlastníctve zahranične (ИП). Daňová
sadzba 1,5 %.
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PRÁVNICKÉ OSOBY
Spoločnosť s ručením obmedzeným (OOO) je obchodná spoločnosť, ktorej základné imanie
je rozdelené na podiely; účastníci (majitelia spoločnosti) spoločnosti neručia z jeho záväzkov
a nesú riziko strát spojených s činnosťou spoločnosti v rozmedzí hodnoty podielov v
základnom imaní spoločnosti, ktoré im patria.
Počet ustanovujúcich spoločníkov OOO nesmie byť vyšší ako 50 fyzických alebo právnických
osôb. Ak sú medzi ustanovujúcimi spoločníkmi OOO výlučne zahraniční občania, nazýva sa
táto forma právnickej osoby OOO so zahraničnými investíciami - с иностранными
инвестициями. Ak sú členmi ustanovujúcich osôb zahraniční občania a občania RF, potom
ide o OOO s podielovým kapitálom, alebo spoločný podnik - с долевым капиталом, или
совместное предприятие.
Základné imanie OOO, nie menšie ako 10 tis. rub., sa zaplatí počas 4 mesiacov od momentu
registrácie OOO.
Akciová spoločnosť (AO) je obchodná spoločnosť, ktorej základné imanie je rozdelené na
konkrétne množstvo akcií; účastníci akciovej spoločnosti (akcionári) neručia z jeho záväzkov
a nesú riziko strát spojených s činnosťou spoločnosti v rozmedzí hodnoty akcií, ktoré im
patria.
 Akciové spoločnosti sa zakladajú na spravovanie veľkých a stredných podnikov.
 Základné imanie AO (akciovej spoločnosti) nie je menšie než 100 tis. rub.
 Štátny poplatok za emisiu akcií je 0,2 % z nominálnej hodnoty cenných papierov, nie
však viac ako 200 tis. rub.
AO môže byť verejná (ПАО), ak sú jej cenné papiere vo voľnom obehu a nadobúda ich široký
okruh osôb.
 Štátnu registráciu právnickej osoby (OOO, AO) uskutočňuje daňový úrad.
 Štátny poplatok za registráciu (ИП) je 4000 rubľov.
 Dokumenty je možné predložiť v papierovej forme osobne, prostredníctvom zástupcu na
základe notársky overeného splnomocnenia, poštou alebo v elektronickej forme.
Od 1. januára 2019, pri odovzdávaní podkladov určených na štátnu registráciu vo forme
elektronických dokumentov, taktiež prostredníctvom viacúčelového strediska (МФЦ) a
notára nie je potrebné platiť štátny poplatok!
Lehota registrácie predstavuje 5 dní. Po uplynutí lehoty sa vydávajú nasledujúce dokumenty:
 list o zápise Jednotného štátneho registra právnických osôb (ЕГРЮЛ),
 osvedčenie o zaradení do evidencie v daňovom orgáne (ИНН),
 kópia stanov so značkou registračného orgánu,
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potvrdzujúca registrácia právnickej osoby, alebo odmietnutie registrácie právnickej osoby s
uvedením spáchaných porušení.
Spoločný podnik môže tiež vzniknúť v dôsledku kúpy podielu v základnom imaní
zahraničným investorom alebo zvýšením základného imania OOO (spoločnosti s ručením
obmedzeným), keď sa zahraničný investor stane novým účastníkom OOO.
Štátny poplatok v prípade zmeny základného imania existujúcej OOO v súvislosti so vstupom
nového zahraničného účastníka je 800 rubľov za vykonanie zmien v Jednotnom štátnom
registri právnických osôb (ЕГРЮЛ).
Lehota registrácie v prípade zmeny základného imania existujúcej OOO v súvislosti so
vstupom nového zahraničného účastníka je 7 dní.
Existujúce zahraničné spoločnosti majú právo založiť v Rusku svoje oddelené útvary
