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ROSJA 

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU PODATKOWEGO

Administracja podatkowa w Rosji leży w kompetencji trzech rodzajów organów:

• federalnych (CIT, PIT, VAT, akcyza, podatek od wydobycia złóż, podatek wodny, opłata za korzystanie z obiektów świata zwierzęcego oraz za korzystanie

z obiektów wodnych zasobów biologicznych, opłaty skarbowe, podatek od dodatkowego dochodu od wydobycia surowców węglowodorowych );

• regionalnych (podatek od majątku organizacji, podatek od gier hazardowych, podatek transportowy);

• jednostek samorządu terytorialnego (podatek gruntowy, podatek od majątku osób fizycznych, opłaty handlowe).

Decyzje wydane przez organ I instancji podlegają zaskarżeniu do organu administracji II instancji (z wyjątkiem aktów o charakterze normatywnym),

a następnie na drodze sądowo- administracyjnej.

W rosyjskim systemie podatkowym co do interpretacji przepisów prawa podatkowego, występują interpretacje Ministerstwa Finansów oraz Federalnej

Służby Podatkowej i mają one powszechne zastosowanie. W uzasadnionych przypadkach w trybie wykorzystania prawa do zapytania organów państwowych,

podmiot może zwrócić się w celu uzyskania wyjaśnienia, które w sytuacjach spornych posiada moc wiążącą, lecz nie ma charakteru indywidualnego, a wręcz

precedensowy.

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021



ROSJA 

WSKAŹNIK

DOING BUSINESS 2020

CZAS 

poświęcony na rozliczenie i płatności podatków 

(liczba godzin łącznie w ciągu roku)

ROSJA POLSKA

159 334

UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

Polska posiada z Federacją Rosyjską umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, która obowiązuje od 22.05.1992. 

Tekst umowy oraz wykaz zawartych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Każda z zawartych przez Polskę umów może różnić się co do rodzaju dochodów, które obejmuje swoją regulacją.

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www.podatki.gov.pl/podatkowa-wspolpraca-miedzynarodowa/wykaz-umow-o-unikaniu-podwojnego-opodatkowania/


ROSJA

PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

VAT

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

CŁO 

• Opodatkowaniu VAT podlegają m. in. dostawy towarów oraz

świadczenie usług, których miejsce świadczenia jest ustalone w Rosji,

a także importowane do Rosji. Istnieją liczne wyjątki, przewidziane

w art. 146 Kodeksu podatkowego FR.

• Kwartalne deklaracje VAT w terminie do 25. dnia miesiąca

następującego po kwartale rozliczanym.

• Odrębny tryb opodatkowania dla usług świadczonych elektronicznie

przez podmioty zagraniczne na terenie Federacji Rosyjskiej pod

warunkiem wcześniejszej rejestracji w urzędzie skarbowym Rosji.

• 20% - stawka podstawowa.

• 10% - wybrane artykuły spożywcze, wybrane artykuły dziecięce,

periodyczne wydania drukowane, z wyjątkiem periodycznych

wydań o treściach reklamowych lub erotycznych, wybrane wyroby

medyczne pochodzenia rosyjskiego i zagranicznego, przeloty

wewnątrzkrajowe oraz przewóz bagażu (z wyjątkiem usług

wskazanych w pkt. 4.1 p. 1 art. 164 Kodeksu podatkowego FR).

• 0% - niektóre statki i samoloty, usługi związane z obsługą

transportu morskiego i lotniczego, usługi transportu

międzynarodowego oraz związane z eksportem, usługi związane ze

zwrotem VAT dla podróżujących cudzoziemców oraz inne

wymienione w art. 165 Kodeksu podatkowego FR.

• 16,67% - stawka VAT dla usług elektronicznych.

Informacje na temat:

• procedur celnych,

• sposobu uiszczenia opłat celnych,

• wartości celnej towarów,

• upoważnionych operatorów gospodarczych

• zakazów i ograniczeń

dostępne tutaj.

• Informacje dotyczące obrotu towarowego z zagranicą oraz stawek

na poszczególne produkty, jak również obliczenie taryfy według

podanych parametrów dostępne tutaj.

• Brak umowy o wolnym handlu między UE a Federacją Rosyjską.

