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Pe scurt

Parlamentul Republicii Moldova a aprobat recent modificarea și completarea Codului fiscal („Codul 

fiscal”), a Legii nr. 1585 din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală 

(„Legea 1585”), a Legii nr. 1593 din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de 

achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală („Legea 1593”), a Legii nr. 489 din 8 

iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale („Legea 489”) şi a Legii nr. 289 din 22 iulie 

2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestații de asigurări 

sociale („Legea 289”).

Amendamentele vizează armonizarea respectivelor acte legislative cu prevederile Legii nr. 77 din 21

aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației și asigurarea unui mecanism 

funcțional de aplicare a impozitului unic datorat de rezidenții acestor parcuri („parcuri IT”). 

În detaliu

Codul fiscal a fost completat
cu Titlul X „Alte regimuri
fiscale”, care conține un capitol 
dedicat regimului fiscal al
rezidenților parcurilor IT. 

Potrivit acestuia:

Subiecții impunerii cu
impozitul unic sunt rezidenții 
parcurilor IT care întrunesc
cumulativ condițiile prevăzute 
de Legea parcurilor IT.

În acest sens, activitatea
principală este activitatea care 
generează 70% sau mai mult 
din veniturile din vânzări. 

Obiectul impunerii cu
impozitul unic îl reprezintă 
venitul din vânzarea
produselor, prestarea
serviciilor şi executarea 
lucrărilor, înregistrat lunar în 
evidența contabilă.  

Suma minimă a impozitului 
unic se determină în funcție de 
numărul de angajați în luna 
respectivă și de cuantumul 

salariului mediu lunar pe
economie, prognozat pentru
anul respectiv.

Cota impozitului unic este
de 7% din venitul din vânzări, 
dar nu mai puțin decât suma 
minimă stabilită  per angajat 
(şi anume 30% din cuantumul 
salariului mediu lunar
prognozat pe economie).

Perioada fiscală pentru
impozitul unic este luna
calendaristică.

În componența 
impozitului unic sunt
incluse:

 impozitul pe venitul din
activitatea de
întreprinzător; 

 impozitul pe venitul din
salariu;

 contribuțiile de asigurări 
sociale de stat obligatorii
datorate de angajați şi 
angajatori;

 primele de asigurare
obligatorie de asistență 

medicală datorate de 
angajați şi angajatori; 

 taxele locale;

 impozitul pe bunurile
imobiliare;

 taxa pentru folosirea
drumurilor de către 
autovehiculele
înmatriculate în țară. 

Celelalte impozite şi taxe nu 
sunt incluse în impozitul unic,
deci sunt datorate în modul
general stabilit.

Calculul, raportarea şi 
achitarea impozitului
unic

Calculul și raportarea 
impozitului unic se efectuează 
până la data de 25 a lunii 
următoare lunii de gestiune. 

Același termen este stabilit 
pentru achitarea impozitului
unic la bugetul de stat.

În plus, rezidenții parcurilor IT 
vor prezenta anual:
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 nota informativă privind 
plățile salariale efectuate 
în folosul angajaților - 
până la data de 25 ianuarie 
a anului următor; 

 informații cu privire la 
plățile salariale în folosul 
angajaților - până la 1 
martie a anului următor 
celui în care au fost
efectuate asemenea plăți. 

Totodată, rezidenții parcurilor 
IT nu au obligația de a 
prezenta dările de seamă 
aferente impozitelor și taxelor 
incluse în impozitul unic. Alte
obligații fiscale vor fi raportate 
în modul general stabilit.

Administrarea
impozitului unic este în
sarcina Serviciului Fiscal de
Stat.

Alte prevederi

Noul titlu al Codului fiscal
conține şi: 

 Prevederi privind tranziția 
de la regimul standard la
cel special de impozitare și 
viceversa;

 Restricții privind aplicarea 
scutirilor de către angajați; 

 Consecințele nerespectării 
regimului special de
impozitare.

Principalele
amendamente privind
asigurările sociale și 
medicale cuprind:

 Precizarea expresă privind 
lipsa obligațiilor privind 
contribuțiile de asigurări 
sociale și medicale 
datorate de angajați și 
angajatori, aferentă 
regimului fiscal aplicabil
rezidenților parcurilor IT; 

 Norme generale privind
restituirea sumelor
reprezentând prestații de 
asigurări sociale, a căror 
sursă de finanțare este 
bugetul asigurărilor sociale 
de stat, plătite de rezidenții 
parcurilor IT;

 Eliminarea obligației de 
prezentare a declarațiilor 
BASS și MED08, şi 
menținerea obligației de 
prezentare a Declarațiilor 

REV și a Formularului 2-
03/l.

[Sursa: Legea nr. 145 din 14
iulie 2017 pentru modificarea
şi completarea unor acte 
legislative, Monitorul Oficial
nr. 277-288 (6200-6211) din 4
august 2017]

De reținut 

A fost modificată legislația 
fiscală, precum și cea din 
domeniul asigurărilor sociale și 
medicale obligatorii, pentru a
asigura un mecanism
funcțional de aplicare a 
impozitului unic datorat de
rezidenții parcurilor IT. 

Prevederile respective sunt
aplicabile de la data de 4
august 2017.
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