oddelenia v Rusku – pobočky alebo zastúpenia.
Pobočka je oddelený útvar, ktorý má zastupiteľské a hospodárske právomoci na vykonávanie
tej obchodnej činnosti, akú vykonáva aj materská spoločnosť, pričom pobočka má právo
zastupovať záujmy hlavnej spoločnosti a vykonávať mnohé z jej funkcií.
Zastupiteľstvo je oddelený útvar, ktorý predstavuje a chráni záujmy materskej spoločnosti,
ale nevykonáva obchodnú činnosť v jej mene.
Pobočky a zastupiteľstvá zahraničných spoločností v Rusku sú oprávnené vykonávať svoju
činnosť len po získaní akreditácie.
Akreditačné konanie vykonáva Medzirezortná inšpekcia ФНС (Межрайонной инспекцией
ФНС России) Ruska, č. 47 v Moskve (Moskva, ul. Dolgorukovskaja, d. 33, str. 1).
Štátny akreditačný poplatok je vo výške 120 tis. rub.
Lehota na získanie akreditácie je 25 až 30 pracovných dní.
Pobočky a zastupiteľstvá platia dane rovnakým spôsobom a v rovnakých sadzbách ako ruské
právnické osoby, avšak so zreteľom na medzinárodné dohody, predovšetkým dohodu o
zamedzení dvojitého zdanenia, ak je uzatvorená medzi krajinami.
Zdaňovanie. Zahraničné právnické osoby môžu uplatňovať všeobecné a osobitné daňové
režimy: jednotnú daň z prisudzovaných príjmov (ЕНВД) alebo jednotnú daň z
poľnohospodárstva (ЕСХН). Použitie zjednodušeného systému zdaňovania zahraničnými
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právnickými osobami nie je povolené (§ 18 odd. 3 čl. 346.12 Daňového zákonníka RF) a
patentového systému zdaňovania (čl. 346.44 Daňového zákonníka RF).
V rámci všeobecného systému zdaňovania (ОСНО) sa odvádzajú:
1. Daň zo zisku organizácií – 20 %;
2. Daň z majetku organizácií – 2,2 %;
3. Daň z pridanej hodnoty (НДС) – 20 % (vo výnimočných prípadoch 10 %);
4. Daň z príjmu fyzických osôb (НДФЛ) z miezd a iných hotovostných platieb zamestnancom:
 so sadzbou 13 % pre rezidentov;
 so sadzbou 30 % pre nerezidentov.
5. Poistné odvody na zamestnancov – 30 % zo mzdového fondu:
 22 % do maximálnej výšky (1150 tis. rub. v roku 2019) a 10 % nad maximálnou sumou
na povinné dôchodkové poistenie (ОПС);
 2,9 % do maximálnej výšky (865 tis. rub. v roku 2019) a 0 % nad maximálnou sumou
na povinné sociálne poistenie v prípade dočasnej práceneschopnosti a v súvislosti s
materstvom (ОСС);
 5,1 % na povinné zdravotné poistenie (ОМС);
 od 0,2 % do 8,5 % v závislosti od druhu obchodnej činnosti na sociálne poistenie od
pracovných úrazov až po ochorenia spojené s výkonom profesia (ak si to vyžaduje
druh podnikateľskej činnosti).
6. Daň z príjmov fyzických osôb (НДФЛ) z dividend vyplácaných zahraničným účastníkom –
nerezidentom OOO alebo AO sa zdaňujú so sadzbou 15 %, rezidentom – 13 %.
7. Daň z motorových vozidiel, ak sú zaregistrované vozidlá. Daňové sadzby sú stanovené
zákonmi subjektov RF v rubľoch a rozpočítavajú sa na jednu konskú silu výkonu motora
vozidla, jeden kilogram ťahu reaktívneho motora, jednu registrovanú tonu vozidla alebo
jednu jednotku vozidla.
8. Pozemková daň z katastrálnej hodnoty pozemkov vo vlastníctve zahraničnej organizácie.
Daňová sadzba 1,5 %.
Jednotná daň z prisudzovaných príjmov (ЕНВД) – osobitný režim zdaňovania, ktorý je platný
do konca roka 2021, takže jeho používanie je k dispozícii pre zahraničné právnické osoby, ak
