คําถาม : อยากทราบนโยบายและสิทธิประโยชนดานการลงทุนในรัสเซีย
คําตอบ : รัสเซียเปนประเทศหนึง่ ทีน่ กั ลงทุนตางชาติใหความสนใจเขาไปลงทุน เนือ่ งจากมีทรัพยากรธรรมชาติ
อุดมสมบูรณ และการเมืองคอนขางมีเสถียรภาพ นอกจากนี้ รัฐบาลรัสเซียยังมีนโยบายเปดรับการลงทุนจากตางประเทศ
อยางตอเนือ่ งเพือ่ กระตุน เศรษฐกิจ จนสงผลใหเศรษฐกิจเติบโตอยางมัน่ คงตลอดชวงหลายปทผี่ า นมา ทัง้ นี้ นักลงทุนตางชาติที่
เขาไปลงทุนในรัสเซียสวนใหญมาจากประเทศในทวีปยุโรป ไดแก ไซปรัส ลักเซมเบิรก และเนเธอรแลนด สําหรับ
ธุรกิจทีต่ า งชาติสนใจเขาไปลงทุนกันมาก ไดแก ธุรกิจบริการทางการคา ธุรกิจพลังงาน อุตสาหกรรมโลหะและอโลหะ
¾ นโยบายสงเสริมการลงทุน
รัสเซียประกาศใช “The Law on Foreign Investments” เปนกฎหมายสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ
ฉบับแรกเมื่อป 2542 หลังจากนั้นไดมีการแกไขเพิ่มเติมอีก 2 ครั้ง ในป 2545 และ 2546 เพื่อมุงสงเสริมและดึงดูด
นักลงทุนตางชาติใหเขาไปลงทุนในรัสเซียเพิม่ ขึน้
รวมทัง้ ใหการรับรองวานักลงทุนตางชาติจะไดรบั สิทธิประโยชน
ดานการลงทุนเทาเทียมกับนักลงทุนทองถิน่ ทุกประการ นอกจากนี้ ยังไดนาํ ระบบ Tax Code มาใชในการจัดเก็บภาษี
จากนักลงทุนตางชาติและนักลงทุนทองถิน่ เพือ่ ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน รวมทัง้ ออกกฎหมายตาง ๆ ทีเ่ อือ้ ประโยชน
ใหแกนกั ลงทุนตางชาติเพิม่ ขึน้ อาทิ การปรับปรุงขัน้ ตอนการจดทะเบียนเพือ่ ทําธุรกิจหรือเพือ่ การลงทุนใหสะดวก
และรวดเร็วขึน้ ลดการผูกขาดการทําธุรกิจของภาครัฐในกิจการบางประเภท เชน ภาคพลังงาน และกิจการรถไฟ ฯลฯ
เพื่อเปดโอกาสใหนักลงทุนตางชาติเขาไปลงทุนไดเพิ่มขึ้น โดยหนวยงานทีด่ แู ลดานการลงทุนของรัสเซีย ไดแก
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สําหรับกิจการทีร่ ฐั บาลรัสเซียสงเสริมการลงทุนเปนพิเศษ ไดแก
- การผลิตทีเ่ นนใชเทคโนโลยีขนั้ สูง อาทิ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและชิน้ สวน การบินและอากาศยาน
- การผลิตเพือ่ สงออก โดยเนนสาขาพลังงาน การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ เครือ่ งจักรกล
และการขนสง
- การผลิตเพือ่ ทดแทนการนําเขา โดยเนนการผลิตสินคาอุปโภคบริโภค อาหาร และยารักษาโรค
- การกอสรางระบบคมนาคมและระบบสื่อสาร
- อุตสาหกรรมที่เนนใชแรงงานทองถิ่น อาทิ สิ่งทอและครื่องนุงหม เครื่องหนังและรองเทา
อยางไรก็ตาม รัฐบาลรัสเซียยังคงกําหนดสัดสวนและขอจํากัดในการลงทุนของนักลงทุนตางชาติ
ในธุรกิจบางประเภท อาทิ
- ธุรกิจน้าํ มัน อนุญาตใหนกั ลงทุนตางชาติถอื หุน ไดไมเกิน 20% ของเงินลงทุนทัง้ หมดของแตละบริษทั
- ธุรกิจธนาคาร ปจจุบันยังไมอนุญาตใหธนาคารตางชาติเปดสาขาในรัสเซีย แตอนุญาตให
ธนาคารตางชาติถือหุนในธนาคารรัสเซียไดไมเกิน 12% ของเงินทุนจดทะเบียนทั้งหมด
- ธุรกิจประกันภัย บริษัทประกันภัยในรัสเซียที่มีนักลงทุนตางชาติถือหุนเกิน 49% จะถูกจํากัด
การออกผลิตภัณฑบางประเภท อาทิ ไมสามารถใหบริการประกันชีวติ ได เปนตน

-2-

¾ สิทธิประโยชนสําหรับนักลงทุนตางชาติ
• ลดหยอนภาษีกาํ ไรสุทธิ (Profit Tax) จากอัตรา 35% เหลือ 24% ซึง่ ประกอบดวย Federal Rate
6.5% และ Regional Rate 17.5% ภายใตกฎหมาย “Tax Chapter No.25 of Part II of the Tax Code”
• ลดหยอนภาษีมูลคาเพิ่ม (Value-added Tax : VAT) จากอัตรา 20% เหลือ 18%
• ลดหยอนภาษีประกันสังคม (Unified Social Tax) ซึง่ เปนภาษีทรี่ ฐ
ั บาลจัดเก็บจากนายจางเขา
กองทุนบําเหน็จบํานาญ กองทุนประกันสังคม และกองทุนประกันสุขภาพ จากอัตรา 35.6% เหลือ 26%
นอกจากนี้ เมือ่ เดือนเมษายน 2548 รัฐสภารัสเซียไดผา นกฎหมาย “Concerning Special Economic
Zones in the Russian Federation” เพือ่ กําหนดกรอบและหลักเกณฑในการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic
Zones : SEZs) ใหมคี วามชัดเจนและเปนไปในทิศทางเดียวกันทัว่ ประเทศ และตอมาเมือ่ เดือนพฤศจิกายน 2548
รัฐบาลรัสเซียไดกําหนดใหพื้นที่ 6 แหงทั่วประเทศ เปนเขต SEZs โดยอยูภายใตการดูแลของรัฐบาลกลางโดยตรง
ซึ่งคาดวาจะเริ่มเปดดําเนินการไดภายในป 2550 โดยนักลงทุนที่เ ขา ไปลงทุนในเขต SEZs เหลานี้จ ะไดรับ
สิทธิประโยชนเพิม่ เติมในหลายดาน อาทิ อํานวยความสะดวกทางพิธกี ารศุลกากรและลดขัน้ ตอนในการอนุมตั กิ ารลงทุน
ยกเวนการเก็บภาษีทดี่ นิ (เปนภาษีทรี่ ฐั บาลทองถิน่ จัดเก็บจากการใชประโยชนจากทีด่ นิ ในอัตราทีแ่ ตกตางกันไปในแตละพืน้ ที)่
ในชวง 5 ปแรกของการดําเนินกิจการ รวมทัง้ ยกเวนภาษีนาํ เขาและภาษีมลู คาเพิม่ ทีเ่ ก็บจากวัตถุดบิ ทีน่ าํ มาใชในกระบวนการผลิต
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