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Utworzenie przedstawicielstwa lub oddziału (filii) 

spółki zagranicznej w Rosji 
 

Dla inwestorów zagranicznych planujących prowadzenie działalności gospodarczej na 

terytorium Federacji Rosyjskiej jedną z opcji rozpoczęcia biznesu jest utworzenie oddziału 

(filii) lub przedstawicielstwa. Zgodnie z prawem rosyjskim przedstawicielstwo lub oddział 

(filia) nie mają podmiotowości prawnej. Przedstawicielstwo tylko reprezentuje spółkę na 

terytorium Rosji. Natomiast oddział (filia), w odróżnieniu od przedstawicielstwa spółki 

zagranicznej, ma prawo prowadzić działalność, którą prowadzi sama spółka. 

 

Otworzyć przedstawicielstwo lub filię na terytorium Rosji spółka zagraniczna może tylko 

na podstawie zezwolenia uprawnionego organu akredytującego. Jedynym organem 

jednocześnie przeprowadzającym akredytację, a także prowadzącym Jednolity Rejestr 

Państwowy Akredytowanych Przedstawicielstw spółek zagranicznych jest „Państwowa 

Rada (Palata) Rejestracyjna” stanowiąca jednostkę Ministerstwa Sprawiedliwości 

Federacji Rosyjskiej” (dalej – „GRP”). 

 

I. Procedura akredytacji przedstawicielstwa 

Dla przeprowadzenia procedury akredytacji przedstawicielstwa należy zwrócić się do GRP 

z wnioskiem o wydanie zezwolenia na otwarcie (akredytację) przedstawicielstwa. Do 

wniosku należy dołączyć: 

 

1) odpis z rejestru handlowego kraju, gdzie ma siedzibę osoba prawna, albo inny 

dokument, potwierdzający fakt zarejestrowania spółki. Dla polskich spółek będzie 

to odpis z KRS. 

2) umowę spółki lub statut zagranicznej osoby prawnej; 

3) uchwałę zagranicznej osoby prawnej o utworzeniu przedstawicielstwa na 

terytorium Rosji; 

4) oryginał lub odpis notarialny regulaminu przedstawicielstwa (dokument 

regulujący zasady funkcjonowania przedstawicielstwa) zagranicznej osoby 

prawnej na terytorium Rosji; 

5) referencje banku zagranicznego obsługującego zagraniczną osobę prawną, 

zawierające potwierdzenie dobrego stanu finansowego ww. osoby prawnej 

(dokument jest ważny w ciągu 6  miesięcy od dnia wydania); 

6) referencje rosyjskich partnerów biznesowych (należy przedłożyć nie mniej niż 

od 2 partnerów); 

7) pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego (odpis aktu) upoważniającego 

osobę zarządzającą przedstawicielstwem do jego reprezentacji; 

8) pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego wydane pełnomocnikowi dla 

prowadzenia spraw z zakresu akredytacji; 

9) dokument potwierdzający adres przedstawicielstwa osoby prawnej na 

terytorium Rosji (na przykład list gwarancyjny lub umowa dzierżawy); 

10) wykaz informacji o przedstawicielstwie (nasz prawnik przygotowuje wykaz 

opracowywany na formularzu GRP); 
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11) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego kraju siedziby spółki zagranicznej o 

zarejestrowaniu tej spółki jako podatnika; 

12) potwierdzenie uiszczenia opłaty z tytułu akredytacji. 

Wraz z akredytacją przedstawicielstwo jest wpisywane do Jednolitego Państwowego 

Rejestru Przedstawicielstw osób prawnych akredytowanych na terytorium Federacji 

Rosyjskiej. Wpisanie do rejestru jest obowiązkowe dla wszystkich przedstawicielstw 

zagranicznych osób prawnych. 

 

Zarządzać przedstawicielstwem, tj. być Dyrektorem, może być osoba fizyczna, 

niezależnie od obywatelstwa. Dyrektor jest powoływany przez spółkę zagraniczną 

odpowiednią uchwałą i działa na podstawie pełnomocnictwa. Dla obcokrajowców – 

pracowników przedstawicielstwa został ustalony obowiązek z zakresu akredytacji w GRP. 