spĺňajú nasledujúce podmienky:
 Tento daňový režim je legalizovaný na území samosprávneho celku.
 Vykonávaný druh činnosti umožňuje uplatnenie jednotnej dane z povinných príjmov
(ЕНВД) v konkrétnom samosprávnom celku.
 Priemerný počet zamestnancov nie je vyšší ako 100 ľudí.
 Neuplatňuje sa v rámci dohody o jednoduchej spoločnosti a dohody o spoľahlivej správe
majetku.
 Neuplatňuje sa vo vzťahu k službám spojených s predajom a prenájmom čerpacích
benzínových a plynových staníc, čerpacích miest.
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ЕНВД oslobodzuje od povinnosti vedenia účtovnej evidencie a spája sa s inými daňovými
režimami.
V rámci osobitného daňového režimu sa odvádza:
1. Jednotná daň z prisudzovaných príjmov (ЕНВД) so sadzbou 15 % z hodnoty zákonom
stanovených prisudzovaných príjmov, a to aj v prípade stratovej činnosti.
2. Daň z príjmu fyzických osôb (НДФЛ) z miezd a iných hotovostných platieb zamestnancom:
 so sadzbou 13 % pre rezidentov;
 so sadzbou 30 % pre nerezidentov.
3. Príspevky na povinné druhy poistenia pre zamestnancov – 30 % zo mzdového fondu:
 22 % do maximálnej výšky (1150 tis. rub. v roku 2019) a 10 % nad maximálnou sumou na
povinné dôchodkové poistenie (ОПС);
 2,9 % do maximálnej výšky (865 tis. rub. v roku 2019) a 0 % nad maximálnou sumou na
povinné sociálne poistenie v prípade dočasnej práceneschopnosti a v súvislosti s
materstvom (ОСС);
 5,1 % na povinné zdravotné poistenie (ОМС);
 od 0,2 % do 8,5 % v závislosti od druhu podnikateľskej činnosti na sociálne poistenie od
pracovných úrazov až po ochorenia spojené s výkonom profesie (ak si to vyžaduje druh
podnikateľskej činnosti).
4. Daň z nehnuteľnosti fyzických osôb pokiaľ ide o objekty nehnuteľnosti, ktoré sa
nepoužívajú v rámci podnikateľskej činnosti, zdaňovanou podľa ЕНВД so sadzbou od 0,1 %
do 2 % v závislosti od hodnoty objektu nehnuteľnosti.
5. Daň z motorových vozidiel, ak sú na právnickú osobu zaregistrované vozidlá. Daňové
sadzby sú stanovené zákonmi subjektov RF v rubľoch a rozpočítavajú sa na jednu konskú silu
výkonu motora vozidla, jeden kilogram ťahu reaktívneho motora, jednu registrovanú tonu
vozidla alebo jednu jednotku vozidla.
6. Pozemková daň z katastrálnej hodnoty pozemkov vo vlastníctve zahraničnej (ИП). Daňová
sadzba 1,5 %.
Jednotná daň z poľnohospodárstva (ЕСХН) je osobitný daňový režim pre výrobcov
poľnohospodárskych výrobkov, ktorých príjmy z predaja poľnohospodárskej výroby sú
vyššie než 70 % z celkového príjmu a pre rybo-hospodárske podniky za predpokladu, že
priemerný počet zamestnancov neprevyšuje 300 osôb. Ak zahraničná právnická osoba spĺňa
tieto podmienky, môže si dobrovoľne vybrať používanie tohto špeciálneho režimu, v rámci
ktorého platbám podliehajú:
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1. Jednotná daň z poľnohospodárska (ЕСХН) z príjmov, znížených o výšku výdavkov, so
sadzbou 6 %.
2. Daň z pridanej hodnoty (НДС), platí sa v celej výške od 1. januára 2019 v rámci tohto
režimu, a síce z hodnoty predávaných tovarov (prác, služieb) a majetkových práv vrátane ich
bezplatného prenosu, spotreby na vlastné účely a dovozu tovarov na územie RF („dovozná“
НДС). Existujú 3 sadzby:

