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İlgide kayıtlı yazıda, Moskova Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıya atfen, Rusya Federasyonu'nda 5 
Ekim 2020 tarihindeki 11.615'lik günlük vaka sayısının pandemi sürecinde ulaşılan en yüksek ikinci 
seviye olduğu, gerek federal gerekse yerel bazda kısmi karantina tedbirlerinin tekrar uygulamaya 
geçirilmeye başlandığı belirtilmektedir.
 
Bu bağlamda, Ticaret Bakanlığı tarafından iletilen, Rusya Federasyonu'nda koronavirüs salgınıyla 
mücadele kapsamında alınan, hâlihazırda yürütülmekte olan önlemlere ilişkin tedbirler ile pandemide 
ikinci dalga kapsamında yürürlüğe sokulan yeni tedbirlere ilişkin olarak Ticaret Müşavirliğimizce 
güncellenen tablo ekte sunulmaktadır. 

Aynı tablo Birliğimiz web sitesi (www.tobb.org.tr) "Hizmetler" başlığı altındaki Uluslararası İş 
İmkânları/Diğer Duyurular bölümünden de temin edilebilmektedir.
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Rusya Federasyonu Tarafından Koronavirüs ile Mücadele Kapsamında Alınması Öngörülen / Alınan / Yumuşatılan / Kaldırılan Tedbirler

Sıra
Karar / Talimat /
Düzenleme Tarihi

Uygulama
Tarihi

Konu Alınması Öngörülen / Alınan / Yumuşatılan / Kaldırılan Tedbirler

1 30.01.2020 30.01.2020 Ulaşım/Seyahat
Kısıtlaması

Rusya Federasyonu Çin ile olan 4.250 km’lik Uzak Doğu Bölgesi sınırını kapattı.

2 02.02.2020 02.02.2020 Ulaşım/Seyahat
Kısıtlaması

Devlet tarafından işletilen Rus Demiryolları, Pekin-Moskova rotası da dahil olmak üzere Çin'e giden yolcu trenlerini bir sonraki duyuruya kadar durdurdu.

3 20.02.2020 20.02.2020 Ulaşım/Seyahat
Kısıtlaması

Rusya Federasyonu,  Çin vatandaşlarının topraklarına girmesini yasakladı. Söz konusu yasaklama; istihdam, özel amaçlı, eğitim ve turizm amacıyla Rusya'ya
giriş yapmak isteyen Çin vatandaşları için geçerli olacaktır.

4 28.02.2020 01.03.2020 Ulaşım/Seyahat
Kısıtlaması

İran ve Güney Kore vatandaşlarının Rusya Federasyonu'na girmesi,  koronavirüsün yayılmasına karşı önlem olarak kısıtlandı. Ayrıca; bu ülkelerden seyahat
eden üçüncü ülke vatandaşlarının da Rusya Federasyonu'na girişi yasaklandı.

5 02.03.2020 02.03.2020 İhracat Kısıtlaması

2 Mart 2020 tarihinde Rusya Federasyonu tarafından, koronavirüse karşı mücadelede alınan muhtelif tedbirler kapsamında  aralarında maske, eldiven,
koruyucu gözlük, koruyucu önlük ve muhtelif tıbbi ve kimyevi eşyaların yer aldığı çeşitli medikal ürünlerin ihracatına 1 Haziran 2020 tarihine kadar kısıtlama
getirildi. Anılan uygulama Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üye ülkelerine yönelik ihracatlar için 30 Nisan 2020 tarihinde yürürlükten kaldırıldı.  Zira,
21Mart 2020 tarihinde benzer bir yasaklama Avrasya Ekonomik Komisyonunca da alınmış; sonrasında ise bazı özel kumaş ve dezenfektanların ihracat yasağı
kaldırılmıştı. Halihazırda Rusya'da Avrasya Ekonomik Komisyonunun uygulaması geçerli bulunmaktadır (Maske ihracatı  hala yasak).

6 04.03.2020 04.03.2020 Etkinlik İptali Her yıl düzenlenen ve bu sene 18-20 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan  Kazan Summit Uluslararası Ekonomi Forumu iptal edildi.

7 05.03.2020 05.03.2020 Etkinlik İptali Her yıl düzenlenen ve bu sene 3-6 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan  St Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu iptal edildi.

8 06.03.2020 06.03.2020 Karantina Önlemi
Moskova Belediyesi tarafından; Çin, Güney Kore, İran, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'dan dönen Ruslar için kendi kendine tecrit uygulaması başlatıldı.
Belirtilen ülkeleri ziyaret ettikten sonra iki hafta boyunca evlerinde kendi kendini tecrit etmeyenler için beş yıla kadar hapis cezası verileceği belirtildi.

9 09.03.2020 09.03.2020 Ekonomik ve
Finansal Tedbirler

Rusya Federasyonu Merkez Bankası, mali kural mekanizması kapsamında iç piyasada gerçekleştirmekte olduğu aylık döviz alımlarını 30 günlüğüne durdurma
kararı aldı.

10 10.03.2020 10.03.2020 Ekonomik ve
Finansal Tedbirler

10 Mart tarihinde Rusya Federasyonu Merkez Bankasınca bankacılık sektörüne yönelik getirilen düzenlemeler marifetiyle turizm ve taşımacılık gibi
sektörlerde borç geri ödemelerinin, ilaç ve tıbbi malzeme sektörlerinde ise kredi alımlarının 30 Eylül 2020 tarihine kadar daha esnek şekilde uygulanması
suretiyle, söz konusu sektörlerde finansman sorunu yaşayan şirketlere yardımcı olunması amaçlanmaktadır.

11 10.03.2020 10.03.2020 Ekonomik ve
Finansal Tedbirler

Rusya Federasyonu Merkez Bankasınca; turizm, taşımacılık, ilaç ve tıbbi malzeme üretimi ve muhtelif hizmet sektörlerinde koronavirüs nedeniyle
hasılatındaki azalma sonucu borçları yeniden yapılandırılan, bilançosunda bozulma oluşan veya kur riski taşıyan  kredi borçlularına yönelik olarak
30/09/2020 tarihine kadar muhtelif değerlendirme kriterlerinde iyileştirme yapmaya yönelik tavsiye kararları alınmıştır.

12 14.03.2020 14.03.2020 Ulaşım/Seyahat
Kısıtlaması

Rusya Federasyonu'nda koronavirüsün yayılmasını sınırlamak amacıyla Polonya ve Norveç ile olan kara sınırları yolcu trafiğine kapatıldı.

13 15.03.2020 15.03.2020 Ulaşım/Seyahat
Kısıtlaması

Rus Demiryolları Moskova'dan Berlin ve Paris'e uluslararası yolcu trenlerini durdurdu. Daha önce; Ukrayna, Moldova ve Letonya'ya gerçekleştirilen tren
seferleri de askıya alınmıştı.

14 16.03.2020 16.03.2020 Karantina Önlemi
Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avrupa Birliği, Ukrayna, Belarus ve Avrupa'daki diğer tüm AB üyesi olmayan ülkelerden Rusya'ya girenlerin yanı sıra
onlarla birlikte yaşayanlara ülkeye varışta 14 gün boyunca kendi kendilerini tecrit etmeleri uygulaması getirildi.

15 16.03.2020 16.03.2020 Ulaşım/Seyahat
Kısıtlaması

Koronavirüsün yayılmasını durdurmak için "proaktif bir adım" olarak Belarus sınırı yolcu trafiğine kapatıldı.

16 16.03.2020 03.04.2020 Vergi İndirimi
Maske ve eldiven için talk, aşı, kişisel koruyucu eşya, dezenfektanlar, teşhis kitleri, teşhis ve labaratuar reaktifleri, solunum cihazları ve maskeleri, koruyucu
cam maskeler, diğer tıbbi ekipman ve malzemelerin yer aldığı muhtelif ürünlerin ithalatında Rusya Federasyonu tarafından uygulanan gümrük vergileri
sıfırlanmıştır.

17 16.03.2020 18.03.2020 Ulaşım/Seyahat
Kısıtlaması

1 Mayıs 2020 tarihine kadar yabancı uyruklu ve vatansız insanların Rusya Federasyonu'na girişi yasaklandı. Yasaklama; diplomatik temsilciler, uçak
mürettebat üyeleri ve TIR sürücülerini kapsamamaktadır. Söz konusu yasaklama 29 Nisan 2020 tarihinde süresiz hale getirildi.

18 18.03.2020 18.03.2020 Ulaşım/Seyahat
Kısıtlaması

Rusya Federasyonu tarafından; ABD, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne olan uçuşlar sınırlandırıldı.

19 19.03.2020 19.03.2020 Ekonomik ve
Finansal Tedbirler

Koronavirüs enfeksiyonu salgını sonucu koşulları en çok kötüleşen sektörlerde faaliyet gösteren ve federal mülkiyetlerde kiracı olan firmaların, Nisan -
Haziran 2020 döneminde federal mülkiyetlere ilişkin kira ödemelerinden geçici olarak muaf tutulması kararlaştırıldı.

