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Către: Dumitru BUDIANSCHI 
Ministru al Finanțelor 
 
Copie: Igor TALMAZAN 
Director general al Serviciului Vamal 
 
Copie: Rozalina ALBU 
Directoare al Serviciului Fiscal de Stat 

Nr. 8 din 8 februarie 2022 

Ref.: Accizele la produsele din tutun în contextul Acordului de Asociere RM - UE  

Stimate Domnule Ministru, 

Vă salutăm din numele Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în 

continuare „AmCham Moldova”). 

Una din prioritățile expuse de comunitatea de afaceri pe domeniul fiscal, reflectată și în AmCham Business 

Compendium of Recommendations (AmCham Business CORe), este și extinderea către 2030 a termenului pentru 

alinierea accizei minime cu cea din UE și majorarea graduală a accizei la țigarete pe termen lung pentru a asigura 

venituri bugetare stabile și durabile și a diminua riscul de dezvoltare a pieței ilegale a produselor din tutun. 

Această prioritate s-a formulat urmare a analizei regionale în ceea ce ține de politicile fiscale ce vizează accizele la 

tutun – analiză ce va fi expusă în cele ce urmează în scopul fundamentării necesității de inițiere a unor acțiuni pro-

active în ceea ce ține de acest fapt. 

Status quo 

La moment, ponderea veniturilor din accize în total venituri reprezintă circa 10%1 din veniturile la Bugetul de Stat, 

din care accizele la produsele din tutun reprezintă circa 1/3 din aceste încasări în fiecare an analizat. De fapt, ritmul 

de creștere al încasărilor din accizele la produsele din tutun în perioada 2019-2021 a depășit de peste 2 ori ritmul 

de creștere al inflației.  

Acciza minimă în Moldova în 2022 este de 959 lei / 1000 țigarete sau peste 47 Euro (la cursul de schimb actual) și 

va crește în 2023 la 1003 lei / 1000 țigarete sau peste 53 Euro conform calendarului de creștere a accizei (Anexa 

nr.1 la Titlul IV al Codului fiscal)2. Acciza a crescut și va crește în anii 2021-2023 în medie cu 135 lei / 1000 țigarete 

pe an sau cu peste 6 Euro. Pentru a atinge nivelul minim al UE până în 2025, ar fi necesară creșterea accizei cu o 

medie de peste 380 lei / 1000 țigarete / an sau cu peste 18 Euro / 1000 țigarete / an în 2024-2025. Aceasta este o 

creștere extrem de mare, de 3 ori mai mare decât media anilor precedenți. Creșterea accelerată a accizei poate 

 
1 https://mf.gov.md/ro/trezorerie/rapoarte-privind-executarea-bugetului/rapoarte-anuale  
2 Anexa nr.1 la Titlul IV al Codului fiscal https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128022&lang=ro  

https://amcham.md/amchambusinesscore/index.html
https://mf.gov.md/ro/trezorerie/rapoarte-privind-executarea-bugetului/rapoarte-anuale
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128022&lang=ro
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genera consecințe negative pentru piață și buget prin neîncasarea accizelor, datorită creșterii volumului 

contrabandei în Moldova. Pentru mai multe detalii, vă invităm să consultați Figura 1 din Anexa la prezenta scrisoare. 

Potrivit celui mai recent studiu al pieței țigaretelor din țară (Ipsos Illegal Trade Research in Moldova), se observă 

dezvoltarea rapidă a fenomenului de comerț ilegal cu țigarete în 2021, măsurat la 4.1% din piață. Astfel, conform 

studiului menționat, bugetul de stat a ratat în 2021 din cauza comerțului ilegal sau a contrabandei din Moldova 

venituri de peste 130 milioane lei. O tendință dezarmantă este că, odată apărut, fenomenul comerțului ilegal sau 

al contrabandei, acesta tinde să crească rapid, generând crimă organizată și corupție, ceea ce va necesita eforturi 

considerabile din partea autorităților pentru a-l ține sub control.  

În pofida eforturilor de contracarare a fenomenului contrabandei, depuse de autoritățile de aplicare a legii, precum 

Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră (fapt reflectat și în studiile regionale pe domeniul dat, înregistrând minime 

istorice în ceea ce ține de ”contrabanda de export”3 sau a comerțului ilegal din Republica Moldova către statele 

membre UE, în special, România), în plan intern asistăm la dublarea pieței ilicite în 2021.  

Un risc potențial provine și din regiunea necontrolată transnistreană, care este bine-cunoscută ca o zonă gri în ceea 

ce ține intrarea cu ușurință a unor cantități mari de produse de contrabandă, de orice fel, inclusiv produse din 

tutun. Chiar dacă se vor îndrepta toate forțele disponibile în această direcție, un exercițiu complicat în virtutea 

multitudinii de sarcini pe care le are Serviciul Vamal, inclusiv pe perimetrul de protecție economică a frontierei de 

stat, aceasta nu neapărat va putea stopa sau diminua critic aceste tendințe. În acest context, prezintă interes 

experiența statelor din regiune, cu capacități cu mult mai impunătoare, care au dat greș lamentabil în lupta cu 

contrabanda, chiar și fără o zonă gri cum este Transnistria în cazul Moldovei. Tot aici, nu poate fi ignorat nici faptul 

că Ucraina se confruntă cu fenomenul contrabandei cu țigarete de mai mulți ani, iar multe din produsele din tutun 

din piața ilegală ucraineană, precum țigarete din Belarus sau cele chinezești, au început să apară tot mai mult și în 

Republica Moldova, potrivit studiului Ipsos menționat mai sus. 