0%

10 %
20 %

Vývoz
Priestory vo voľnej colnej zóne
Medzinárodné dopravné služby a iné
Potraviny
Tovary pre deti
Tlač periodík a knižná produkcia
Zdravotnícke tovary
Pre všetky ostatné prípady

3. Daň z príjmov fyzických osôb (НДФЛ) z miezd zamestnancov:
 so sadzbou 13 % pre rezidentov;
 so sadzbou 30 % pre nerezidentov.
4. Príspevky na povinné druhy poistenia pre zamestnancov
– 30 % zo mzdového fondu:
 22 % do maximálnej výšky (1150 tis. rub. v roku 2019) a 10 % nad maximálnou sumou na
povinné dôchodkové poistenie (ОПС);
 2,9 % do maximálnej výšky (865 tis. rub. v roku 2019) a 0 % nad maximálnou sumou na
povinné sociálne poistenie v prípade dočasnej práceneschopnosti a v súvislosti s
materstvom (ОСС);
 5,1 % na povinné zdravotné poistenie (ОМС);
 od 0,2 % do 8,5 % v závislosti od druhu podnikateľskej činnosti na sociálne poistenie od
pracovných úrazov až po ochorenia spojené s výkonom profesie (ak si to vyžaduje druh
podnikateľskej činnosti).
5. Daň z nehnuteľnosti fyzických osôb – z hodnoty nehnuteľného majetku vo vlastníctve
zahraničnej právnickej osoby, avšak nepoužívaného v poľnohospodárskej výrobe. Existujú
rozdielne sadzby: od 0,1 % do 2 % v závislosti od hodnoty objektu zdanenia.
6. Daň z motorových vozidiel, ak sú na (ИП) zaregistrované vozidlá. Daňové sadzby sú
stanovené zákonmi subjektov RF v rubľoch a rozpočítavajú sa na jednu konskú silu výkonu
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motora vozidla, jeden kilogram ťahu reaktívneho motora, jednu registrovanú tonu vozidla
alebo jednu jednotku vozidla.
7. Pozemková daň z katastrálnej hodnoty pozemkov vo vlastníctve zahraničnej (IP). Daňová
sadzba 1,5 %.
COLNÉ ÚĽAVY a ZVÝHODNENIA PRE ZAHRANIČNÝ OBCHOD
Vnútroštátny režim zavedený v Rusku pre zahraničných investorov zaručuje poskytovanie
colných úľav pri presune tovarov cez ruskú colnú hranicu. Väčšinou ide o oslobodenie od
colných poplatkov a dane z pridanej hodnoty pri dovoze tovarov („dovozná“ НДС).
Colné úľavy sa poskytujú buď zvláštnym kategóriám občanov a právnických osôb, alebo
existujú pre konkrétne druhy tovarov.
Úľavy na úhradu colných poplatkov sa poskytujú zahraničným investorom a obchodným
organizáciám so zahraničnými investíciami vtedy, keď realizujú prioritný investičný projekt v
súlade so zákonmi RF.
Tovary dovážané na colné územie RF ako vklad zahraničnej ustanovujúcej osoby do
základného (akciového) kapitálu sú oslobodené od colných poplatkov za predpokladu, že:
 nepodliehajú nepriamej spotrebnej dani;
 patria k hlavným výrobných fondom (ОПФ);
 dovážajú sa v lehotách, ktoré sú stanovené zakladateľskými listinami na formovanie
základného (akciového) kapitálu.
Dovoz technologických zariadení (vrátane komponentov a náhradných dielov pre
zariadenia), ktorých analógy sa nevyrábajú v Rusku, a zoznam ktorých schvaľuje vláda RF –
na územie RF a iné územia pod jej jurisdikciou sa oslobodzuje od dane z pridanej hodnoty.
Colné poplatky zaplatené pri dovoze majetku ako vklad zahraničného investora do
kmeňového kapitálu obchodnej spoločnosti so zahraničnými investíciami, ako aj majetku
určeného na vlastnú materiálnu výrobu sa berú do úvahy pri platení daní týmto podnikom v
Ruskej federácii.
Zahraničná právnická osoba, ktorá zaplatila dane do rozpočtu RF pri výkone peňažnej
povinnosti v rámci zahraničnej hospodárskej zmluvy sa nemôže považovať za osobu, ktorá
nesplnila peňažnú povinnosť, a nemôže byť zbavená colných zvýhodnení, pokiaľ sa jej
nedokázalo protiprávne konanie.
Zároveň, ak zahraničný investor vyváža z Ruska majetok a informácie v zdokumentovanej
forme alebo na elektronických médiách, ktoré boli pôvodne dovezené na územie Ruska ako
zahraničné investície, je potrebné zaplatiť vývozné clo.
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ŠPECIÁLNE EKONOMICKÉ ZÓNY
Špeciálna (voľná, osobitná) ekonomická zóna (ОЭЗ) je obmedzená oblasť so špeciálnym
právnym postavením a ekonomickými (menovými, colnými a daňovými) úľavami na
prilákanie ruských a zahraničných investorov do prioritných ruských odvetví. V Rusku sa ОЭЗ
zriaďujú na 49 rokov.
V ОЭЗ sa podporuje vytváranie exportného kapitálu a prílev zahraničného kapitálu do oblasti
služieb a priemyslu, ako aj spoločná obchodná a iná podnikateľská činnosť so zahraničným
kapitálom.
V Rusku existujú 4 druhy špeciálnych ekonomických zón:
1) priemyselno-výrobné;
2) zóny pre technológie a inovácie (inovatívne);
3) prístavné (logistické);
4) turisticko-rekreačné.
Každá z aktívnych zón ОЭЗ v Rusku, a k 1. januáru 2019 ja takých 26, nastavuje svoje úľavy a
zvýhodnenia, medzi ktoré patria (pozri tabuľku na nasledujúcej strane):
 daňové úľavy: zo zisku, majetku, dane z motorových vozidiel a pozemkov;
 znížené sadzby poistných odvodov;
 režim voľnej colnej zóny (neuplatňuje sa v rámci turisticko-rekreačnej zóny ОЭЗ), ktorý
zahŕňa:
1) oslobodenie od platenia dane z pridanej hodnoty (НДС), dovozných a vývozných
poplatkov:
̶ pri dovoze ruských tovarov;
̶ pri dovoze zahraničných surovín, vybavenia a materiálov potrebných na prácu;
̶ pri vývoze výrobkov vyrobených na území ОЭЗ do zahraničia;
2) platba poplatkov podľa výberu – za výrobky vyrobené z dovezených komponentov a
dodávané do krajín Colnej únie:
̶
za dovoz komponentov na realizáciu výroby;
̶
za hotové výrobky, vyrobené z komponentov.
3) vyhotovenie colných dokumentov a postupov v rámci ОЭЗ;
̶ osobitný investičný režim vrátane neprítomnosti obmedzení alebo ich zmiernenia
pre zahraničné fyzické a právnické osoby;
̶ nízke náklady na prenájom budov a pôdy;
̶ dostatok pracovnej sily za dobrú cenu;
̶ minimálne environmentálne požiadavky;
̶ nízke poplatky za verejné služby, dostupnosť a jednoduché používanie
infraštruktúry;