20 20.03.2020 20.03.2020
Gümrük

İşlemlerinin
Basitleştirilmesi

1 ay süreyle büyük perakende zincirleri ve ithalatçıları tarafından satın alınacak olan gıda ve gıda dışı temel mallar için gümrükte bir “yeşil koridor”
uygulaması başlatıldı.



21 25.03.2020 25.03.2020 Seçim Ertelemesi
Rusya Federasyonu'nda koronavirüs ile mücadele hakkında Devlet Başkanı Sayın Vladimir PUTİN tarafından 25/03/2020 tarihinde bir ulusa sesleniş
konuşması gerçekleştirilmiştir. Anılan konuşmada, Sayın PUTİN tarafından; 22 Nisan 2020 tarihinde yapılacak Anayasa değişikliğine yönelik halk oylamasının
ileri bir tarihe ertelendiği belirtilmiştir. Söz konusu halk oylaması 1 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.

22 25.03.2020 25.03.2020 Ekonomik ve
Finansal Tedbirler

Azami işsizlik yardımı tutarı 8.000 Ruble'den asgari ücret seviyesi olan 12.130 Ruble'ye çıkarıldı. Aile yardımı alanlar için 3 yaş altı çocuk başına 3 ay boyunca
5.000 Ruble tutarında destek sağlandı. Tüm sosyal yardımlar başvuruya gerek kalmaksızın 6 ay süreyle yenilendi.

23 25.03.2020 25.03.2020 Ekonomik ve
Finansal Tedbirler

Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ)'de sosyal güvenlik kesintilerinin %30'dan %15'e indirilmesi, bu işletmeler için KDV haricindeki vergilerde ertelemeye
gidilmesi ve iflas ve borç toplamaya yönelik başvurular için 6 aylık “erteleme” ilan edilmesi kararlaştırılmıştır.    

24 25.03.2020 25.03.2020 Ekonomik ve
Finansal Tedbirler

Toplam mevduat hesabı tutarı 1 milyon Ruble’den fazla olanların elde ettikleri  faiz gelirleri %13 oranında vergilendirilmeye başlanmıştır. Vergi matrahı
belirlenirken Rus Merkez Bankasının uyguladığı gösterge faizine (%6) tekabül eden tutar (1 milyon Ruble'lik mevduatta 60 bin Ruble) istisna tutulmaktadır.
Ayrıca, “Kıyı Bankacılığı” kaynaklı kar payı ve faiz gelirlerindeki verginin de %2'den %15'e yükseltilmesi öngörülmektedir.

25 25.03.2020 25.03.2020 Ekonomik ve
Finansal Tedbirler

Koronavirüs salgınına yönelik önlemler kapsamında kredi kuruluşlarının faaliyetlerinin desteklenmesini teminen Rusya Federasyonu Merkez Bankasınca
yapılan düzenleme çerçevesinde, belirlenen raporlama kriterlerine ve bunlara ilişkin süre sonu uygulamalarına uymayan kredi kuruluşlarına yönelik olarak
geçici bir süreyle herhangi bir yaptırım uygulamama kararı alınmıştır.

26 26.03.2020 30.03.2020 Karantina Önlemi

30 Mart - 3 Nisan 2020 haftası; sağlık, eczacılık, gıda tedariği ve hassasiyet arz eden diğer muhtelif sektörler haricinde tatil ilan edilmiştir (İlgili haftada
yapılması gereken kredi geri ödemeleri 6 Nisan 2020 tarihine ertelenmiştir.). Anılan tatil dönemi 12 Mayıs tarihi itibarıyla sonlandırılmış, mümkün olan
belirli sektörlerde işe başlanması kararlaştırılmış, işe başlanamayan sektörlerde ise ücretlerin ödenmeye devam edilmesi Devlet Başkanı Sn. PUTİN
tarafından talimatlandırılmıştır. Karantina kısıtlamalarının kaldırılması ve salgınla mücadele konusunda gerekli tebirlerin alınması yönünde ise bölgesel
yönetimler yetkilendirilmiştir.

27 27.03.2020 28.03.2020 Ulaşım/Seyahat
Kısıtlaması

Rusya Federasyonu tarafından; diğer ülkelerle olan tüm tarifeli ve charter uçuşlar askıya alınmıştır.

28 27.03.2020 15.04.2020 Ekonomik ve
Finansal Tedbirler

Online alışveriş imkanlarının artırılması suretiyle tüketicilerin evde kalmasının sağlanmasını teminen, online ödemelerde kredi kartlarına halen %1,2-2,2
aralığında uygulanan komisyon tutarının, 20.000 Rubleye kadar olan alışverişlerde 15 Nisan 2020 -30 Eylül 2020 tarihleri arasında azami %1 olarak
belirlenmesi öngörülmüştür.

29 28.03.2020 30.03.2020 Ulaşım/Seyahat
Kısıtlaması

Rusya Federasyonu tarafından; koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla tüm sınırlar kapatılmıştır. Tüm araç, demiryolu ve yaya kontrol noktalarında
uygulanan söz konusu tedbir Rusya Federasyonu'nun deniz sınırları için de geçerlidir. Uluslararası ticarete yönelik herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir.

30 29.03.2020 30.03.2020 Karantina Önlemi
Moskova Şehri ve Moskova Bölgesinde geçici olarak sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Gıda ve ilaç tedariki, çalışma ve diğer muhtelif zaruri durumlar
istisna tutulmaktadır. Söz konusu durumlarda sokağa çıkış ise dijital paso alınmasıyla mümkün olmaktadır.  Anılan tedbir, müteakip tarihlerde diğer muhtelif
bölgeler için de uygulanmaya başlamıştır. Söz konusu sokağa çıkma yasağı 31 Mayıs tarihine kadar uzatılmıştır.

31 30.03.2020 01.04.2020 Ekonomik ve
Finansal Tedbirler

Rusya Federasyonu Merkez Bankası yurt içi piyasalardan altın alımını 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren durdurdu.

32 31.03.2020 31.03.2020 Ekonomik ve
Finansal Tedbirler

Rusya Federasyonu Merkez Bankasınca, BCBS tarafından Basel III reform paketinin uygulanmasına yönelik son tarihin 1 Ocak 2023 tarihine ertelenmesine
ilişkin kararın dikkate alınacağı açıklandı. Ancak; ipotek kredilerindeki faiz oranlarının düşmesine katkı sağlamak adına "perakende krediler"e yönelik olarak
ipotek riski değerlendirme kriterlerinin 2020 ortasına kadar uygulanacağı da belirtildi.

33 31.03.2020 01.04.2020 İhracat Kısıtlaması
Rusya Federasyonu Tarım Bakanlığı tarafından 30 Haziran 2020 tarihine kadarki buğday, mahlut, çavdar, arpa ve mısır ihracatında, toplam 7 milyon ton
geçici kota uygulanacaktır. Söz konusu kota uygulaması, Avrasya Ekonomik Birliği üyelerine yönelik ihracatı kapsamamakta olup, fiyat artışlarının kontrol
altında tutulması, gıda pazarında istikrarın korunması ve iç talep ihtiyacının karşılanmasını amaçlamaktadır.

34 01.04.2020 01.04.2020 Vergi İndirimi Rusya Federasyonu Maliye Baknalığının yaptığı bir açıklamaya göre petrol ihracat vergisi 14,9 dolar düşürülerek ve ton başına 52 dolar olarak belirlenmiştir.

35 02.04.2020 12.04.2020 İhracat Kısıtlaması
02/04/2020 tarihinde yayımlanan Avrasya Ekonomik Komisyonu Kararı uyarınca aralarında ayçiçeği tohumu, pirinç (Kazakistan menşeliler hariç), soya
fasulyesi, çavdar, karabuğday ve darının da yer aldığı muhtelif tarım ürünlerinde 30/06/2020 tarihine kadar geçici ihracat kısıtlaması getirilmiştir.  Mezkur
Karar, 12/04/2020 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, Avrasya Ekonomik Birliği üye ülkeleri arasındaki ihracatlar kapsam dışında tutulmaktadır.

36 02.04.2020 03.04.2020 Vergi İndirimi
3 Nisan 2020 tarihinde Avrasya Ekonomik Komisyonu tarafından; patates, soğan, sarımsak, lahana, havuç, biber, çavdar, pirinç, kara buğday, meyve suları,
bebek mamaları ürünleri, ithalatı kritik önem sahibi ürünler listesine eklendi. Ayrıca; 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek ithalatta gümrük
vergisi muafiyeti getirildi. Anılan ürünlerin ithalatındaki belgelendirme işlemlerinde ise basitleştirmeye gidildi.