VAT
(w j. rosyjskim)   

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

http://nalog.garant.ru/fns/nk/0c5956aa76cdf561e1333b201c6d337d/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/fc0f475aca39671aa05ff2fbe93e24ae/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/573825caadc5febfea5a29ea7d10772c/
http://customs.gov.ru/uchastnikam-ved
https://eng.customs.gov.ru/
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/negotiations-and-agreements/index_en.htm#_europe
https://www.nalog.ru/rn77/yul/organization_pays_taxes/nds/


PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

AKCYZA 

SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

AKCYZA
(w j. rosyjskim)

ROSJA 

• Podatnikami akcyzy są osoby fizyczne, zarejestrowane w charakterze

przedsiębiorców indywidualnych, osoby prawne oraz podmioty, które

w rozumieniu ustawy zaliczani są do kategorii płatników, dokonujący

czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której

zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą.

• Deklaracja składana za miesięczne okresy rozliczeniowe, tj. w terminie

do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał

obowiązek podatkowy.

• Benzyna silnikowa (klasy 5) - 13 262 rub/tonę, (od 01.01.2021 r.)

• Olej napędowy – 9 188 rub/tonę, (od 01.01.2021 r.)

• Gazy skroplone do napędu silników spalinowych (np. LPG) - 30 %

(jeśli inaczej nie przewiduje umowa dwustronna FR), (od

01.01.2021 r.).

• Energia elektryczna – brak.

• Alkohol etylowy - 0 rub lub 566,00 rub/1 l 100% vol. (od

01.01.2021 r.).

• Produkty zawierające alkohol etylowy - 566,00 rub/1 l 100% vol.

(od 01.01.2021 r.).

• Winogrona do produkcji wina – 31 rub / tona (od 01.01.2021 r.).

• Materiał winny - 32 rub / 1 l (od 01.01.2021 r.).

• Produkcja alkoholowa ponad 9 % - 566,00 rub/1 l 100% vol. (od

01.01.2021 r.).

• Produkcja alkoholowa do 9 % - 452,00 rub/1 l 100% vol. (od

01.01.2021 r.).

• Piwo – do 0,5% alkoholu – 0 rub / l, od 0,5% do 8,6% alkoholu - 23

rub /l, pow. 8,6% - 43 rub /l (od 01.01.2021 r.)

• Miód pitny, cydr – 23 rub /l (od 01.01.2021 r.)

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www.nalog.ru/rn77/yul/organization_pays_taxes/excise/


PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

ROSJA 

• Wino – 32 rub /1 l gotowego wyrobu (od 01.01.2021 r.).

• Napoje winne, wina musujące – 41 rub /1 l gotowego wyrobu

(od 01.01.2021 r.).

• Papierosy - 2359,00 rub za każde 1.000 sztuk (od 01.01.2021 r.).

• Samochody osobowe o mocy silnika do 67,5 kW - 0 rub za 0,75 kW;

(od 01.01.2021 r.).

• Samochody osobowe o mocy silnika od 67,5 kW do 112,5 kW - 51

rub za 0,75 kW; (od 01.01.2021 r.).

• Samochody osobowe o mocy silnika od 112,5 kW do 150 kW - 491

rub za 0,75 kW; (od 01.01.2021 r.).

• Samochody osobowe o mocy silnika od 115 kW do 225 kW - 804

rub za 0,75 kW; (od 01.01.2021 r.).

• Samochody osobowe o mocy silnika od 225 kW do 300 kW - 1370

rub za 0,75 kW; (od 01.01.2021 r.).

• Samochody osobowe o mocy silnika od 300 kW do 375 kW - 1418

rub za 0,75 kW; (od 01.01.2021 r.).

• Samochody osobowe o mocy silnika powyżej 375 kW - 1464 rub

za 0,75 kW; (od 01.01.2021 r.).

• Inne towary wymienione w art. 181 Kodeksu podatkowego FR.

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI

AKCYZA
(w j. rosyjskim)

AKCYZA 

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

http://nalog.garant.ru/fns/nk/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/
https://www.nalog.ru/rn77/yul/organization_pays_taxes/excise/


PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

CIT

SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

ROSJA 

• Podatnicy rezydenci Federacji Rosyjskiej od całości swoich
dochodów.

• Podatnicy zagraniczne podmioty prowadzące działalność na terenie
Federacji Rosyjskiej za pośrednictwem filii lub przedstawicielstwa -
tylko od dochodów uzyskanych w Rosji.

