Koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasından dolayı, iş ve tüketici aktivitesindeki düşüş nedeniyle
işletmeler için alınan destek önlemleri
№

Önlem
İlk olarak devlet
desteğini alacak olan 22
sektör belirlenmiştir

1

Vergi ve sigorta
ödeneklerinin ödenme
sürelerinin ertelenmesi
2

3

Denetimlerin
durdurulması

Ayrıntılar
Hükümet Komisyonu, öncelikli olarak destek sağlamak için yeni koronavirüs enfeksiyonunun
yayılması nedeniyle kötüleşen durumdan en çok etkilenen ekonomi sektörlerinin bir listesini
onaylamıştır. İşbu sektörlerin listesi 1 numaralı Ek’ te bulunmaktadır.
İşbu sektörlere sıradaki yardım sağlanacaktır:
- tüm vergilerden altı aylık ödeme ertelemesi (KDV hariç);
- mikro işletmeler için bütçe dışı fonlara gerçekleştirilen sigorta ödeneklerinden altı aylık ödeme
ertelemesi;
- küçük ve orta ölçekli işletmelere verilen kredilerden altı aylık ödeme ertelemesi;
- devlet garantileri ve sübvansiyonların sağlanması dahil olmak üzere, gerçek sektör için kredilerin
sunulmasını sağlayacak olan ek önlemler;
- alacaklıların şirketlerin iflas başvurularını sunmaları ve işletmelerden borç ve cezaları tahsil
edilmesine ilişkin altı aylık bir moratoryum;
- küçük ve orta ölçekli işletmeler için federal mülkiyetten kira ödemelerinin ertelenmesi;
- küçük ve orta ölçekli işletmelerin % 8,5’ ten fazla olmayan düşük oranda kredi almaları için
imkanların genişletilmesi;
- kontrol amaçlı satın almalar, planlı ve plansız denetimlerin gerçekleştirilmesi ile ilgili moratoryum.
Ana faaliyet türü doğrultusundaki sektörlerde (1 numaralı Ek) çalışan, koronavirüs enfeksiyonunun
yayılmasından en çok etkilenen şirketler ve bireysel girişimciler için aşağıdaki öncelikli destekleyici
önlemler alınmaktadır:
1. KDV ve kişisel gelir vergisi hariç, bütün vergilerin ödeme süreleri erteleniyor:
- küçük ve orta ölçekli işletmeler listesine dahil edilen şirketler ve bireysel girişimciler için altı aylık
ödeme ertelemesi,
- küçük ve orta ölçekli işletmeler listesine dahil olmayan, diğer işletme temsilcileri için üç aylık
ödeme ertelemesi.
2. Sigorta ödeneklerinin ödenme süresi ertelenmektedir:
- mikro işletmeler için altı aylık ödeme ertelemesi.
1 Mayıs 2020 tarihine kadar Rusya Federal Vergi Servisi, şirketin ofisinde gerçekleştirilen denetim
atamalarını durdurmaktadır. Online kasa kullanıcılarının denetimi, aynı zamanda küçük ve orta
ölçekli işletmeler dahil olmak üzere, bütün kategorilerdeki mükellefler ile ilgili olarak, kumar ve
piyango alanında devlet tarafından regüle edilen faaliyetler ile ilgili sorular ve döviz kanunlarına

Açıklama
Belirli yasal tutanaklar
geliştirilme aşamasındadır

RF Hükümeti
Kararnamesi’ nin taslağı
görüşülme aşamasındadır

20.03.2020 tarihli ve ЕД7-2/181@ numaralı Emir

uyulması ile ilgili kontrol etkinlikleri ertelenmektedir.
Daha önceden başlamış olan şirketin ofisindeki denetimler de aynı şekilde durdurulmuştur.
Kasa kullanımı ve döviz kanunları ile ilgili tamamlanmamış denetimler, aynı zamanda idari davalarla
ilgili tamamlanmamış işlemler, vergi mükellefleriyle doğrudan temas etmeden - telekomünikasyon
kanalları aracılığıyla, vergi mükellefinin kişisel hesabı aracılığıyla, posta yoluyla
gerçekleştirilecektir.
Kesilen cezaların tahsilat
tedbirlerinin
durdurulması