Sıra
Karar / Talimat /
Düzenleme Tarihi

Uygulama
Tarihi

Konu Alınması Öngörülen / Alınan / Yumuşatılan / Kaldırılan Tedbirler



37 02.04.2020 02.04.2020 Ekonomik ve
Finansal Tedbirler

KOBİ'lerin 1 Nisan - 1 Ekim 2020 tarihlerinde ödemeleri gereken kredi faizi tutarlarının yeniden yapılandırılması ya da üçe bölünerek 6 ay ertelenmesi
kararlaştırılmıştır. KOBİ'lerin 6 aya kadar ertelenebilecek ödemelerinin sadece üçte birlik kısmını yapmaları gerekmektedir. Faiz ödemelerinin kalanı ise
banka ve Rus Hükümeti tarafından karşılanacaktır.

38 03.04.2020 03.04.2020 Ekonomik ve
Finansal Tedbirler

Rusya Federasyonu Merkez Bankası 1 Nisan 2020 tarihinden önce verilen ipotek kredilerinde uygulanan risk faktörü primlerini kaldırdı.

39 03.04.2020 03.04.2020 Ekonomik ve
Finansal Tedbirler

Rusya Federasyonu Merkez Bankası, varlık likiditelerine ilişkin kurallarda esnekliğe giderek "Lombard" olarak tanımlanan varlık listesini genişletti.

40 03.04.2020 03.04.2020 Ekonomik ve
Finansal Tedbirler

Rusya Federasyonu Merkez Bankasınca yapılan düzenleme çerçevesinde, KOBİ'lere sübvansiyonlu olarak sağlanan 500 Milyar Ruble (yaklaşık 6,5 Milyar ABD
Doları) tutarındaki kredilerin 150 Milyar Ruble'ye kadar olan bölümü, faizsiz olarak yine KOBİ'lerde çalışanların ücretlerinin düzenli şekilde ödenebilmesi
amacıyla tahsis edilmesi kararlaştırılmıştır. Merkez Bankasınca %4'ten sağlanacak krediler KOBİ'lere faizsiz olarak (6 aylık asgari ücretin toplam çalışan
sayısıyla çarpımı tutarında) kullandırılacak, %4'lük maliyet ise Rus Hükümeti tarafından karşılanacaktır.

41 05.04.2020 06.05.2020 Ekonomik ve
Finansal Tedbirler

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda başta yıllık ciro ve istihdam seviyesi olmak üzere muhtelif kriterler dikkate alınrak, Rus ekonomisinin
omurgası olarak değerlendirilen bir "sistemsel önem arz eden firmalar" listesi oluşturulmaya başlanmıştır. Otomotiv, havacılık, kimya ve diğer muhtelif
sektörlerden anılan listede yer verilen 500'ü aşkın firmaya işletme sermayesi yenileme desteği sağlanması öngörülmektedir. Bu kapsamda; Başbakan Yrd.
Belousov tarafından yapılan açıklamada, işletme sermayesi kredi programının Mayıs ayı başında başlatılmasının planlandığı, bu kapsamda Merkez Bankası
gösterge faizi (%5,5) esas alınarak sübvanse edilecek faiz oranlarının firmalara maliyetinin azami %3-4 seviyelerinde olacağı belirtildi.

42 06.04.2020 06.04.2020 Ekonomik ve
Finansal Tedbirler

Başta Havayolu taşımacılığı, havacılık hizmetleri, yolcu ve yük taşıma hizmetleri ile turizm sektörünün de yer aldığı  muhtelif hizmet sektörleri ile belirlenen
diğer sektörlerde faaliyet gösteren firmaların sigorta prim ve vergi borçlarının ertelenmesi öngörülmektedir.

43 10.04.2020 10.04.2020 Ekonomik ve
Finansal Tedbirler

Rusya Federasyonu Merkez Bankası tarafından, yönetim şirketleri ile özel emeklilik fonlarına 1 Mart 2020 tarihinden önce edinilen varlıklara piyasa
fiyatından yeniden değerleme yapmama imkanı sağlandı (geçici olarak). Ayrıca; 1 Mart - 30 Eylül döneminde satın alınan borç kıymetlerinin edinme
tarihindeki rayiç bedelden bilançoya yansıtılması kabul edildi.

44 15.04.2020 Ekonomik ve
Finansal Tedbirler

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir PUTİN tarafından 25/03/2020 tarihinde gerçekleştirilen ulusa sesleniş konuşmasında; 1 Nisan 2020
itibarıyla personel sayısının en az %90'ını muhafaza eden KOBİ'lere çalıştırdıkları herbir personel için Nisan ve Mayıs aylarını kapsayacak şekilde 12.130 Ruble
maaş ödemesi (hibe olarak) yapılacağı belirtildi.

45 15.04.2020 Ekonomik ve
Finansal Tedbirler

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir PUTİN tarafından 25/03/2020 tarihinde gerçekleştirilen ulusa sesleniş konuşmasında; bölgesel
yönetimlerin bütçelerinin dengelenmesini teminen 200 milyar Ruble'lik kaynağın acil olarak tahsis edileceği belirtildi.

46 15.04.2020 07.05.2020 Havacılık Sektörü
Destekleri

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir PUTİN tarafından 25/03/2020 tarihinde gerçekleştirilen ulusa sesleniş konuşmasında; havacılık şirketleri
için 23 milyar Ruble'lik kaynağın acil olarak tahsis edileceği belirtildi. Söz konusu kaynağın; Şubat-Temmuz dönemine ait "leasing", "havaalanı vergileri" ve
"maaş ödemeleri" gibi maliyetler için kullanılması öngörülmektedir. Bu kapsamda; 23,4 milyar Ruble'lik kaynağın sektöre aktarımı 07/05/2020 tarihi
itibarıyla onaylanmıştır.

47 15.04.2020 Ekonomik ve
Finansal Tedbirler

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir PUTİN tarafından 25/03/2020 tarihinde gerçekleştirilen ulusa sesleniş konuşmasında; koronavirüsle
mücadele kapsamındaki sağlık çalışanlarına 25 - 80 bin Ruble aralığında değişen tutarlarda ek aylık ödemeler yapılacağı belirtildi.

48 16.04.2020 İnşaat Sektörü
Destekleri

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir PUTİN tarafından,  inşaat sektörü temsilcileriyle gerçekleştirilen video konferansta yapılan açıklamada;
konut alımlarında tercihli ipotek programı uygulanacağı açıklanmıştır. Buna göre;  Moskova ve ST. Petersburg şehirlerinde 8 milyon Ruble'ye; bölgelerde ise
3 milyon Ruble'ye kadarki konut alımlarında yıllık %6,5'lik bir faiz oranından (cari faizin bu oranı aşan kısmı kamu tarafından finanse edilecek) ipotek kredisi
kullandırılabilecek. Bu kapsamda; anılan programın 2020 yılı uygulamaları için ihtiyaç duyulan kaynağın 6 milyar Ruble olduğu belirtildi. Anılan program için
son başvuru tarihi 1 Kasım 2020 olarak belirlendi (Uygulamacı kuruluş Dom.RF).

49 16.04.2020 İnşaat Sektörü
Destekleri

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir PUTİN tarafından, inşaat sektörü temsilcileriyle gerçekleştirilen video konferansta  yapılan açıklamada;
yarım kalan konut projelerinin tamamlanabilmesini teminen mevcut fon miktarının 30 milyar Ruble artırılacağı belirtildi. Ayrıca; yeni konut alımı için
DOM.RF kuruluşuna 50 milyar Ruble'lik devlet garantisi verileceği açıklandı.

50 16.04.2020 İnşaat Sektörü
Destekleri

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir PUTİN tarafından,  inşaat sektörü temsilcileriyle gerçekleştirilen video konferansta yapılan açıklamada;
istihdam seviyesini koruyan ve uzun dönemli projelerden kaçınan inşaat firmalarına sübvanse edilmiş faiz oranlarından kredi kullanımı sağlanacağı belirtildi.

51 16.04.2020 16.04.2020 Ekonomik ve
Finansal Tedbirler

Kamu mal ve hizmet alımlarında sözleşme bedelinin %30'u olarak uygulanan azami avans oranı %50'ye çıkarılmış bulunmaktadır.
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52 17.04.2020 05.05.2020 Karantina Önlemi
Yerleşim yerleri ve çevrelerindeki 20 m²'den küçük, yemek hizmeti veren işletmelerde alkollü içki satışı yasaklandı. Bölgesel yönetimlere ise alkol satışını
durdurma da dahil, ilave yetkiler verildi.

53 17.04.2020 17.04.2020 Ekonomik ve
Finansal Tedbirler

Rusya Federasyonu Merkez Bankası, 2020 yılı sonuna kadar bankaların mevduat hesaplarından kesilen mevduat sigortası sistemi katkı payını %0,15'ten
%0,1'e indirdi.

