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Rússia és el país més extens del món, 
amb un territori que ocupa una vuitena 
part de la superfície terrestre: una 
quarta part al continent europeu i la 
resta, al continent asiàtic. Es tracta 
d’una república federal (Federació de 
Rússia) de tipus presidencialista, inte-
grada per 83 unitats administratives: 
21 repúbliques, 46 regions, 9 krais, 4 
districtes autònoms, 1 regió autònoma 
i 2 ciutats federals. Les repúbliques 
estan dotades de constitució pròpia, 
mentre que les regions es regeixen 
per estatuts. Amb tot, la Constitució 
de la Federació de Rússia preveu ex-
pressament la primacia de les lleis 
federals sobre la resta. Entre el 1999 
i el 2007 el país es va caracteritzar 
per un gran desenvolupament de la 
majoria de sectors econòmics, amb 
una mitjana anual de creixement del 
PIB del 7%. Les exportacions de pe-
troli i l’augment del seu preu a escala 
mundial van aconseguir mantenir el 
superàvit de les balances comercials. 
El 2009, a causa fonamentalment de 
la crisi econòmica mundial, l’economia 

russa es va contraure, tot i que a par-
tir del 2010 les mesures introduïdes 
pel govern van produir un canvi de 
tendència clar (reflectit, per exemple, 
en un creixement de la indústria de 
l’automòbil), malgrat que el dèficit pú-
blic continua augmentant. Hi ha la vo-
luntat política de fer créixer la demanda 
interna perquè la dependència de les 
exportacions de petroli, que representa 
més del 60% de la producció, continua 
exposant l’economia del país a riscos 
en un context de canvi de preus brusc.  
La moneda oficial és el ruble.

Rússia consta al top 10 de les eco-
nomies mundials, segons dades de 
l’FMI, i el seu PIB el 2014 se situa al 
voltant dels 2 bilions d’euros. És un 
dels cinc membres permanents del 
Consell de Seguretat de les Nacions 
Unides i del G8. Després de divuit 
anys de negociació, el 22 d’agost de 
2012 l’Organització Mundial del Co-
merç (OMC) va admetre Rússia com 
a 156è país membre.

ESTABLIR-HI UNA EMPRESA

Hi ha unes quantes vies per cons-
tituir una empresa a Rússia, però 
les més freqüents són les societats 
de responsabilitat limitada (limited 
liability companies, LLC) i les socie-
tats anònimes (joint stock compa-
nies, JSC). Hi ha reconegudes també 
algunes altres formes corporatives 
per a inversors estrangers (com els 
partnerships), però en la pràctica 
quasi no s’utilitzen. Recentment, la 
legislació russa ha establert noves 
formes d’inversió (business partner-
ship i investment partnership) com a 
plataformes legals per desenvolupar 
el sector de la innovació científica 
del país.

La forma corporativa més utilitzada 
per empreses estrangeres per als 
seus negocis o activitats a Rússia 
és la LLC.

Les particularitats principals de ca-
dascuna són:

–  Societats de responsabilitat limi-
tada (limited liability companies, 
LLC): és la forma més habitual de 
constitució, atès que registrar-les 
és força senzill. Parteixen d’un ca-
pital mínim molt baix (325 dòlars) 
i gaudeixen de flexibilitat respecte 
als actius aportats per a aquest 
capital mínim, que poden ser tant 
béns com accions d’unes altres 
empreses.

–  Societats anònimes (join stock com-
panies, JSC, equivalents a les SA 
espanyoles): es divideixen en dues 
subcategories, les tancades (ZAO) 
i les obertes (OAO). La principal 
diferència radica en el fet que les 
accions de les obertes es poden 
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vendre lliurement a tercers, men-
tre que en les tancades s’han de 
mantenir els drets preferents dels 
accionistes. Les tancades tindran 
el mateix capital mínim que les so-
cietats de responsabilitat limitada, 
mentre que a les obertes el capital 
mínim és de 3.250 dòlars.

–  Unes altres formes empresarials 
(associacions limitades o associa-
cions anònimes): molt minoritàries 
i pràcticament en desús. 

Les empreses estrangeres també 
poden treballar a Rússia a través de 
figures sense personalitat jurídica 
pròpia com les sucursals (branch) i les 
oficines de representació. El principal 
avantatge, en comparació amb les 
JSC i LLC, és que estan subjectes a 
menys obligacions administratives, 
fiscals i comptables.