1. Tahsilat tedbirlerinin kullanımı 1 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmaktadır:
- ilgili bilgileri küçük ve orta ölçekli işletmeler listesine girilmiş olan vergi mükellefleri için;
- turizm ve uçak seyahati alanında çalışan vergi mükellefleri için;
- beden eğitimi, spor, sanat, kültür ve sinematografi alanlarında faaliyet gösteren işletmeler için;
- öncelikli destek sağlamak için yeni koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasından dolayı kötüleşen
durumdan en çok etkilenen diğer sektörler. 1 numaralı Ek.
Küçük ve orta ölçekli işletmeler için borç tahsilatını sağlamak için hesaplarındaki işlemlerin
durdurulma kararı ertelenmektedir.
2. Tahsilat ertelemesi için şirketlerin ve ana ekonomik faaliyet türü kodlarının listesi, Vergi Servisi’
ne yetkili bakanlıklar ve departmanlar tarafından sağlanmaktadır.
3. 1 Mayıs’ tan sonraki ertelemeler veya taksitler, etkilenen sektörlerde çalışan küçük ve orta ölçekli
işletmeleri, mikro işletmeleri ve şirketleri desteklemeyi amaçlayan Rusya Federasyonu Cumhur
Başkanı ve Rusya Federasyonu Hükümeti’ nin talimatlarına göre sağlanacaktır.

1. Vergi Servisi, işbu
önlemleri kendi başına
uygulayacaktır. Vergi
mükelleflerinin ek
başvuru yapmaları
zorunlu değildir.

Raporlama sunma
sürelerinin ertelenmesi

2019 yılına ait olan Muhasebe (finans) raporlamasının ve vergi raporlamasının sunulma süreleri 30
Mart’ tan 6 Nisan 2020’ ye ertelenmektedir.
Bu durum 30 Mart’ ın Rusya Federasyonu Cumhur Başkanı’ nın 25 Mart 2020 tarihli ve 206
numaralı Kararı ile belirlenmiş olan tatil gününe denk gelmesinden dolayı kaynaklanmaktadır.

27.03.2020 tarihli ve 0704-07/24096/ВД-41/5303@ numaralı
mektup

İflasın regülasyonu ve
ertelenmesi

16 Mart’ tan itibaren, Rusya Federasyonu Cumhur Başkanı ve Rusya Federasyonu Hükümeti’ nin
iflas hakkında bir moratoryumun uygulamaya konmasına ilişkin talimatlar uygulanıncaya kadar, iflas
başvurularının sunumu tamamen durdurulmuştur.
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2. Tahsilat tedbirleri 25
Mart 2020 tarihinden
itibaren durdurulmaktadır.
Dana önceden alınmış
olan kararlar geri
çekilmeyecektir. Bu tarihe
kadar tahsil edilmiş olan
tutarlar 2019 dönemine
aittir.

1 numaralı Ek
Öncelikli destek sağlamak için yeni koronavirüs enfeksiyonunun yayılması nedeniyle
durumun kötüleşmesinden en çok etkilenen faaliyet alanlarının listesi
Ekonomik faaliyet
türlerinin Rusya
Ulusal
Sınıflandırıcısı
(OKVED) 2 kodu

№

Faaliyet alanı

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

3
3.1
4
4.1
5
5.1

Hava taşımacılığı, havaalanı faaliyetleri, otomobil taşımacılığı
Diğer karayolu yolcu taşımacılığı faaliyetleri
Otomobil yük taşımacılığı ve nakliye hizmetleri faaliyetleri
Yolcu hava taşımacılığı faaliyetleri
Hava kargo taşımacılığı faaliyetleri
Hava taşımacılığı ile ilgili yardımcı faaliyetler
Havaalanı faaliyetleri
Hava trafik hizmetlerinin sağlanması (yönetilmesi)
Hava işlerinin gerçekleştirilmesi
Hava taşımacılığı ile ilgili diğer faaliyetler
Seyahat acentelerinin ve turizm hizmeti veren diğer kuruluşların
faaliyetleri
Otel işletmeleri
Geçici konaklama yerinin sunulması ile ilgili faaliyetler
Kültür, dinlenme ve eğlence
Yaratıcı etkinlikler, sanat ve eğlence organizasyonu alanındaki faaliyetler
Fitness ve spor faaliyetleri
Spor, dinlenme ve eğlence alanındaki faaliyetler

5.2

Sağlık ve spor faaliyetleri

5.3
6
6.1
7
7.1
7.2
8

Sanatoryum kuruluşlarının faaliyetleri
86.90.4
Yemek servisi
Yiyecek ve içecek sağlama faaliyetleri
56
Ek eğitim, devlet dışı eğitim kuruluşlarının faaliyetleri
Çocuklar ve yetişkinler için ek eğitim
85.41
Çocuklar için gündüz bakım hizmetlerinin sağlanması
88.91
Konferans ve sergi organizasyonu
82.3
Halk için ev hizmetlerinin sağlanması faaliyetleri (tamirat, yıkama, kuru temizleme,
kuaförlük ve güzellik salonu hizmetleri)
Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı
95
Tekstil ve kürk ürünlerinin yıkanması ve kuru temizlemesi
96.01
Kuaförlük ve güzellik salonları hizmetleri
96.02
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9
9.1
9.2
9.3

49.3
49.4
51.1
51.21
52.23.1
52.23.11
52.23.12
52.23.13
52.23.19
79

55
90
93
96.04