54 19.04.2020 19.04.2020 Havacılık Sektörü
Destekleri

"VTB Leasing firması tarafından "leasing" koşullarında esnekliğe gidilerek, Aeroflot tarafından işletilen 67 uçak için Nisan-Eylül döneminde tahsil edilmesi
gereken ödemeler 2021 yılının Temmuz ayına ertelenmiştir.

55 22.04.2020 22.04.2020 Ekonomik ve
Finansal Tedbirler

Hükümet, yıl sonuna kadar su ve elektrik sayaçlarının kontrol edilmemesine karar verdi.

56 22.04.2020 22.04.2020
Ekonomik ve

Finansal Tedbirler
Rusya'da sokağa çıkma yasağı bulunan bölgelerde çalışanların işlerine devam edebilmesini teminen, 21 bölgede işverenlerin online başvuru yaparak,  işçileri
için QR kodu formatında "dijital paso" alabilecekleri bir federal platform oluşturuldu.

57 22.04.2020 22.04.2020
Ekonomik ve

Finansal Tedbirler
15 Mart 2020 tarihinden sonra Rusya'ya herhangi bir saikle giriş yapan yabancı ülke vatandaşları, çalışma izni aranmaksızın 15 Haziran 2020 tarihine kadar
istihdam edilebilecek.  Halihazırda çalışma izni bulunanların aylık patent ödemelerine ise anılan tarihler için muafiyet getirildi.

58 23.04.2020 23.04.2020 Ekonomik ve
Finansal Tedbirler

Rusya Federasyonu Başbakanı Sayın Mikhail Mishustin tarafından, 23/04/2020 tarihinde yapılan açıklamada; istihdamın korunması için sağlanacak faizsiz
kredilerin, orta ve yüksek ölçekli işletmelere de yaygınlaştırılıp, toplam kredi tutarının da 305 milyar Ruble’ye yükseltileceği belirtildi. Anılan programda
KOBİ'lerin payının asgari %40 olarak muhafaza edileceği de vurgulandı.

59 24.04.2020 24.04.2020 Otomotiv Sektörü
Destekleri

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir PUTİN tarafından,  otomotiv sektörünün gelişimi hakkında gerçekleştirilen video konferans sonrasında
yapılan açıklamada; sektörün 5 milyar Ruble'lik kamu alımları (ambulans) marifetiyle destekleneceği belirtildi.

60 24.04.2020 24.04.2020 Otomotiv Sektörü
Destekleri

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir PUTİN tarafından,  otomotiv sektörünün gelişimi hakkında gerçekleştirilen video konferans sonrasında
yapılan açıklamada, ayrıca; İçişleri ve Savunma Bakanlıklarınca güvenlik güçlerine yönelik 25 bin adetten fazla araba alımı gerçekleştirileceği ifade edildi.
Kamu alımı desteği kapsamında Mayıs-Temmuz döneminde toplam 33.500 aracın alınması planlanmaktadır.

61 24.04.2020 24.04.2020 Otomotiv Sektörü
Destekleri

Otomotiv sektöründe iç talebin artırılmasına yönelik olarak finansman ve tercihli "leasing" imkanlarının artırılması planlanmaktadır. Bu kapsamda devlet
garantisi altında 7 milyar Ruble'lik ek araba kredisinin sağlanarak 2020 yılındaki mevcut bütçenin 17,5 milyar Ruble'ye çıkarılması amaçlanmaktadır. Rusya
Ticaret ve Sanayi Bakanlığınca, aktarılacak söz konusu ilave kaynak marifetiyle 50 bin adet ilave satış yapılabileceğinin beklenildiği açıklanmıştır.

62 24.04.2020 24.04.2020 Otomotiv Sektörü
Destekleri

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir PUTİN tarafından,  otomotiv sektörünün gelişimi hakkında gerçekleştirilen video konferans sonrasında
yapılan açıklamada; sektörün aynı zamanda Rus ekonomisinin omurgası olarak belirlenen "sistemsel önem arz eden firmalar"a sağlanan işletme sermayesi
yenileme desteğinden de yararlanacağı ifade edildi. Bu kapsamda; sektörün Mayıs ayı içerisinde 3,5 milyar Ruble'lik bir kaynağa ihtiyaç duyduğunun altı
çizildi.

63 27.04.2020 27.04.2020 Ekonomik ve
Finansal Tedbirler

Rusya Federasyonu Merkez Bankası, KOBİ'ler için acil destek ihtiyacı ve istihdamın korunması kapsamında sağladığı kredilerde uygulamakta olduğu %4'lük
faizi %3,5 oranına indirdi. Söz konusu faiz indirimi ilgili mekanizma kapsamında daha önceden de sağlanan krediler için de geçerli olacak. Bu kapsamda
sağlanması öngörülen kredi tutarı toplam azami 500 milyar Ruble olarak öngörülmektedir.

64 01.05.2020 01.05.2020 Ekonomik ve
Finansal Tedbirler

Rusya Federasyonu Merkez Bankası, 1 Mayıs 2020 tarihinden itibaren "hızlı ödeme sistemi"nde 100 bin Ruble'ye kadarki bireysel havale/EFT işlemlerinden
alınan komisyon ücreti kaldırdı. Aylık 100 bin Ruble'yi aşan işlemlerde uygulanacak azami komisyon oranı ise %0,5 olarak belirlendi. Ayrıca, toplam komisyon
tutarı 1.500 Ruble'yi aşamayacak. Halihazırda Rusya'da mevcut "hızlı ödeme sistemi"nde 55 kayıtlı banka bulunmaktadır.

65 05.05.2020 05.05.2020 Ekonomik ve
Finansal Tedbirler

Salgın dönemi öncesinde yabancı uyruklu işçiler Rusya dışına çıkmadan en fazla 2 sene çalışma hakkına sahiptiler. Artık, anılan uygulama kaldırılarak, yabancı
uyruklu işçiler için yurt dışına çıkmadan birden fazla defa çalışma iznine başvurma hakkı getirildi.

66 07.05.2020 07.05.2020 Havacılık Sektörü
Destekleri

Havacılık sektörüne aktarılan 23,4 milyar Ruble'lik kaynağa ilaveten havaalanlarına Temmuz ayından önce 10,1 milyar Ruble yardım sağlanması uygun
görülmüştür. Böylelikle sektöre sağlanacak toplam kaynak miktarı 33,5 milyar Ruble'yi bulmuş olacaktır. Ayrıca; sektöre ilaveten 30 milyar Ruble'lik de ek
kaynak aktarımı da planlanmaktadır.

67 08.05.2020 08.05.2020 Ekonomik ve
Finansal Tedbirler

Koronavirüs enfeksiyonu salgını sonucu koşulları en çok kötüleşen sektörlerdeki KOBİ'lerden Nisan-Mayıs döneminde istihdamı asgari %90 oranında
koruyanlara yönelik olarak 2020 bütçesi rezerv fonundan Hazineye yaklaşık 81,2 milyar Ruble'lik bir kaynak aktarımı sağlayan Hükümet Kararnamesi ihdas
edilmiştir.
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68 11.05.2020 21/05/202 Ekonomik ve
Finansal Tedbirler

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir PUTİN tarafından 11/05/2020 tarihinde gerçekleştirilen ulusa sesleniş konuşmasında; 3-16 yaşlarındaki
herbir çocuk için 1 defaya mahsus olmak üzere 1 Haziran 2020'den itibaren 10 bin Ruble'lik yardım ödemesi yapılacağı, aylık olarak ödenen mevcut çocuk
yardımlarının ise iki katına çıkarılarak 6.732 Ruble olarak belirleneceği ifade edilmiştir. Anılan yardım paketinden toplam 27 milyon çocuğun yararlanması ve
toplam maliyetin 250 milyar Ruble olması beklenmektedir. 21 Mayıs tarihinde gerekli düzenleme tamamlanarak 1,5 yaş altındaki herbir çocuğa ödenecek
yardım miktarı 6.752 Ruble'ye, azami destek tutarı da 13.500 Ruble'ye yükseltildi.

69 11.05.2020 Ekonomik ve
Finansal Tedbirler

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir PUTİN tarafından 11/05/2020 tarihinde gerçekleştirilen ulusa sesleniş konuşmasında; koronavirüs
enfeksiyonu salgını sonucu koşulları en çok kötüleşen sektörlerde 2020 yılının 2'nci çeyreğinde KDV haricinde ödenecek tüm vergilerin iptal edileceği
belirtilmiştir.

70 11.05.2020 01.06.2020 Ekonomik ve
Finansal Tedbirler

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir PUTİN tarafından 11/05/2020 tarihinde gerçekleştirilen ulusa sesleniş konuşmasında;  2019 yılında kendi
işinde çalışan yaklaşık 340 bin kişiden tahsil edilen vergilerin geri ödeneceği açıklanmıştır. Konuyla ilgili olarak  Başbakan Sayın Mishustin 28/05/2020
tarihindeki hükümet toplantısında; bu kapsamda 337 bin kişiye toplam 1,6 milyar Ruble'nin geri ödeneceğini belirtti. Ayrıca, kendi işinde çalışan kayıtlı
toplam 670 bin kişiye de 1 asgari ücret (12.130 Ruble) kadar yapılacak kaynak aktarımında toplam 8 milyar Ruble ödenmesi öngörülmektedir.