La normativa russa estableix restric-
cions a les inversions estrangeres en 
determinats sectors de l’economia 
amb valor estratègic, sotmesos a un 
règim de protecció especial. Entre 
aquests sectors es destaquen el de 
la indústria nuclear, l’aviació, la mi-
litar, l’aeroespacial i els mitjans de 
comunicació. La normativa limita o 
estableix règims especials per a inver-
sors estrangers que vulguin controlar 
o adquirir companyies russes que 
desenvolupin activitats en aquests 
sectors estratègics.

No obstant això, la tendència actual 
és liberalitzar determinats sectors 
econòmics (per exemple, el bancari) 
i el govern rus desenvolupa canvis 
substantius en aquesta matèria.

INCENTIUS A LA INVERSIÓ

Hi ha incentius fiscals i aranzelaris 
destinats a promoure el desenvolu-
pament econòmic en determinades 
zones geogràfiques (zones econòmi-
ques especials, ZES) designades pel 
Ministeri de Desenvolupament Econò-
mic. En concret, el govern ha establert 
incentius en relació amb la producció 
industrial, la tecnologia i innovació, el 
turisme i els ports. Per accedir-hi cal 
enregistrar-se en alguna de les ZES, 
tancar un acord amb l’organisme te-
rritorial preceptiu i complir uns quants 
requisits d’inversió i activitat.

Entre els beneficis fiscals que hi ha 
es poden esmentar (i) la possibilitat 
d’accelerar l’amortització d’actius 
(sols per al sector de producció in-
dustrial i turisme), (ii) la no-subjecció 
a l’IVA del lliurament de béns i serveis 
en un port ZES, (iii) l’exempció durant 
deu anys de l’impost sobre actius 
immobiliaris, (iv) l’aplicació de tipus 
reduïts sobre les contribucions socials, 
(v) l’exempció en l’IVA i els aranzels 
de béns produïts en aquestes zones 
i venuts al mercat domèstic, etc.

SISTEMA IMPOSITIU

Consideracions generals

Els impostos principals són l’impost 
sobre societats, l’impost sobre la ren-
da de les persones físiques, l’impost 
sobre el valor afegit, els impostos es-
pecials i l’impost sobre importacions 
i exportacions (aranzels).

Impost sobre societats

El tipus de gravamen general aplicable 
sobre els beneficis de les societats 
residents a Rússia és el 20%: un 2% 
del govern central i el 18% restant dels 
governs regionals. Amb tot, aquests 
últims tenen la potestat de reduir el 
tipus de gravamen un màxim del 4,5%: 
això significa que el tipus mínim total 
en alguns casos, depenent de la regió 
on se situï el subjecte passiu, pot 
ser del 15,5%. D’entre les regions 
que han establert tipus reduïts es 
destaquen Leningrad, Vologda, Kaluga 
i Krasnoiarsk.

Els guanys de capital obtinguts per 
societats russes també es graven 
amb el 20%.

Són contribuents de l’impost sobre 
societats les societats russes (sobre 
el benefici mundial) i les societats 
estrangeres que realitzen activitats 
econòmiques en territori rus mi-
tjançant establiments permanents 
(sobre els beneficis generats per ac-
tivitats realitzades al territori).

La determinació de la base imposa-
ble es calcula a partir dels ingressos 
bruts imposables menys les despe-
ses deduïbles incorregudes. Per a les 
entitats estrangeres es defineix com 
els beneficis obtinguts a través del 

seu establiment permanent minorats 
per les despeses incorregudes per 
l’entitat estrangera en relació amb les 
activitats dutes a terme per aquest 
establiment, com també certs ingres-
sos rebuts d’unes altres fonts russes. 
Els ingressos imposables s’entenen 
com els que s’han obtingut de les 
vendes (béns o serveis) i uns altres 
ingressos com interessos de préstecs, 
arrendaments, dividends i més.

En general es poden deduir les despe-
ses correlacionades amb els ingres-
sos, que siguin justificables econòmi-
cament i documentades. No obstant 
això, la normativa de l’impost estableix 
una llista de despeses no deduïbles.

Les bases imposables negatives ge-
nerades es poden compensar en els 
deu exercicis següents.

La normativa preveu un règim de 
consolidació fiscal, tot i que aquesta 
possibilitat es limita a empreses de 
grans dimensions.

