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Warunki funkcjonowania podmiotów w Parku wysokich technologii

1. Lokalizacja - Mińsk, obszar - 50 ha, okres działalności - 15 lat (do 2020 roku)

2. Rezydent Parku wysokich technologii - osoba prawna lub indywidualny przedsiębiorca z Białorusi,
planująca realizować jeden lub kilka rodzajów działalności, wymienionych w punkcie 3.

3. Wymagane rodzaje działalności rezydentów Parku:

3.1. Analiza, projektowanie i oprogramowanie systemów informacyjnych
3.2. Działalność dotycząca obróbki danych z zastosowaniem oprogramowania użytkownika lub swojego własnego
3.3. Badania kompleksowe i stosowane, prace eksperymentalne w dziedzinie naukowo-technicznej, sprzedaż
wyników badań
3.4. Inne kierunki - określone przez Radę Ministrów RB po uzgodnieniu z prezydentem RB (zgłaszane poprzez
administrację Parku)

4. Ulgi podatkowe, zwolnienia z opłat, ulgi celne dla rezydentów Parku:
Pełne zwolnienie w zakresie tytułów z podpunktów 4.1 - 4.9:
4.1. Podatek dochodowy.
4.2. VAT od sprzedaży towarów (prac, usług, praw majątkowych dotyczących własności intelektualnej).
4.3. Podatki i inne obowiązkowe składki i opłaty płatne do budżetu republikańskiego
4.4. Celowe podatki i inne obowiązkowe składki i opłaty płatne do nie budżetowych funduszy.
4.5. Podatki od zysków.
4.6. Podatek od nieruchomości - zwolnienie na środki podstawowe i niezakończone budowy położone na terenie
Parku.
4.7. Podatek oﬀshornyj - całkowite zwolnienie przy wypłacie (przekazywaniu) dywidend założycielom.
4.8. Zwolnienie z obowiązku odprzedaży walut uzyskanych w wyniku prowadzonej, zatwierdzonej działalności.
4.9. Zwolnienie z opłat celnych i VAT dla towarów wwożonych do RB w celu wykonywania zgłoszonej działalności.
Spis towarów jest zatwierdzany przez Prezydenta.
4.10. Podatek gruntowy - zwolnienie na okres trwania budowy danego obiektu, ale nie dłużej niż na okres 3 lat.
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Nalicza się przy zastosowaniu pomniejszonego współczynnika, tj. 0,5.
4.11. Podatek dochodowy osób ﬁzycznych (oprócz pracowników obsługi, ochrony) uzyskany na podstawie umów
o pracę oraz dochody rezydentów - indywidualnych przedsiębiorców podlegają pomniejszonej stawce 9%
(zamiast 12%) i nie wliczają się do łącznego dochodu rocznego.
4.12. Nie nalicza się obowiązkowych składek ubezpieczeniowych od części wynagrodzeń przekraczających
średnią płacę w RB za poprzedni m-c.
4.13. Dochody od dywidend, papierów dłużnych, licencji - jeśli należne są zagranicznym osobom prawnym i
źródłem wypłaty takiego dochodu jest rezydent Parku, to podatek wynosi 5%, jeśli inny korzystniejszy poziom nie
jest określony w umowie międzypaństwowej, zawartej między rządem RB a danym państwem.

5. Obowiązujące podatki:

5.1. 1% od zysku płatny kwartalnie do administracji Parku

6. Działalność nierezydentów w Parku wysokich technologii:

6.1. NIEREZYDENT Parku - osoba prawna realizująca biznes-projekt w sferze wysokich technologii.
6.2. Środki pieniężne uzyskane przez nierezydenta z biznes-projektu podlegają wpłacie na rachunki banków
funkcjonujących w RB.
6.3. Zwolnienia podatkowe:
Pełne zwolnienia w zakresie tytułów 6.3.1. - 6.3.7.
6.3.1. Podatek dochodowy.
6.3.2. VAT od sprzedaży towarów na terytorium RB.
6.3.3. Podatki i inne obowiązkowe składki i opłaty płatne do budżetu republikańskiego.
6.3.4. Celowe podatki i inne obowiązkowe składki i opłaty płatne do nie budżetowych funduszy.
6.3.5. Podatek od zysku.
6.3.6. Zwolnienie z obowiązku odprzedaży walut uzyskanych w wyniku prowadzonej, zatwierdzonej działalności.
6.3.7. Zwolnienie z opłat celnych i VAT dla towarów wwożonych do RB w celu wykonywania zgłoszonej
działalności. Spis towarów jest zatwierdzany przez Prezydenta.
6.3.8. Podatek dochodowy osób ﬁzycznych (oprócz pracowników obsługi, ochrony) uzyskany na podstawie umów
o pracę oraz dochody rezydentów - indywidualnych przedsiębiorców podlegają pomniejszonej stawce 9%
(zamiast 12%) i nie wliczają się do łącznego dochodu rocznego.
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6.3.9. Nie nalicza się obowiązkowych składek ubezpieczeniowych od części wynagrodzeń przekraczających
średnią płacę w RB za poprzedni miesiąc.
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