71 12.05.2020 12.05.2020 Esneklik Sağlanan
Karantina Önlemi

Karantina önlemlerinin bölgesel yönetimlerce  yumuşatılması konusunda 3 ana kriter belirlenmiştir. Bulaşma katsayısı 1'den düşük olan, hastanelerde
doluluk oranı %50'nin altında olan ve test oranı (70/100 bin)'den fazla olan 11 bölgede karantina önlemlerinin yumuşatılabileceği, bu kriterlere uymayan 52
bölgede ise tedbirlerin devam etmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

72 18.05.2020 18.05.2020 Karantina Önlemi
Tüketici Haklarının ve İnsan Refahının Korunması Alanında Federal Denetim Servisi (Rospotrebnadzor) tarafından, yapılacak uçak yolculuklarında yolcu
sayısının toplam oturma kapasitesinin %50'sinin aşılmaması yönünde tavsiye kararı alındı. Federal Havacılık Birimi ise söz konusu karara kendi tavsiye
listesinde yer vermedi.

73 20.05.2020 Tarım Sektörü
Destekleri

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir PUTİN tarafından, tarım ve gıda sektörü temsilcileriyle gerçekleştirilen toplantıda; yerli tarım makinası
alımına yönelik desteklerde 4,5 milyar Ruble'lik bir artırıma gidilmesi talimatlandırıldı.

74 20.05.2020 Tarım Sektörü
Destekleri

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir PUTİN tarafından, tarım ve gıda sektörü temsilcileriyle gerçekleştirilen toplantıda; "Rosagroleasing"e 6
milyar Ruble'lik sermaye aktarımı yapılması talimatlandırıldı. Böylelikle, Rus çiftçilere yaklaşık 1.500 adet yeni ekipman tedariği imkanı getirilmiş olundu.

75 20.05.2020 Tarım Sektörü
Destekleri

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir PUTİN tarafından, tarım ve gıda sektörü temsilcileriyle gerçekleştirilen toplantıda;  halihazırda sektörün
yatırım konusunda üstlenmiş olduğu taahhütlerin yerine getirilmesi zorunluluğunda ertelemeye gidilmesi talimatlandırıldı.

76 21.05.2020 21.05.2020 Ekonomik ve
Finansal Tedbirler

Yeni bir düzenleme marifetiyle kiracı ve mal sahibi arasında 14 gün içerisinde kira tutarının düşürülmesine yönelik bir anlaşma sağlanamazsa, kiracılara tek
taraflı olarak sözleşmelerini feshetme imkanı getirildi (Ancak, depozito geri ödenmeyecek). Söz konusu sözleşme fesih hakkı, koronavirüs enfeksiyonu salgını
sonucu koşulları en çok kötüleşen sektörlerdeki KOBİ'ler için ve 1/10/2020 tarihine kadar geçerli olacak şekilde uygulamaya geçirildi. (Rusya'da KOBİ'ler
AVM'lerin toplam kiracılarının %25'ini oluşturmaktadır. AVM'lerin toplam kira gelirlerinin %34'ü ise KOBİ'lerce sağlanmaktadır.)

77 21.05.2020 21.05.2020 Tarım Sektörü
Destekleri

Rusya tarafından tahıl ürünlerinin demiryolu ağı marifetiyle yapılan taşımacılık faaliyetinde oluşan navlun maliyetlerine yönelik sağlanan desteklerin kapsamı
soya fasulyesi, mineral gübreler ve muhtelif sebze ürünlerini içerecek şekilde genişletildi. Domates, salatalık, patates, havuç, soğan, pancar ve lahana destek
kapsamına alınan sebze  ürünleri arasında yer almaktadır. Söz konusu destekleme sisteminde; "Rus Demiryolları" şirketinin destek kapsamı ürünlerin taşıma
ücretlerinde düşük tarife uygulaması nedeniyle oluşan zarar doğrudan federal bütçeden karşılanmaktadır.

78 21.05.2020 Otomotiv Sektörü
Destekleri

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yapılan açıklamada; otomobil sektörünün desteklenmesine yönelik olarak yerli otomobillerin satışında 6 yaş üstü
araçların takas edilmesi durumunda satış fiyatlarında %10'luk indirimlerin uygulanabileceği belirtildi.

79 29.05.2020 01.06.2020 Karantina Önlemi
Moskova Belediyesi tarafından yüksek alarm uygulaması 14/06/2020 tarihine kadar uzatıldı. Bu kapsamda; kişisel izolasyon, sokağa çıkışlarda aranan dijital
izin uygulaması ve diğer muhtelif kısıtlamalara 14/06/2020 tarihine kadar devam edilecek.

80 29.05.2020 01.06.2020 Kaldırılan Karantina
Önlemi

Moskova'da, 01/06/2020 tarihinden itibaren tiyatro, müze, berber ve kuaförler, restaurantlar ve spor salonları haricindeki tüm mağaza ve işyerleri ile
AVM'ler tekrar faaliyetlerine başlayabilecekler.

81 01.06.2020 Taşımacılık Sektörü
Destekleri

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir PUTİN'in Mayıs ayında taşımacılık sektörüyle gerçekleştirdiği toplantıyı müteakip açıklanan Başkanlık
Talimatnamesinde Rus Demiryolları firmasının yatırım imkanlarının geliştirilmesini teminen 15 Haziran'a kadar 370 milyar Ruble'lik tahvil ihracının
gerçekleştirileceği bilgisine yer verildi.
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82 01.06.2020 Taşımacılık Sektörü
Destekleri

Söz konusu açıklamada; ayrıca, Baykal-Amur Ana Hattı ile Trans-Sibirya Demiryolunun geliştirilmesine yönelik olarak Ulusal Varlık Fonundan 2020 yılında
60,5 milyar Ruble, 2021 yılında ise 30,5 milyar Ruble'lik kaynak aktarılmasına yönelik talimata da yer verildi.

83 01.06.2020 01.06.2020 Ekonomik ve
Finansal Tedbirler

1 Haziran'da yapılan düzenleme ile kendi işinde çalışanlar için vergi sermayesi uygulaması hayata geçirildi. 2020 yılı sonuna kadar kayda
girecek girişimciler için 1 asgari ücret tutarında vergi istisnası getirilecek. Bu kapsamda halihazırda 760 bin vergi yükümlüsü için 9,2 milyar
rublelik ($130 milyon) kaynak ayrılmış bulunmaktadır.

84 08.06.2020 09.06.2020 Kaldırılan Karantina
Önlemi

Moskova Belediyesi tarafından 14/06/2020 tarihine kadar uzatılan ve kişisel izolasyon, sokağa çıkışlarda aranan dijital izin uygulaması ve diğer muhtelif
kısıtlamaları içeren yüksek alarm uygulaması 09/06/2020 tarihinden itibaren kaldırıldı.

85 08.06.2020 09.06.2020 Kaldırılan Karantina
Önlemi

Moskova Belediyesi tarafından; kuaför ve güzellik salonları, veteriner klinikleri, film stüdyoları ve bilim enstitülerinin faaliyetlerine
09/06/2020 tarihi itibarıyla başlamaları kararlaştırıldı. Ayrıca Mezarlıklar da tekrar ziyarete açıldı.

86 08.06.2020 16.06.2020 Kaldırılan Karantina
Önlemi

Moskova Belediyesi tarafından; diş klinikleri, müze ve sergi salonları, hayvanat bahçeleri, kütüphaneler, emlak ofisleri, kiralama acenteleri ve
dış mekanda hizmet veren restoranların faaliyetlerine 16/06/2020 tarihi itibarıyla başlamaları kararlaştırıldı.

87 08.06.2020 23.06.2020 Kaldırılan Karantina
Önlemi

Moskova Belediyesi tarafından; spor salonları, havuzlar, kreşler, oyun alanları ve tüm restoranların faaliyetlerine 23/06/2020 tarihi itibarıyla
başlamaları kararlaştırıldı.

88 23.06.2020 23.06.2020 Otomotiv Sektörü
Destekleri

Otomotiv sektöründe iç talebin artırılmasına yönelik olarak finansman ve tercihli kredi imkanlarının artırılması planı kapsamında 2020
yılındaki "İlk Araba" ve "Aile Arabası" kampanyalarındaki mevcut bütçe 22,5 milyar Ruble'ye çıkarıldı. Ayrıca, söz konusu tercihli kredi
uygulaması kapsamına elektrikli arabalar da dahil edildi. 1 Mart 2020 tarihinden sonra alınan arabalarda üst fiyat limiti 1 milyon yerine 1,5
milyon Ruble olarak uygulanacak. Araba fiyatının %10'u kadar indirim uygulanabilen söz konusu programda Uzak Doğu Bölgesinde indirim
oranı %25'e çıkabilmektedir. Yerli markalardan LADA firması programın odak noktasını oluştururken, yabancı markalardan Renault, Hyundai
(Creta, Solaris), Volkswagen (Polo), Skoda (Rapid) ve Kia (Rio) da program dahilinde yer almaktadır. Bu kapsamda Mayıs ayında 28,2 bin araç
için 22,4 milyar Ruble'lik kredi kullandırıldı.