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Rusku: www.mzv.sk/moskva, emb.moscow@mzv.sk

̶

zníženie administratívnych prekážok vrátane zjednodušenia postupov registrácie.

Na registráciu v špeciálnej ekonomickej zóne (ОЭЗ):
1) kurz podnikania je potrebné zosúladiť s prioritnou špecializáciou ОЭЗ;
2) podnikateľský plán musí prekonávať finančný prah (individuálny v každej ОЭЗ) pre
investície (od 20 mil. rub. a viac), ako aj pre pracovné miesta (od 10 pracovných miest);
3) podnik musí byť registrovaný na území samosprávnej oblasti, v ktorej sa ОЭЗ nachádza;
4) je potrebné podpísať dohodu o vykonávaní priemyselno-výrobnej činnosti so správnym
orgánom ОЭЗ a zapísať do svojich výrobných fondov investície rozložené v ОЭЗ v
predpísanej výške.
Rezidentmi ОЭЗ nemôžu byť spoločnosti, ktoré:
 ťažia nerastné suroviny;
 sú angažované v podnikaní v oblasti hazardných hier;
 vyrábajú tovar, ktorý podlieha nepriamej spotrebnej dani;
 uplatňujú osobitný daňový režim.
Režim špeciálnej ekonomickej zóny (ОЭЗ) takto dáva investorom právo na získanie colných a
daňových úľav, ako aj iné zvýhodnení, ktoré investorom poskytujú množstvo konkurenčných
výhod a najmenej 30 % finančného zisku.
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ÚĽAVY A ZVÝHODNENIA ŠPECIÁLNYCH EKONOMICKÝCH ZÓN V RUSKU