Pracowniy przedstawicielstw, którzy zostali akredytowani w GRP, korzystają też z 

urzędowej pomocy przy uzyskaniu wizy. 

 

Akredytacja dla przedstawicielstwa w GRP jest udzielana na rok, lub 2-3 lata. Zwracamy 

Państwa uwagę, iż przewidziana została procedura przedłużenia akredytacji. Termin 

przeprowadzenia procedury akredytacji przedstawicielstwa z reguły wynosi 18 dni od 

momentu złożenia kompletnego wniosku i dokumentów. 

 

Wysokość opłat państwowych: 

 

Zagraniczna spółka ma obowiązek uiszczenia opłat z tytułu wystąpienia o akredytację 

przedstawicielstwa w GRP.  

 

Wysokość wskazanych opłat jest uzależniona od planowanego terminu, na który jest 

akredytowane przedstawicielstwo: 

 

a) na 1 rok – 35.000 rubli (około 3.500 zł.) 

b) na 2 lata – 65.000 rubli (około 6.500 zł.) 

c) na 3 lata – 80.000 rubli (około 8.000 zł.) 

 

II. Procedura akredytacji oddziału (filii) 

Procedura akredytacji oddziału (filii) spółki zagranicznej jest podobna do akredytacji 

przedstawicielstwa i rozpoczyna się od wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na 

akredytację do organu akredytującego. W tym celu do GRP wraz z wnioskiem należy 

złożyć następujące dokumenty: 

1) odpis z rejestru handlowego kraju, gdzie ma siedzibę osoba prawna, lub 

dokument potwierdzający fakt zarejestrowania zagranicznej osoby prawnej. Dla 

spółek polskich jest to odpis z KRS; 

2) umowę spółki lub statut zagranicznej osoby prawnej; 

3) uchwałę zagranicznej osoby prawnej o utworzeniu oddziału (filii) na terytorium 

Rosji; 

4) oryginał lub odpis notarialny Regulaminu filii zagranicznej osoby prawnej na 

terytorium Rosji; 
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5) referencje banku zagranicznego obsługującego zagraniczną osobę prawną, 

zawierające potwierdzenie dobrego stanu finansowego ww. osoby prawnej 

(dokument jest ważny w ciągu 6  miesięcy od dnia wydania); 

6) pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego (odpis aktu) upoważniającego 

osobę zarządzającą oddziałem (filią) do jego reprezentacji; 

7) pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego wydane pełnomocnikowi dla 

prowadzenia spraw z zakresu akredytacji w GRP; 

8) wykaz informacji o filii zagranicznej osoby prawnej (nasz prawnik wypełnia ten 

dokument zgodnie z wzorem GRP); 

9) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego kraju siedziby spółki zagranicznej o 

zarejestrowaniu tej spółki jako podatnika; 

10) potwierdzenie uiszczenia opłaty rejestracyjnej i państwowej. 

Pełnomocnictwa oraz uchwały należy przedstawić z podpisami poświadczonymi 

notarialnie lub w formie aktu notarialnego, oraz przedstawić dokumenty potwierdzające 

prawo reprezentacji danych osób, które podpisały ten dokument. Regulamin oddziału 

(filii) należy przedstawić również z notarialnym poświadczeniem podpisu. 

 

Dyrektorem oddziału (filii) jak również przedstawicielstwa może zostać osoba fizyczna, 

niezależnie od obywatelstwa, która powoływana jest przez spółkę zagraniczną i działa na 

podstawie pełnomocnictwa. Dla obcokrajowców, tj. dla Dyrektora i innych pracowników, 

został ustanowiony obowiązek akredytacji. Pracowniy oddziału (filii), którzy zostali 

akredytowani w GRP korzystają też z urzędowej pomocy przy uzyskaniu wizy. 

 

Akredytacja dla oddziału (filii) jest udzielana nawet do 5 lat. Zwracamy Państwa uwagę, 

iż przewidziana została procedura przedłużenia akredytacji. Termin procedury akredytacji 

filii tak samo jak i przedstawicielstwa z reguły wynosi 18 dni oz momentu złożenia 

kompletnego wniosku i dokumentów. 