89 25.06.2020 25.06.2020 Havacılık Sektörü
Destekleri

Havaalanlarına aktarılacak toplam destek miktarı 10,9 milyar Ruble olarak yeniden belirlendi. 2020 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın
aynı dönemine göre azalan yolcu başına havaalanlarına 195,4 Ruble ödeme gerçekleştirilecek. Söz konusu kaynak, maaş ve sigorta primi
ödemeleri ile bina, alet ve araçların tamir ve onarım masraflarına yönelik kullanılacak. Bu kapsamda, halihazırda Sheremetyevo, Kazan ve
Begishevo havaalanlarına yönelik 808 milyon Ruble'lik destek onaylandı.

90 25.06.2020 25.06.2020 Havacılık Sektörü
Destekleri

Havayollarına aktarılacak toplam 23,4 milyar Ruble tutarındaki desteğin detayları belirlendi. 2020 yılının Şubat-Temmuz döneminde 2019
yılının aynı dönemine göre azalan yolcu başına firmalara 365 Ruble ödeme gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, halihazırda 38 havayolu firmasına
yönelik 9,75 milyar Ruble'lik destek onaylandı. Toplam destek tutarının %33,7'si (7,89 milyar Ruble) ise kamu şirketi olan ve 2019 yılında 20
milyonun üzerinde yolcu taşıyan firmalara (Aeroflot, Rossiya, Aurora) aktarılacak.

91 25.06.2020 25.06.2020 Karantina Önlemi
Rusya Federasyonu'nda 1 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan anayasa değişikliği referandumunda ilk defa elektronik oy verme
uygulamasına geçildi. Toplam 1 milyon 140 bin elektronik kaydın yapıldığı Moskova'da ve Nizhny Novgorod Bölgesinde 25 - 28 Haziran
döneminde elektronik oy verme işlemine katılma oranı %80'i aşmıştır.

92 29.06.2020 29.06.2020 İnşaat Sektörü
Destekleri

Moskova ve ST. Petersburg şehirleri ile Moskova ve Leningrad Bölgelerinde 8 milyon Ruble'ye; diğer bölgelerde ise 3 milyon rubleye kadarki
konut alımlarında yıllık %6,5'lik bir faiz oranından kullandırılacak ipotek kredilerindeki üst limitler sırasıyla 12 ve 6 milyon rubleye yükseltildi.
Böylelikle program kapsamında yaklaşık 740 milyar rublelik kredi kullandırılması hedeflenmektedir.

93 29.06.2020 29.06.2020 Ekonomik ve
Finansal Tedbirler

Sağlık sektöründe çalışanlara yönelik sağlanan ek sosyal yardımlar 2 ay daha (15 Eylül) uzatıldı. Bu kapsamda, doktorlara aylık 40-60 bin ruble
arası, diğer sağlık çalışanlarına ise aylık 15-20 bin ruble arası yardım sağlanacak. Bu kapsamda; yaklaşık 11 milyar rublelik ($155 milyon)
kaynak aktarılmış bulunmaktadır.

94 29.06.2020 29.06.2020 Ekonomik ve
Finansal Tedbirler

3-16 yaşlarındaki herbir çocuk için 1 defaya mahsus olmak üzere Haziran ayında yapılan 10 bin rublelik yardımın, Temmuz ayı için de
ödenmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda; 27 milyon aile için 274,3 milyar ruble ($3,9 milyar) kaynak ayrılmış bulunmaktadır.

95 01.07.2020 İnşaat Sektörü
Destekleri

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalardan 1 Nisan tarihinden itibaren herhangi bir maaş borcu ve 300 bin rubleden fazla vergi borcu
bulunmayanlara mevcut sözleşmeleri kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmelerini teminen,  Merkez Bankası gösterge faizinin yarı
oranını (%2,25) aşmayan faiz oranında kredi kullandırılabilecek.
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96 02.07.2020 Ekonomik ve
Finansal Tedbirler

Maliye Bakan Yardımcı Koluchev tarafından yapılan açıklamada; Koronavirüs salgının olumsuz ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında
alınan finansal ve ekonomik tedbirlerin finanse edilebilmesini teminen 2020 yılında gerçekleştirilecek borçlanma miktarı 2,7 trilyon ruble
artırılarak 5 trilyon rubleye yükseltilecek. Ayrıca, GSYİH'nin azami %5'i oranında bütçe açığı verilebilecek.

97 02.07.2020 Ekonomik ve
Finansal Tedbirler

Rusya Federasyonu Başbakanı Sayın Mishustin yaptığı açıklamada; Hükümetin son dönemde işini kaybedenlere tarım, inşaat, ulaştırma ve
muhtelif diğer sektörlerde istihdam sağlayacağı ve bu kapsamda bütçeden 4 milyar rubleden fazla harcama yapılmasının öngörüldüğü belirtti.

98 03.07.2020 Ekonomik ve
Finansal Tedbirler

Maliye Bakanlığı tarafından kamu alımlarında KOBİ'lere yönelik %15'lik zorunlu asgari kota uygulamasını %30'a çıkartmaya yönelik öneride
bulunuldu. 2019 yılında KOBİ'lerden sağlanan kamu alımları 1,4 trilyon ruble ($19,7 milyar) ile tüm kamu alımlarının %16'sını oluşturmuştur.

99 07.07.2020 01.08.2020 Esneklik Sağlanan
Karantina Önlemi

COVID-19 salgını nedeniyle başta Moskova olmak üzere Mart ayı ortasından itibaren Rusya'nın birçok bölgesinde tiyatro ve sinemalar
faaliyetlerine ara vermişti. Kültür Bakanı Sayın Lyubimova yaptığı açıklamada; Rusya genelinde 15 Temmuz tarihinde sinema salonlarının
tekrar faaliyete geçebileceğini belirterek, bu konuda son kararı yerel yönetimlere bıraktı. Moskova'da tiyatro, sinema ve azami 3 bin kişilik
konser salonlarının 1 Ağustos'ta açılmasına karar verildi (%50'lik seyirci kısıtlaması şartıyla).

100 07.07.2020 07.07.2020 Tarım Sektörü
Destekleri

COVID-19 salgını nedeniyle başta yaş meyve sebze ürünleri olmak üzere muhtelif tarım ürünlerine yönelik düşen talep sonucu gelir kaybına
uğrayan üreticilere matuf gerekli desteğin sağlanabilmesi amacıyla Rusya Tarım Bakanlığınca yeni bir düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda;
üreticiler ve bireysel girişimciler kullanabilecekleri 1 yıla kadar vadeli tercihli krediler marifetiyle işçi ücretleri, yakıt ve elektrik giderlerini
karşılayabilecekler. Tarım Bakanlığınca anılan destek kapsamında toplam 15,6 milyar rublelik ($220 milyon) kaynak aktarımı sağlandı.

101 09.07.2020 13.07.2020 Kaldırılan Karantina
Önlemi

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin tarafından yapılan açıklamada; Moskova'da 13 Temmuz itibarıyla tüm okul ve üniversitelerin
faaliyetlerine tam mesai şeklinde devam etmesi, Ağustos ayı başına kadar sınavların okullarda yapılması, çocuk kampları ve oyun/eğlence
alanlarının açılması kararlarının alındığı belirtildi.

102 09.07.2020 01.08.2020 Esneklik Sağlanan
Karantina Önlemi

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin tarafından yapılan açıklamada; Moskova'da 1 Ağustos itibarıyla stadyum ve diğer spor alanlarına
%10 kapasiteyle seyirci alınabileceği belirtildi.

103 09.07.2020 Esneklik Sağlanan
Karantina Önlemi

Ulaştırma Bakanlığınca 2 aşamada uçuş yasağının kaldırılması öngörülmektedir. İlk aşamada aralarında İngiltere ve muhtelif AB ülkelerinin yer
aldığı 13 ülkeye yönelik uçuşların açılması planlanmaktadır. 2. aşamada ise ilgili ülkelerin epidemiyolojik durumlarının (son 14 günlük vaka
artış hızı, son 14 günlük yeni vakaların 100 bin kişiye oranı vb.) esas alınarak karar verilmesi öngörülmektedir.