Druh
zvýhodnenia

Špeciálne ekonomické zóny (ОЭЗ) v Rusku
Územia RF
Pre
okrem ОЭЗ
Výrobnotechnológie a Prístavného
Turisticko(na
priemyselného
inovácie
(logistického) rekreačného
porovnanie)
druhu
(inovatívneho
druhu
druhu
druhu)

Daň zo zisku
0% do roku
2023

20 %

Nie viac ako
12,5 %

17 %

do federálneho
rozpočtu

3%

3%

3%

do regionálneho
rozpočtu

Nie viac ako
12,5 %

Nie viac ako
12,5 %

Nie viac ako
12,5 %

0 % do 10
rokov

0 % do 10
rokov

0 % do 10
rokov

0 % do 10
rokov

2,2 %

Daň z pôdy

0 % do 5 rokov

0 % do 5
rokov

0 % do 5
rokov

0 % do 5
rokov

1,5 %

Daň z
motorových
vozidiel

0 rub. do 10
rokov

0 rub. do 10
rokov

0 rub. do 10
rokov

0 rub. do 10
rokov

10 – 150
rub.

28 %

28 %

28 %

30 %

20 %

20 %

20 %

22 %

2,9 %

2,9 %

2,9 %

2,9 %

5,1 %

5,1 %

5,1 %

5,1 %

Režim voľnej
colnej zóny

Existuje

Existuje

Existuje

Neuplatňuje
sa

Nie

Pripravená
infraštruktúra
pre podnikanie

Existuje

Existuje

Existuje

Existuje

Nie všade

Daň z majetku

3%

(v rub. za 1 k)
Poistné
odvody,
vrátane ОПС
(povinného
dôchodkového
poistenia)
ОСС
(povinného
sociálneho
poistenia)