 

Wysokość opłat państwowych: 

 

Zagraniczna spółka ma obowiązek uiszczenia następujących opłat z tytułu wystąpienia o 

akredytację oddziału (filii) w GRP: 

 

1) Opłaty pobieranej przez GRP z tytułu akredytacji, która jest uzależniona od 

planowanego terminu, na który jest akredytowana filia: 

 

a) na 1 rok – 20.000 rubli (około 2.000 zł.) 

b) na 2 lata – 35.000 rubli (około 3.500 zł.) 

c) na 3 lata – 50.000 rubli (około 5.000 zł.) 

d) na 5 lat – 75.000 rubli (około 7.500 zł.) 

 

2) opłaty państwowej z tytułu akredytacji oddziału (filii) w wysokości 120.000 rubli 

(około 12.000 zł.), która jest uiszczana do budżetu Federacji Rosyjskiej. 

Zwracamy Państwa uwagę, iż wszystkie dokumenty zagraniczne należy opatrzyć 

apostille. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy istnieją umowy międzynarodowe, na mocy 

których powyższy obowiązek zostaje zniesiony. Dokumenty zagraniczne należy 
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przetłumaczyć na język rosyjski i poświadczyć notarialnie (w Rosji) lub w Konsulacie 

Rosji. Pełnomocnictwa oraz uchwały należy przedstawić z podpisami poświadczonymi 

notarialnie lub w formie aktów notarialnych, oraz przedstawić dokumenty potwierdzające 

prawo reprezentacji danych osób. Regulamin przedstawicielstwa należy przedstawić 

również z notarialnym poświadczeniem podpisu. 

 

III. Dodatkowe czynności, związane z utworzeniem filii lub 

przedstawicielstwa  

Na końcowym etapie tworzenia oddziału (filii) lub przedstawicielstwa należy dopełnić 

innych formalności przewidzianych w prawie rosyjskim, których dokonanie jest konieczne 

dla dalszego prowadzenia działalności: 

 

1) zarejestrowanie zagranicznej osoby prawnej w urzędzie skarbowym właściwym dla 

siedziby oddziału (filii) lub przedstawicielstwa (w ciągu miesiąca od daty 

wskazanej w zaświadczeniu o wpisaniu do rejestru państwowego); 

2) wyrobienie pieczęci filii/przedstawicielstwa; 

3) zarejestrowanie w Funduszu Emerytalnym, Funduszu Socjalnym, Funduszu 

Obowiązkowego Ubezpieczenia Medycznego; 

4) uzyskanie kodów statystycznych w Służbie Federalnej statystyki państwowej (w 

ciągu 30 dni od dnia zarejestrowania filii lub przedstawicielstwa w GRP); 

5) otwarcie kont bankowych filii lub przedstawicielstwa, w rublach lub walucie obcej, 

na terytorium Rosji; 

6) powiadomienie urzędu skarbowego o otwarciu konta bankowego (w ciągu 7 dni od 

momentu otwarcia konta). 

Jeżeli planują Państwo utworzenie filii lub przedstawicielstwa na terytorium Rosji lub też 

są Państwo zainteresowani poradą prawną w innych kwestiach, zachęcamy do kontaktu: 

 

Irina Pronina, Senior Associate, Dyrektor Działu Rosyjskiego 

Tel: (+48) 22 250 11 22 

E-mail: i.pronina@morawski.eu 

Adam Morawski, radca prawny, Managing Partner 

Tel: (+48) 22 250 11 22 

E-mail: adam@morawski.eu 

 

Pragniemy podkreślić, iż informacje zawarte w niniejszym dokumencie są prawdziwe i aktualne w chwili 

skierowania do publikacji, jednak nie stanowią one porady prawnej. Szczegółowej porady mogą udzielić 

nasi prawnicy wyłącznie w odpowiedzi na konkretne zapytanie oraz w odniesieniu do określonego stanu 

faktycznego.  
 
 
Ostatnia aktualizacja: 22 lutego 2013 r. 

mailto:i.pronina@morawski.eu
mailto:adam@morawski.eu