104 10.07.2020 15.07.2020 Esneklik Sağlanan
Karantina Önlemi

Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Tatyana Glikova tarafından yapılan açıklamada; uluslararası uçuşların yeniden başlatılmasına yönelik
müzakerelerin 15 Temmuz 2020 tarihinden itibaren başlatılacağı, ilgili ülkelerin epidemiyolojik durumlarının esas alınarak karar verileceği,
şimdilik uçuşların son 14 günlük yeni vakaların 100 bin kişiye oranının 40'ı geçmediği ülkelere yönelik açılabileceği, son 14 günlük ortalama
yeni vaka sayısı ve vaka artış hızı gibi kriterlerin de dikkate alınabileceği belirtilmiştir.

105 21.07.2020 21.07.2020
Uzun Dönemli

Politika
Değişiklikleri

Rusya Federasyon'nda 2024 yılına yönelik ülkenin ulusal kalkınma hedeflerine ilişkin olarak 2018 yılı Mayıs ayında ihdas edilen mevzuatta, 21
Temmuz 2020 tarihinde yayımlanan Devlet Başkanlığı Kararnamesi marifetiyle COVID-19 salgınının etkileri dikkate alınarak muhtelif
değişikliklere gidilmiş ve tüm konularda hedef dönem 2030 yılı olarak güncellenmiştir. En büyük 5 ekonomi arasına girme ve %4'lük azami
enflasyon hedefleri kaldırılarak, reel ekonomik büyümede küresel ortalama asgari hedef olarak belirlenmiştir. 80 yaşına çıkarılması
hedeflenen ortalama yaşam süresi 78'e çekilmiş; çevresel konulara yönelik hedeflerde ise daha iddialı güncellemelere gidilmiştir.

106 21.07.2020 Ekonomik ve
Finansal Tedbirler

Rusya Federasyonu Başbakanı Sayın Mikhail Mishustin yaptığı açıklamada; vergi ödemelerinde 1 yıldan 3 yıla kadar erteleme veya
taksitlendirme uygulamasının tarım sektörünü kapsayacak şekilde genişletileceğini bildirdi. Bu kapsamda, toplam gelirlerinin %50'den
fazlasını mevsimsel faaliyetlerden sağlayan bitkisel üretim, canlı hayvan ve su ürünleri yetiştiriciliği ve yağ imalatıyla iştigal edenler ile tohum,
şeker pancarı, süt ürünleri, et ürünleri ve yaş meyve sebze üretimiyle iştigal eden işletme ve çiftçiler bahse konu uygulamadan
yararlanabilecek. Ayrıca; tarım sektöründeki yatırımların finansmanı için kullandırılan tercihli kredilerin geri ödemelerinde de ertelemeye
gidilmesi ve bu kapsamda federal bütçeden,  4 milyar rublesi 2020 yılında kullanılmak üzere toplamda 10 milyar rublelik kaynak aktarılması
öngörülmektedir.
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107 22.07.2020 21.08.2020 Turizm Desteği

Rusya Federasyonu Başbakanı Sayın Mikhail Mishustin yaptığı açıklamada; Rus vatandaşlarının Rusya içerisinde yapacakları turizm
harcamalarının satın alınan tur başına 15 bin rubleye kadar destekleneceğini ve toplam destek için 15 milyar ruble tutarında bir kaynak
aktarılacağını bildirdi. Bu kapsamda; asgari 5 günlük olarak satın alınan tur (ulaşım ve konaklama) bedeli 25-50 bin ruble arasında olanlara 5
bin ruble, 50-75 bin ruble arasında olanlara 10 bin ruble ve 75 bin ruble üzerinde olanlara ise 15 bin ruble nakit iadesi yapılması ve toplamda
2 milyon adet tur paketinin desteklenmesi  öngörülmektedir.

108 24.07.2020 01.08.2020 Kaldırılan Seyahat
Kısıtlaması

28 Mart 2020 tarihinden itibaren uluslararası uçuş yasağı uygulayan Rusya'da, 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren Zanzibar, Londra ve İstanbul
uçuşlarının başlatılmasına karar verildi. Ayrıca, 10 Ağustos 2020 tarihinden itibaren ise Antalya, Bodrum ve Dalaman; sonrasında da Güney
Kore ve Maldivler'e yönelik uçuşlar da başlatılmıştır.

109 29.07.2020 Havacılık Sektörü
Destekleri

Rusya Federasyonu Başbakanı Sayın Mikhail Mishustin, %51,17'lik hissesi kamuya ait olan, Rusya'nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot'un
sermaye artırımına gitmesine karar verdi. Sermaye artırımı sonrasında ise kamu payının en az şimdiki oranını koruması beklenmektedir.

110 31.07.2020 Karantina Önlemi
Rusya Federasyonu Milli Eğitim ve Bilim Bakanlığından yapılan açıklamada; üniversitelerde Kovid-19'a karşı antikor oluştuğunu belgeleyenler
haricindekilere maske takma zorunlulu getirildiği açıklandı. Anılan uygulamadan öğretim görevlilerinin ders anlatma sürecinde muaf
tutulacakları da belirtildi.

111 01.08.2020 15.08.2020 Kaldırılan Seyahat
Kısıtlaması

Rusya Federasyonu'ndan İsviçre'ye uçuşlar fiili olarak 15 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla tekrar başlamış bulunmaktadır.

112 03.08.2020 03.08.2020 İnşaat Sektörü
Destekleri

Dom.RF tarafından uygulanmakta olan tercihli ipotek programı kapsamında kullandırılacak kredi tutarı 740 milyar rubleden 900 milyar
rubleye çıkartıldı. Ayrıca, peşinat oranı da %20'den %15'e indirildi. Rusya'da Ağustos ayında ipotek kredileri miktar bazında yıllık %38; değer
bazında ise yıllık %59 artış gösterdi.

113 01.09.2020 07.09.2020 Kaldırılan Seyahat
Kısıtlaması

7-21 Eylül döneminde negatif COVİD-19 test sonucu ve otel rezervasyonu bulunan azami 500 (1 haftada) Rus turistin münhasıran havayolu
ulaşımı marifetiyle Atina, Selanik ve Girit'e girişine izin verilmiş bulunulmaktadır.

114 03.09.2020 Ekonomik ve
Finansal Tedbirler

Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı Girişimci Haklarının Korunması Komisyonu Başkanı Boris TİTOV tarafından, Rusya Federasyonu
Başbakanı Mikhail MİSHUSTİN'e COVİD-19 pandemisi nedeniyle özel sektöre yönelik sağlanan desteklerin ve vergi erteleme uygulamalarının
2021 yılı sonuna kadar uzatılması önerisinde bulunulmuştur.

115 03.09.2020 09.09.2020 Kaldırılan Seyahat
Kısıtlaması

Aeroflot tarafından, Rusya Federasyonu'ndan Kahire/Mısır'a haftada 3 sefer olarak 9 Eylül 2020 tarihinden itibaren uçuşlara tekrar
başlanacağı açıklanmış bulunmaktadır.

116 03.09.2020 11.09.2020 Kaldırılan Seyahat
Kısıtlaması

Aeroflot tarafından, Rusya Federasyonu'ndan Dubai'ye yönelik olarak 11 Eylül 2020 tarihinden itibaren uçuşlara tekrar başlanacağı açıklanmış
bulunmaktadır.

117 04.09.2020 04.09.2020 Kaldırılan Karantina
Önlemi

Moskova Belediye Başkanı Sayın SOBYANİN tarafından imzalanan Karar uyarınca 4 Eylül 2020 tarihinden itibaren Moskova şehrinde kongre ve
fuar hizmetleri tüm yönleriyle (COVID-19 tedbirlerine uygun olarak) tekrar faaliyete geçmiş  bulunmaktadır.

118 04.09.2020 10.09.2020 Kaldırılan Seyahat
Kısıtlaması

Aeroflot tarafından, Rusya Federasyonu'ndan Maldivler'e haftada 2 sefer olarak 10 Eylül 2020 tarihinden itibaren uçuşlara tekrar başlanacağı
açıklanmış bulunmaktadır.

119 08.09.2020 01.01.2021 Ekonomik ve
Finansal Tedbirler

COVID-19 pandemisinin menfi ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında gerekli mali imkanların geliştirilmesi amacıyla muhtelif ürünlerde
vergi artışları öngörülmüştü. Bu kapsamda;   “Kıyı Bankacılığı” kaynaklı kar payı ve faiz gelirlerindeki verginin de %2'den %15'e yükseltilmesi
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın PUTIN tarafından talimatlandırılmıştı. İlk olarak Rusya Federasyonu ve GKRY arasındaki mevcut çifte
vergilendirmeyi önleme anlaşmasında değişikliğe gidilmesi ve söz konusu oranın bazı istisnai durumlar dışında %15 olarak uygulanması 8 Eylül
2020 tarihinde imzalanan protokolle uygun görülmüştür.