Žiadne
zvýhodnenia

ОМС
(povinného
zdravotného
poistenia)
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PRACOVNÉ VZŤAHY
Zahraničné (ИП) a právnické osoby majú právo na zamestnávanie zamestnancov v každom
období svojej činnosti. Použitie osobitných daňových režimov stanovuje limit pre priemerný
počet zamestnancov:
 zjednodušený systém zdaňovania (УСН) – nie viac ako 100 osôb;
 jednotná daň z prisudzovaných príjmov (ЕНВД) – nie viac ako 100 osôb;
 patentový systém zdaňovania (ПСН) – nie viac ako 15 osôb;
 jednotná poľnohospodárska daň (ЕСХН) – nie viac ako 300 osôb.
Zamestnanie zamestnanca na trvalý pracovný pomer sa realizuje uzatvorením pracovnej
zmluvy (čl. 56 Zákonníka práce Ruskej federácie), v ktorom sú podrobne špecifikované práva
a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa.
Po uzatvorení pracovnej zmluvy zamestnávateľ nadobúda povinnosť vyčísľovať, zrážať z platu
a odvádzať daň z príjmov fyzických osôb (НДФЛ) a povinné poistné odvody na dôchodkové,
sociálne a zdravotné poistenie (pre podrobnosti pozri oddiel „Zdaňovanie“) z miezd a iných
hotovostných platieb zamestnancom, podávať vyúčtovanie za každého zamestnanca
daňovému orgánu a poistným fondom.
Na vykonávanie jednorazových prác je možné pribrať pracovníkov na základe
občianskoprávnych zmlúv:
 Zmluvy o dielo - Договора подряда (čl. 702 Občianskeho zákonníka Ruskej federácie).
 Zmluvy o úplatnom poskytovaní služieb - Договора возмездного оказания услуг (čl.
779 Občianskeho zákonníka RF).
 Komisionárskej zmluvy - Договора комиссии (čl. 990 Občianskeho zákonníka RF).
 Zmluvy o preprave nákladu - Договора грузоперевозки (čl. 785 Občianskeho zákonníka
RF) a iných.
V tomto prípade sa zamestnávateľovi (odberateľovi) ukladá povinnosť len vyčísliť a zrážať
daň z príjmov fyzických osôb (НДФЛ) z vyplatenia odmeny podľa občianskoprávnej zmluvy.
Úhrada poistných odvodov a ostatné platby zostávajú na uvážení zmluvných strán.
Zamestnávanie zahraničných občanov v Rusku je podľa všeobecných pravidiel o niečo
zložitejšie. Zamestnávateľ je povinný:
1) preveriť dôvody, ktoré dovoľujú zahraničnému občanovi legálne pracovať v Rusku:
povolenie na pobyt (ВНЖ), povolenie na prechodný pobyt (РВП), licenciu alebo povolenie
k zamestnaniu a lehotu ich platnosti. lehota platnosti pracovnej alebo
2) občianskoprávnej zmluvy nemôže byť dlhšia ako lehota platnosti uvedených dokladov
cudzinca;
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3) prihliadať na to, že cudzinec smie pracovať len v tom regióne, ktorý sa uvádza v jeho
dokladoch: povolení na prechodný pobyt (РВП) alebo licencii k zamestnaniu;
4) uviesť v pracovnej zmluve údaje uvádzané v povolení na pobyt (ВНЖ), povolení na
prechodný pobyt (РВП), licencii alebo povolení k zamestnaniu;
5) upovedomiť do 3 dní Migračné oddelenie miestneho odboru MV o podpísaní (rozviazaní)
pracovnej zmluvy s cudzincom.