• Podatnicy zagraniczni, prowadzący na terenie Federacji Rosyjskiej
działalność gospodarczą bez utworzenia filii lub przedstawicielstwa
wyłącznie od dochodów uzyskanych na terenie Rosji

• 20% podstawy opodatkowania.
• do 13% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów)

z zysków kapitałowych dla organizacji rosyjskich.
• do 15% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów)

z zysków kapitałowych dla spółek zagranicznych.

• 10% lub 20% od dochodu zagranicznych podmiotów,

prowadzących działalność bez filii lub przedstawicielstwa

• Nie wyróżnia się, zaliczany jako PIT lub CIT.
• Pobierany od niektórych dochodów uzyskiwanych w kraju przez

nierezydentów, będących osobami fizycznymi.
• W niektórych przypadkach pobierany także od rezydentów (np. przy

wypłacie dywidendy do podmiotu krajowego).

• Dywidendy: 15%*
• Odsetki: do 30%*
• Należności licencyjne: 20%*
• Usługi niematerialne: 20%*

*Przy zastosowaniu procedury uniknięcia podwójnego
opodatkowania, w przypadku dywidend, odsetek, należności z tytułu
licencji oraz usług niematerialnych mogą zostać obniżone do 10%.

WHT
ust. 3. art. 224 

Kodeksu 
podatkowego

Federacji 
Rosyjskiej

(w j. rosyjskim)   

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI

CIT

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

PIT • Nieograniczony obowiązek podatkowy spoczywa na płatniku
(podstawę opodatkowania stanowi całości uzyskanych dochodów
(przychodów) - bez względu na miejsce położenia źródeł
przychodów).

• 13% - dla rezydentów od dochodu do 5 mln rub. lub 650 tys. rub
i 15% od kwoty przekraczającej 5 mln rub.

• 30 % - od dochodów dla nierezydentów.

PIT

http://nalog.garant.ru/fns/nk/3cc8460732effc45905a5a1a311b451e/
https://www.nalog.ru/rn77/yul/organization_pays_taxes/tax_profit/
https://www.nalog.ru/eng/individuals/nalog/ndfl/


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Krucza 50

00-025 Warszawa

NIP: 526-030-01-67
KRS: 0000109815

Kontakt:
tel.: 22 334 99 55

paih24@paih.gov.pl
www.paih.gov.pl

RYNKI ZAGRANICZNE
Informacje podatkowe

Przygotowanie:
Centrum Eksportu oraz Zagraniczne Biura Handlowe PAIH 
Departament Partnerstwa i Komunikacji

Zastrzeżenie:
Powyższy materiał jest chroniony prawami autorskimi, które przysługują Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. („PAIH”) i można
go wykorzystywać w sposób dozwolony przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tj. Dz. U. z 2019, poz. 1231), ale jedynie w celach niekomercyjnych (tj. na użytek własny). Nie jest dozwolone komercyjne wykorzystanie
przekazywanych treści. Ponadto, materiał ten można wykorzystać, jeżeli przepisy lub zgoda uprawnionego zakładają, że wykorzystanie w celach
niekomercyjnych nie wymaga pozwolenia ze strony uprawnionego. Dla innych sposobów wykorzystania materiału niezbędne jest uzyskanie
pozwolenia od uprawnionego z tytułu autorskich praw majątkowych. PAIH nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody bezpośredniej
lub pośredniej jakiegokolwiek rodzaju, w tym szkody za utratę zysków, wynikłej z całkowitego lub częściowego wykorzystania informacji
udostępnionych przez PAIH w niniejszym materiale. W związku z tym, każdy odbiorca tych informacji powinien sprawdzić przydatność i poprawność
wyżej wymienionych informacji zgodnie z ich przeznaczeniem i korzystać z tych informacji na własną odpowiedzialność. PAIH oraz jej pracownicy nie
ponoszą w żadnym wypadku odpowiedzialności za jakąkolwiek decyzję lub działanie podjęte w oparciu o wyżej wymienione informacje, ani za
jakiekolwiek konsekwencje wynikające z decyzji podjętych w oparciu o te informacje.

tel:+48223349955
mailto:paih24@paih.gov.pl
http://www.paih.gov.pl/
https://www.paih.gov.pl/pl
https://twitter.com/PAIH_pl
https://www.linkedin.com/company/polish-investment-and-trade-agency/
https://www.facebook.com/PAIH.gov/
https://www.youtube.com/user/polandinvest/videos