120 14.09.2020 01.01.2021 Ekonomik ve
Finansal Tedbirler

Rusya Federasyonu Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; 2021 yılında yeni çocuk sahibi olan ailelere yapılacak toplam yardımın
%3,7 oranında artıralarak 443,3 milyar rubleye (yaklaşık 6 milyar dolar) yükseltilmesinin planlandığı belirtildi. Böylelik anılan yardımın
toplamda 1,2 milyon aileye ulaştırılması öngörülmektedir.

121 14.09.2020 14.09.2020 İnşaat Sektörü
Destekleri

Dom.RF tarafından uygulanmakta olan tercihli ipotek programı kapsamında kullandırılacak kredi tutarı Ağustos ayı başında 740 milyar
rubleden 900 milyar rubleye çıkartılmış; ayrıca, peşinat oranı da %20'den %15'e indirilmişti. Söz konusu program kapsamında sağlanan ilave
160 milyar rublelik kaynak, Dom.RF tarafından Sberbank, VTB, Alfa-Bank gibi bankaların aralarında bulunduğu birçok finans kuruluşu
üzerinden kredi olarak ipotekli konut projeleri için tahsis edildi.

122 14.09.2020 Ekonomik ve
Finansal Tedbirler

COVID-19 pandemisinin menfi ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında işsizliğin yoğun olduğu bölgelere 2020 yılı içerisinde 130 milyar
ruble kaynak aktaran Rusya Federasyonu'nda Başbakan Sayın Mikhail MISHUSTIN, ilgili bölgelere 35 milyar rublelik ilave bir kaynak
aktarımının da planlandığını açıkladı.
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123 14.09.2020 Ekonomik ve
Finansal Tedbirler

Başbakan Sayın Mikhail MISHUSTIN, Rusya Federasyonu'nda her bir ailenin 3. ve daha sonraki çocuklarından 3 yaş altında bulunanlara
sağlanan bölgesel desteklere  federal bütçeden de 47,5 milyar ruble katkı sağlanmasının planladığını açıkladı.

124 14.09.2020 Ekonomik ve
Finansal Tedbirler

Başbakan Sayın Mikhail MISHUSTIN, Rusya Federasyonu'nda grip aşısı için ayrılan 22,5 milyar rublelik bütçede 4,1 milyar ruble tutarında
artırıma gidileceğini  açıkladı.

125 14.09.2020 Ekonomik ve
Finansal Tedbirler

Sağlık sektöründe çalışanlara yönelik sağlanan ek sosyal yardımlar kapsamındaki yaklaşık 11 milyar rublelik kaynağın 13 milyar rubleye
çıkarılacağı açıklandı.

126 16.09.2020 01.01.2021 Ekonomik ve
Finansal Tedbirler

COVID-19 pandemisinin menfi ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında gerekli mali imkanların geliştirilmesi amacıyla muhtelif ürünlerde
vergi artışları öngörülmüştü. Bu kapsamda;   Rusya Federasyonu Maliye Bakanlığı tarafından sigara, tütün ürünleri ve elektronik sigaralarda
uygulanan özel tüketim vergilerinin 2021 yılı için %20 artırılması planlanmaktadır. 2019 yılında kamu borcunun milli gelire oranı %12,3 olan
ülkede, 2020 yılında anılan oranın %19'a yükselmesi öngörülmektedir. Bu itibarla, Maliye Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulması öngörülen
söz konusu vergi artışına ilişkin mevzuat düzenlemesinin ivedilikle tamamlanması beklenmektedir.

127 20.09.2020 21.09.2020 Kaldırılan Seyahat
Kısıtlaması

Belarus (Minsk), Kırgızistan (Bişkek) ve Kazakistan'a (Nur Sultan) yönelik uçuş yasakları kaldırılarak, 21 Eylül 2020 tarihi itibarıyla uçak
seferlerine tekrar başlanılmış bulunulmaktadır.

128 20.09.2020 27.09.2020 Kaldırılan Seyahat
Kısıtlaması

Güney Kore'ye yönelik uçuş yasağı kaldırılmış bulunulmaktadır. 27 Eylül 2020 tarihi itibarıyla Seul'a yönelik uçak seferlerine tekrar
başlanılacaktır.

129 22.09.2020 01.01.2021 Ekonomik ve
Finansal Tedbirler

COVID-19 pandemisinin menfi ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında gerekli mali imkanların geliştirilmesi amacıyla muhtelif ürünlerde
vergi artışları öngörülmüştü. Bu kapsamda; madencilik sektörü ve gübre sektöründe mevcut vergilerin (mineral extraction tax) 3,5 kat
artırılmasını öngören mevzuat düzenlemesi Federal Meclisin alt kanadı Duma'da onaylandı. Söz konusu vergi artışının 1 Ocak 2021 tarihinde
yürürlüğe girmesi ve bütçeye yıllık 56 milyar ruble ek kaynak sağlaması öngörülmektedir.

130 24.09.2020 24.09.2020 Karantina Önlemi
Son dönemde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle Moskova Belediye Başkanı Sergei SOBYANIN tarafından, 5 binden fazla firmaya
personellerinin bir kısmının uzaktan çalışma programına geçirmeleri yönünde tavsiye mektubu gönderildi.

131 29.09.2020 05.10.2020 Karantina Önlemi
Son dönemde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle Moskova Belediye Başkanı Sergei SOBYANIN tarafından, Moskova şehrindeki okullarda 5
Ekim 2020 tarihinde başlayacak 1 haftalık Ekim ayı tatili 2 haftaya çıkartıldı.

132 01.10.2020 01.10.2020 Turizm Desteği

Rus vatandaşlarının Rusya içerisinde yapacakları turizm harcamalarının desteklenmesine yönelik uygulama 10 Ocak 2021 tarihine kadar
uzatıldı. İlk uygulama,  2020 sonuna kadarki tatillere yönelik 21-28 Ağustos 2020 tarihinde yapılan tur satışlarını kapsamıştı. Satın alınan tur
başına 15 bin ruble olan azami destek miktarı, yeni uygulamada  tur (ulaşım ve konaklama) bedelinin %20'sini aşmamak kaydıyla 20 bin
rubleye yükseltildi. Ayrıca, eski destekleme uygulamasında asgari 5 günlük olan tur süresi yeni sistemde asgari 2 gün olarak değiştirildi. Yeni
destekleme programında tur satış dönemi ise 15 Ekim - 5 Aralık 2020 tarihlerini kapsamaktadır. Nakit iadesi alınabilmesini teminen,
ödemenin Mir Card ile yapılması gerekmektedir. Ödemenin yapılmasını müteakip 5 gün içerisinde destek tutarı iade edilmektedir.

133 01.10.2020 01.10.2020 Ekonomik ve
Finansal Tedbirler

Rusya Federasyonu Merkez Bankası yayınladığı bilgilendirme metinlerinde; bireysel ve KOBİ kredilerindeki yeniden yapılandırma süresinin 31
Aralık 2020 tarihinde kadar uzatılmasını ve kredi kuruluşlarının daha önceden sağlanan kredilerin şartlarının iyileştirilme olasılığını dikkate
almasını tavsiye etti. Ayrıca, Merkez Bankası kredi kullanıcılarının sicillerinin bozulmamasını teminen, ödeme gecikmelerinde ceza
uygulanmamasını istedi. 20 Mart - 23 Eylül 2020 tarihleri arasında Rusya'da 767 milyar ruble tutarında toplam 1,5 milyon kredi yeniden
yapılandırıldı.

134 01.10.2020 01.10.2020 Karantina Önlemi
Moskova Belediyesi tarafından ihdas edilen 1 Ekim 2020 tarihli talimat uyarınca; işyerlerinin, çalışanlarının asgari %30’unun ve 65 yaş üstü ile
hasta olan personelin uzaktan çalışmaya yönlendirmesi zorunlu hale getirilmiştir. Konu ile ilgili olarak Moskova Belediye Başkanı Sn.
SOBYANIN tarafından ise uzaktan çalışma yönteminde %50’lik oranın esas alınması yönünde firmalara tavsiyede bulunulmuştur.

135 02.10.2020 02.10.2020 Karantina Önlemi
Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Tatyana Glikova yaptığı açıklamada; COVID-19 pandemisinde 2. dalga nedeniyle yeni bir sokağa
çıkma yasağının devreye sokulmaması için herkesin maske-eldiven ve sosyal mesafe tedbirlerine riayet etmesi gerektiğini belirtti. Böylelikle
Moskova'da yeni bir sokağa çıkma yasağı ihtimali resmi yolla ilk defa gündeme getirilmiş olundu.

136 06.10.2020 09.10.2020 Karantina Önlemi
Covid-19 pandemisinde ikinci dalgayla mücadele kapsamında Moskova Belediyesi tarafından 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara
sağlanan indirimli ulaşım imkanı 28 Ekim 2020 tarihine kadar askıya alındı. Aynı şekilde söz konusu kısıtlama, öğrencilere yönelik olarak 18
Ekim 2020 tarihine kadar uygulanmaya sokuldu.
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