Nuansy: Zahraničný účastník OOO alebo AO sa môže stať generálnym riaditeľom alebo inou
úradnou osobou v spoločnostiach OOO alebo AO len vtedy, ak existujú dôvody, ktoré mu
umožňujú pracovať na území Ruska: povolenie na zamestnávanie, licencia k zamestnaniu,
povolenie na prechodný pobyt (РВП), povolenie na pobyt (ВНЖ).
OBMEDZNIA ZAHRANIČNÉHO PODNIKANIA V RUSKU
V súčasnosti obsahujú vnútroštátne zákony RF približne 40 obmedzení zahraničného
podnikania s cieľom ochrániť národné záujmy Ruska. Obmedzenia sú spojené:
1) s osobitosťami území RF:
 pobyt a registrácia zahraničných osôb, ako aj ich činnosť je zakázaná alebo obmedzená v
uzavretých administratívnych a územných celkoch (ЗАТО), pohraničných oblastiach,
uzavretých vojenských a vedeckých areáloch atď.;
 zahraniční občania a právnické osoby nemôžu disponovať vlastníckym právom na
stavebné pozemky v pohraničných oblastiach, na hraniciach morských prístavov a na
iných, osobitne určených územiach RF (odd. 3 čl. 15 Pozemkového zákonníka RF);
 zahraniční občania a právnické osoby so zahraničnou účasťou vyššou ako 50 % nemôžu
disponovať vlastníckym právom na poľnohospodársku pôdu;
2) s osobitosťami podnikateľskej činnosti, ktorú vykonávajú zahraničné (ИП) a organizácie:
 zahraničné osoby sa nesmú zaoberať súkromnou detektívnou alebo strážnou činnosťou,
nemôžu byť zakladateľmi alebo účastníkmi organizácií (vrátane vzdelávacích), v tomto
okruhu pôsobnosti;
 zahraničné osoby a právnické osoby nie sú oprávnené vlastniť, riadiť alebo kontrolovať
masovokomunikačné prostriedky, redakcie, organizácie, ktoré uskutočňujú vysielanie;
 zahraničným fyzickým alebo právnickým osobám sa zakazuje vykonávať rybolov vo
vodách Ruska ako druh podnikateľskej činnosti;
 limitné hodnoty (kvóty) zahraničných investícií do základného imania úverových a
poisťovacích organizácií RF nesmú prekročiť 50 %;
 zahraničné poisťovacie organizácie nemôžu poskytovať životné, zdravotné a majetkové
poistenie na úkor rozpočtových prostriedkov, a ani povinné poistenie občianskej
zodpovednosti vlastníkov vozidiel;
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 účasť zahraničných právnických osôb v leteckom priemysle a leteckej doprave nesmie
prekračovať 49 %;
 pri vykonávaní leteckej dopravy (pasažierov, batožiny, nákladov, poštových zásielok)
musia zahraniční dopravcovia dostávať jednorazové povolenia Federálnej agentúry pre
vzdušnú prepravu Rosaviacia;
 transakcie týkajúce sa nadobudnutia akcií strategických podnikov cudzincami musia byť
vopred schválené správnymi orgánmi RF.
Okrem toho, v oblasti nákupov štátnych korporácií a organizácií so štátnou účasťou nie
menšou ako 50 % sa uprednostňujú tovary, práce a služby ruského pôvodu pred tovarmi,
prácami a službami zahraničného pôvodu. Pri posudzovaní žiadostí sa náklady na tovar,
prácu a služby vyrobené v Rusku posudzujú tak, ako keby uvádzaná cena bola o 15 % nižšia.
ZODPOVEDNOSTI ZAHRANIČNÉHO PODNIKANIA V RUSKU
Zahraničné (ИП) a právnické osoby, ktoré sa na území RF dopustili administratívnych
právnych priestupkov (porušenie pracovných zákonov, požiadaviek na ochranu práce,
protipožiarnej bezpečnosti, ochrany životného prostredia atď.), podliehajú všeobecnej
správnej zodpovednosti v súlade so Zákonníkom RF o správnych deliktov.
Zahraničné (ИП) a právnické osoby, ktoré na území Ruskej federácie spáchali trestné činy v
rámci podnikateľskej činnosti, podliehajú všeobecným zásadám trestnej zodpovednosti v
súlade s Trestným zákonníkom RF.
Zodpovednosť za daňové trestné činy má viac hľadísk a môže mať za následok (v závislosti
od závažnosti deliktu):
 trestné pokuty v súlade s Daňovým zákonníkom RF (kap. 16 Daňového zákonníka RF);
 disciplinárnu zodpovednosť podľa čl. 192 Zákonníka práce RF;
 správnu zodpovednosť podľa kap. 15 o správnych deliktov RF;
 trestnú zodpovednosť na základe čl. 198 – 199.4 Trestného zákonníka RF.
SKRATKY A POJMY V RF
 jednotný štátny register samostatne zárobkovo činných osôb – едины
государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП)
 zjednodušený systém zdaňovania - упрощенная система налогообложения (УСН)
 povinné zdravotné poistenie - обязательное медицинское страхование (ОМС)
 povinné sociálne poistenie v prípade dočasnej práceneschopnosti a v súvislosti
s materstvom - обязательное социальное страхование случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством (ОСС)
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povinné dôchodkové poistenie - обязательное пенсионное страхование (ОПС)
daň z príjmu fyzických osôb - налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
daň z pridanej hodnoty - налог на добавленную стоимость (НДС)
patentový systém zdaňovania - патентная система налогообложения (ПСН)
viacúčelové stredisko - многофункциональный центр (МФЦ)
list o zápise Jednotného štátneho registra právnických osôb - лист записи Единого
государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)
osvedčenie o zaradení do evidencie v daňovom orgáne - свидетельство о
постановке на учёт в налоговом органе (ИНН)
kópia stanov so značkou registračného orgánu - экземпляр устава с отметкой
регистрирующего органа.
hlavný výrobný fondo - основным производственным фондам (ОПФ)
špeciálna (voľná, osobitná) ekonomická zóna – oсобая (свободная, специальная)
экономическая зона (ОЭЗ)
povolenie na pobyt - виде на жительство (ВНЖ)
povolenie na prechodný pobyt - разрешении на временное проживание (РВП)
uzavreté administratívne a územne celky -закрытое административнотерриториальное образование (ЗАТО)
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