Entre els requisits es destaquen un 
pagament mínim de l’impost sobre 
societats federal de 325 milions de 
dòlars, una xifra de negocis del grup 
de 3.000 milions de dòlars i un valor 
agregat d’actius de 9.000 milions 
de dòlars. 

En matèria de preus de transferència, 
el 8 de juliol de 2011 es va adoptar 
una nova legislació per als períodes 
iniciats a partir de l’1 de gener de 
2012. A pesar que Rússia no pertany a 
l’OCDE, la seva legislació està d’acord 



amb els principis d’aquesta organitza-
ció sobre la matèria i estableix, a més, 
uns quants requisits de documentació 
i notificació per a transaccions d’un 
volum determinat. Cal assenyalar que 
les compravendes de matèries prime-
res amb més importància en mercats 
financers internacionals (metalls, pe-
dres precioses, petroli…) són objecte 
d’un control molt escrupolós.

Exempcions

Els rendiments derivats de percep-
cions gratuïtes d’actius lliurats per 
una societat matriu (o socis persones 
físiques) o per entitats filials no se 
sotmeten a tributació sempre que 
el percentatge de participació sigui 
superior al 50% i els actius no es 
transmetin en el primer any des de 
la recepció.

Retencions

En general, la majoria de rendes de 
font russa obtingudes per entitats no 
residents estan subjectes a retenció 
d’acord amb la normativa interna. Així, 
per exemple, els dividends pagats a 
societats estrangeres estan subjectes 
a un gravamen del 15%, mentre que 
per als interessos i cànons el tipus 
de retenció aplicable és el 20%. Amb 
tot, el tipus de retenció es pot reduir, 
i fins i tot anul·lar, d’acord amb els 
diferents convenis per evitar la doble 
imposició subscrits amb cada país.

Convenis per evitar la doble 
imposició

Rússia té subscrits nombrosos con-
venis per evitar la doble imposició 
amb molts països, entre els quals hi 
ha Espanya.

D’acord amb aquest conveni, la re-
tenció aplicable als dividends pagats 
per societats residents a Rússia a 
les seves matrius espanyoles oscil·la 
entre el 5% (quan la inversió a l’entitat 
russa és superior a 100.000 euros 
i el dividend és exempt a Espanya) 
i el 15%. Respecte als interessos i 
cànons, el tipus de retenció es limita 
al 5%.

Impost sobre el valor afegit

El tipus general de gravamen és del 
18%, aplicable a la majoria de lliura-
ments de béns i prestacions de servei. 
Hi ha un tipus reduït del 10% aplicable 
fonamentalment a productes bàsics 
d’alimentació, productes per a infants, 
medicaments, diaris i revistes. 

La normativa preveu exempcions per 
a determinats lliuraments i serveis, 
entre els quals hi ha els relacionats 
amb exportacions de béns, treballs 
i serveis vinculats a l’exportació i 
importació, lliurament d’equipaments 
mèdics o serveis financers, socials, 
educatius, culturals i mèdics. També 
queden exemptes de l’impost algunes 
activitats destinades a desenvolu-
par i modernitzar productes i innova-
cions tecnològiques, amb l’objectiu 
d’incentivar-ne la realització.

A Rússia no s’aplica cap sistema de 
devolució d’IVA per a no establerts, 
de manera que qualsevol pagament 
d’aquest impost per part d’un contri-
buent no enregistrat a efectes fiscals 
al país comportarà un cost més alt 
d’adquisició de la mercaderia o el 
servei.

Impostos especials

La llista de béns subjectes a impos-
tos especials, aplicable a les vendes 
domèstiques de productes produïts 

a Rússia i importats, inclou vehicles, 
alcohol, combustibles i tabac. Els ti-
pus s’estableixen segons les unitats 
o en percentatge sobre el preu, amb 
variacions molt significatives. Durant 
l’exercici del 2012, molts d’aquests 
tipus van augmentar.

Impost sobre actius immobiliaris

Hi ha un impost sobre actius immo-
biliaris, fixat per les autoritats regio-
nals, que no pot excedir el 2,2%. La 
base d’aquest impost és el valor (net 
comptable) mitjà anual dels actius. 
Determinats immobles en queden 
exempts, com els terrenys i els mo-
numents històrics. Amb efecte des 
de l’1 de gener de 2013 es va intro-
duir una reforma fiscal que ampliava 
notablement els elements exempts 
d’aquest impost.
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