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România - Locul 49 în clasamentul global Paying Taxes, întocmit de PwC 

 
România ocupă locul 49 în clasamentul global PwC Paying Taxes 2019 întocmit de PwC și parte a 
raportului Doing Business al Băncii Mondiale. Raportul PwC Paying Taxes, care măsoară ușurința cu 
care o companie medie își poate plăti taxele și impozitele, analizează 190 de economii din întreaga 
lume.  
 
Clasamentul pentru ediția 2019 a Paying Taxes se bazează pe analiza indicatorilor fiscali valabili 
pentru anul 2017 și ia în calcul numărul plăților realizate de o firmă medie pentru a-și îndeplini 
obligațiile fiscale, orele necesare conformării cu legislația fiscală și rata totală de impozitare, adică 
ponderea impozitelor, taxelor și contribuțiilor suportate de o firmă ca procent din profituri. 
 
România se clasează înaintea altor țări din Europa Centrală și de Est în ceea ce privește ușurința cu 
care companiile își pot plăti taxele, devansând Bulgaria (locul 92), Ungaria (locul 86) și Polonia (locul 
69), însă în urma performerilor regionali: Țările Baltice (Letonia - locul 13, Estonia - 14, Lituania - 18).  
 
„Poziționarea României în prima treime a clasamentului global este un rezultat pozitiv, dacă o privim 
individual. Dacă analizăm în totalitate climatul economic în care România evoluează, devine foarte clar 
că este nevoie ca autoritățile fiscale să continue investițiile în infrastructura fiscală și în tehnologie. Cu 
cât gradul de informatizare și tehnologizare al autorității fiscale este mai ridicat, cu atât poziția în 
clasament va fi mai bună. Și asta se vede foarte bine la Țările Baltice, care ocupă poziții fruntașe în 
clasament. Noile tehnologii de  raportare financiară pot eficientiza procesele interne ale autorităților 
fiscale, inclusiv mecanismele de control și verificare fiind, în același timp, și în folosul 
contribuabililor”, spune Daniel Anghel, Liderul Departamentului de consultanță fiscală și juridică, 
PwC România. 
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Clasarea țărilor din regiune este, în linii mari, similară cu cea de anul trecut. Se observă, însă, 
deteriorarea poziției Poloniei, care a coborât 18 poziții față de anul trecut, ca urmare a creșterii 
numărului de raportări fiscale. De cealaltă parte, Ungaria a avut o îmbunătățire a poziției în clasament,  
urcând 7 locuri, până pe locul 86. Deși a recuperat considerabil, Ungaria este încă departe de poziția 
77, pe care o ocupa acum doi ani.  
 

 
 
Rata totală de impozitare măsoară ponderea taxelor și contribuțiilor suportate de către o firmă ca 
procent din profit. În clasamentul din acest an, rata totală de impozitare în România este de 40%, 
printre cele mai mici la nivel regional, în linie cu media globală de 40,4%.  
 
În ceea ce privește timpul necesar conformării cu legislația fiscală, România este printre performerii 
Europei Centrale și de Est, cu 163 de ore pe an. La nivel global este nevoie, în medie, de 237 de ore. 
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În privința numărului plăților de impozite și taxe, o companie de talie medie din România trebuie să 
efectueze 14 plăți anual, similar cu situația de anul trecut. Statele baltice, împreună cu Polonia sunt 
printre cele mai eficiente din acest punct de vedere. Media globală este de 24 - similară cu anul trecut.  
 
 

 
 

*Indicatorul ia în calcul posibilitatea plății online a taxelor. Acolo unde aceasta există, chiar dacă plata 
are loc lunar, aceasta se contabilizează ca o singură plată anual.  
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Despre raportul Paying Taxes 2018 
Paying Taxes 2019 ia în calcul toate taxele și contribuțiile obligatorii pe care o companie de talie medie 
le are de achitat în decurs de un an. Taxele și contribuțiile calculate includ impozitul pe profit,  
contribuțiile sociale și taxele cu forța de muncă plătite de angajator, impozitele pe proprietăți, taxele pe 
transferuri de proprietate, impozitul pe dividende, impozitul pe câștigurile de capital, taxele pe 
tranzacții financiare, taxele de colectare a deșeurilor, impozitele pe flotă și taxele pentru drumuri și 
alte mici taxe și impozite. 
Raportul Paying Taxes analizează ușurința plății taxelor în 190 de economii din întreaga lume prin 
luarea în calcul a trei mari indicatori: rata totală de impozitare, care măsoară ponderea taxelor și 
contribuțiilor suportate de către o firmă ca procent din profit, timpul necesar conformării cu legislația 
fiscală, adică numărul de ore pe care le alocă firma în cauză pentru a respecta obligațiile de raportare și 
de plată a taxelor impuse, și numărul de plăți pe care trebuie să le facă o companie pentru a-și 
îndeplini obligațiile fiscale.  
 
 
Despre PwC 
Misiunea PwC este de a construi încredere în societate și de a contribui la rezolvarea unor probleme 
importante. Firmele din rețeaua PwC ajută organizațiile și indivizii să creeze valoarea adăugată de care 
au nevoie. Suntem o rețea de firme prezentă în 158 de țări cu mai mult de 236.000 de specialiști 
dedicați oferirii de servicii de calitate de audit, consultanță fiscală și consultanță pentru afaceri. 
Spuneți-ne care sunt lucrurile importante pentru dumneavoastră și descoperiți mai multe informații 
despre noi vizitând site-ul www.pwc.ro. 
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