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Politica fiscală a României în context european 

• Impozit pe profit 16% - vs. media UE 23%

• Impozit pe venit 16% - vs. media UE 39%

• TVA 24% - vs. media UE 21%

• Contribuţii sociale 40% - vs. media UE 33%  

• Competitivitate fiscală şi atragerea de investiţii 

• Gradul de colectare
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Comparaţie la nivel european 
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Măsuri fiscale de stimulare a economiei 

• Reducerea CAS cu 5%

• ‘Reducerea’ impozitului pe construcţii 

• Menţinerea cotei unice

• Cotă redusă de TVA la anumite produse

• Facilităţi fiscale (domeniul IT, cercetare-dezvoltare, profit reinvestit)

• Legislaţie pentru holding

• Consolidare fiscală intern / extern 

Rezultate?

Sustenabilitate?
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Premise pentru o politică fiscală eficientă 
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Premise pentru o politică fiscală eficientă 

• Predictibilitate – un nou Cod Fiscal

• Competitivitate vs. nivel mediu UE şi Europa de sud-est

 Relaxarea fiscalităţii muncii 

 Menţinerea cotei unice

 Scăderea TVA 

 Consolidarea fiscală 

• Sustenabilitate – baza de impozitare vs. cota de impozitare

• Capacitatea de colectare – modernizare!
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Posibile direcţii de acţiune 
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Facilităţi pentru 
muncă (după modelul 
IT)

Deduceri permanente
pentru investiţii în 
active noi

Energia verde

Regimul accizelor

Deduceri suplimentare
pentru accesarea
fondurilor UE

Facilităţi pentru 
societăţi agricole

Descurajarea
nelucrării terenurilor

Deduceri suplimentare
pentru fermierii care
accesează fonduri UE  

Industrie Agricultură Energie



Vă mulţumesc!

This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does
not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this
publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty
(express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained
in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers Tax Advisors
& Accountants SRL, its members, employees and agents do not accept or assume any
liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or
refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision
based on it.

© 2014 PricewaterhouseCoopers Tax Advisors & Accountants SRL. All rights reserved. In this
document, “PwC” refers to PricewaterhouseCoopers Tax Advisors & Accountants SRL which
is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of
which is a separate legal entity.


