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Caracteristicile principale ale Parcurilor IT
• Fondate la inițiativa întreprinderilor din domeniu;
• Perioada de activitate maximă – până la 10 ani;
• Administrator coordonat cu Ministerul Economiei și

Infrastructurii;
• Evaluarea anuală a activității parcului de Ministerul Economiei

și Infrastructurii;
• Practicarea doar a activităților menționate în Legea 77 din

21.04.2016;
• Verificarea anuală independentă obligatorie din partea unei

societăți de audit a indicatorilor-cheie;
• Impozit unic pe vânzări;
• Plata cotizațiilor în bugetul Administrației Parcului.
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Aspecte fiscale

Impozit pe 
venit din 

activitatea de 
întreprinzător

Impozit pe venit 
din salariu

Contribuţiile de 
asigurări sociale 

de stat obligatorii
datorate de 
angajaţi şi
angajatori

Primele de asigurare
obligatorie de 

asistenţă medicală
datorate de angajaţi

şi angajatori

Taxele locale

Impozitul pe
bunurile

imobiliare

Taxa pentru
folosirea

drumurilor de 
către autovehicule

înmatriculate în
Republica
Moldova

Impozit unic de 7% din 
venitul de vânzări, sau 
minim 30% din cuantumul 
salariului mediu lunar pe 
economie înmulțit cu 
numărul de angajați. 
Componența impozitului 
unic:

Ce nu include impozit unic:

1) Taxa pe valoare adăugată;
2) Accize;
3) Impozit pe venit reținut la

sursă de plată (ex. dividende,
locațiune de la persoana
fizică);

4) Alte taxe locale.
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Alte aspecte
• Asigurare socială individuală – suma lunară egală cu 60% din 

cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru 
anul respectiv;

• Raportarea lunară pe impozit unic;
• Raportarea lunară simplificată către Serviciul Fiscal de Stat;
• Raportarea indicatorilor-cheie pentru administrația parcului pentru 

tehnologia informației;
• În cazul în care sânt adoptate legi noi care modifică cota și/sau 

componența impozitului) şi/sau îl anulează, rezidenții parcului au 
dreptul, în cursul unei perioade de 5 ani de la data intrării în vigoare 
a prezentei legi, care însă nu va depăși termenul de funcționare a 
parcului respectiv, să activeze conform legilor în vigoare până la 
data intrării în vigoare a noilor legi;

• Posibilitatea ieșirii din parc la cererea rezidentului, multitudinea 
parcurilor (cel puțin 2-3).
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Impactul parcurilor pentru tehnologia informației 
asupra mediului de afaceri

• Intensificarea competiției pentru angajați – diferența dintre suma
salariului plătită de companiile rezidente în parc și cele care aplică
regim fiscal facilitar curent sau regim standard de impozitare;

• Posibilitatea beneficierii de regim facilitar în parc prin externalizarea
angajaților din cadrul departamentului tehnologii informaționale
într-o entitate separată;

• Rezidenții parcurilor continuă să fie subiecte ale impunerii cu TVA în 
modul general stabilit;

• Stimularea economiilor personale pentru compensarea 
contribuțiilor limitate de asigurări sociale, precum și stimularea 
procurării serviciilor de asigurări private și asistența medicală 
privată.
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Aplicarea pentru a deveni un rezident al parcului pentru 
tehnologia informației

Cererea pentru înregistrare 
în calitate de rezident al 

Parcului

Examinarea cererii de 
administrația parcului, 

semnarea contractului cu 
administrația parcului

(minim 4 ani, maxim – 10 
ani)

Notificarea autorităților 
(prin administrația 

parcului), începerea 
activității în calitate de 

rezident
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Întrebări nerezolvate la moment
• Modalitatea de impozitare a facilităților acordate de angajator

– urmează un răspuns oficial din partea autorităților fiscale;
• Obligația privind auditul anual – este necesară concretizarea

dacă s-a dorit efectuarea anumitor proceduri specifice sau
unui audit complet al situațiilor financiare;

• Formula de calcul a cotizației rezidenților la bugetul parcului,
care la moment este fundamentată pe venitul prognozat al
rezidenților;

• Modalitatea de adoptare a deciziilor colective de adunarea
generală a rezidenților parcului;

• Extinderea listei de activități ce pot fi practicate în parcurile
pentru tehnologia informației.
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