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1Ce este raportul Paying Taxes? 
 

Identifică bunele 
practici și 
încurajează 
reforma 
administrativă 

Crește gradul de 
conștientizare 
privind impozitele 
plătite de 
companii, inclusiv 
a impozitului pe 
profit 

Permite evaluarea 
comparativă a 
sistemelor fiscale 
pe o perioadă de 
cincisprezece ani 

Oferă informații 
care să ajute la 
luarea deciziilor de  
politici fiscale 

Scop și obiective 



Metodologia raportului 

Clasamentul este realizat folosind 4 sub-indicatori 

1 
Rata totală de 
impozitare 

2 
Timpul de plată 

3 
Numărul de plăți 

4 
Indicele Post 
raportare 



z 

Clasamentul general Paying Taxes 2020 vs ediţia anterioară: 
Comparaţie România cu alte state din Europa Centrală și de Est 
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Sub-indicatorul Număr plăţi: România comparativ cu alte state 
– Evoluţia în raportul Paying taxes 2020 vs ediţia anterioară 
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Sub-indicatorul Timp alocat plăţilor: România comparativ cu alte 
state – Evoluţia în ediţia curenţă faţă de cea anterioară 
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Sub-indicatorul Rata totală de impozitare: Evoluţia în ediţia 
curentă faţă de cea anterioară 
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Profit TTCR % Contribuții  TTCR % Alte Taxe TTCR % Media Globala UE & SEE 

Rata totală de impozitare (TTCR) în state europene 
România are cea mai mică pondere a contribuțiilor în rata totală de impozitare comparativ 
alte state europene 

EU & SEE media  
38,9% 

Romania 
20,0% 

Media mondială  
40,5% 
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Rezultatele raportului Paying Taxes 2020 la nivel global 

Din 2012, timpul mediu 
de conformare a scăzut 
cu 27 de ore și numărul 
mediu de plăți cu 4,4 
datorită tehnologiei.  
 
Digitalizarea 
administrațiilor fiscale a 
făcut mai ușoară 
conformarea fiscală 
pentru contribuabili. 
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Concluzii 
 

România a înregistrat o îmbunătățire a TTCR ca urmare a transferului contribuțiilor de la angajator 
la angajat. Pentru ameliorarea celorlalți sub-indicatori este nevoie de digitalizarea administrației. 
 

Reforma administrativă, digitalizarea ANAF 
și implementarea unor bune practici pentru 
creșterea colectării TVA (e.g. SAF-T) 

Implementarea unor măsuri legislative 
benefice pentru mediul de afaceri (e.g. 
consolidarea fiscal)) 



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 Services 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. 

© 2019 PricewaterhouseCoopers Tax Services SRL. All rights reserved. PwC refers to the Ro member firm, and may sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/
structure for further details. 
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