Mai mult ca atât, creșterea considerabilă a accizelor se va reflecta direct în costul produselor de tutun, iar apariția 

produselor din tutun de contrabandă pe teritoriul Republicii Moldova duce la înrăutățirea calității produselor 

disponibile pe piață pentru fumătorii adulți. În prezent, produsele de tutun disponibile în piață trec toate verificările 

și sunt conforme normelor legale în vigoare și din care se încasează la bugetul de stat toate taxele în mod 

corespunzător. În situația creșterii substanțiale a pieței ilegale pe teritoriul Republicii Moldova, aceste produse vor 

fi substituite prin produse de contrabandă sau contrafăcute, de o calitate dubioasă, comercializate ”de sub 

tejghea”, și care evită orice verificări oficiale și care nici nu generează careva taxe. Aceasta ar putea afecta grav, în 

perspectivă, starea de sănătate a consumatorilor adulți. Experiența statelor care s-au confruntat cu acest fenomen 

denotă faptul că majoritatea fumătorilor adulți nu au renunțat la fumat, căutând doar opțiuni mai accesibile ca 

preț (sub presiunea scăderii puterii de cumpărare a populației), în cazul de față  - în canale de comerț ilegale. Este 

evident, că acea comercializare ilegală poartă și riscul major al neîncasării veniturilor așteptate la bugetul de stat. 

 
3 Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră raportează că, potrivit datelor ultimului studiu Novel Research din România din luna 
noiembrie 2021, ponderea țigaretelor provenite din țara noastră în comerțul ilicit din România a ajuns la 3,5%, comparativ cu 
5,0% înregistrate în septembrie 2021, sau 21,9% înregistrate în luna martie 2021. 
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Prevederile Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană 

Acordul de Asociere (AA) UE-RM prevede punerea în aplicare a Directivei 2011/64 până în 2025, inclusiv pentru 

atingerea nivelului minim al accizelor de 90 Euro / 1000 țigarete4. Cu toate acestea, AA prevede și posibilitatea de 

extindere: „Consiliul de asociere va decide asupra unui calendar diferit pentru implementare, în cazul în care 

contextul regional o va impune” (Anexa VI, Cap. 8, Titlu. IV).5  

În acest context, negociatorii Acordului din ambele părți au agreat asupra posibilității de revizuire a angajamentelor 

asumate, pornind de la evoluția tendințelor regionale – fapt care cere o intervenție operativă a autorităților 

naționale, ținând cont de contextul regional. 

Practica regională 

Experiența statelor care au aderat la UE în 2004-2007 este foarte relevantă pentru a înțelege fenomenele cu care 

se confruntă Republica Moldova în prezent. Astfel, România, Bulgaria, Lituania, Letonia etc. au ales să armonizeze 

acciza la țigarete la nivelul minim din UE într-un ritm accelerat în anii 2007-2010, și au majorat acciza cu 9-10 Euro 

/ 1000 țigarete / an. În consecință, în 2010, comerțul ilegal cu țigarete a atins 54% în Letonia, 47% în Lituania, 40% 

în Bulgaria și 37% în România. Numai bugetul de stat al României a înregistrat peste 1 Miliard Euro venituri ratate 

în 2010.  

După aceste fenomene adverse, majoritatea noilor state membre UE au aplicat o politică fiscală echilibrată, cu 

creșteri de  circa 4 Euro / 1000 țigarete / an din 2011 și până în prezent. 

Aceleași fenomene adverse pot fi observate și în statele asociate cu UE, care, de asemenea, realizează aproximarea 

accizei cu nivelul minim din UE. În Muntenegru, de exemplu, creșterea accelerată a accizei în 2017-2018 a condus 

la dublarea contrabandei și comerțului ilegal și scăderea veniturilor bugetare cu 30%. Important este că, ulterior, 

Guvernul din Muntenegru a scăzut acciza în 2019, și veniturile bugetare și-au revenit. Mai multe detalii pot fi 

accesate în Figura 2 din Anexă6. 

Experiența Ucrainei este, de asemenea, una extrem de importantă pentru Republica Moldova. Acordul de Asociere 

cu Ucraina nu include un termen limită pentru punerea în aplicare a Directivei 2011/64 și a atingerii nivelului minim 

al accizei de 90 Euro / 1000 țigarete. Totuși, Ucraina a majorat acciza într-un ritm accelerat în ultimii ani, urmărind 

creșterea veniturilor bugetare și atingerea minimului UE într-un timp scurt. Această grabă a condus la apariția 

masivă a fenomenului de contrabandă și comerț ilegal estimat la peste 20% din piață în 2021. Astfel, în loc de 

creșterea încasărilor la bugetul de stat, veniturile bugetare ratate de Ucraina se ridică la peste 13 Miliarde UAH în 

2021 (sau circa 390 Milioane Euro)7. A se accesa o prezentare grafică a situației din Ucraina în Figura 3 din Anexe. 

 
4 Acordul de Asociere cu Moldova este singurul acord UE care include un termen limită de armonizare a produselor de tutun 
5 Acordul de Asociere RM-UE https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.260.01.0004.01.ENG  
6 Pentru realizarea acestei analize, au fost utilizate informații disponibile public; Creșterea accizei per 1000 țigarete în medie; 
Novel Research Study; Euromonitor; Nielsen Study 
7 Pentru realizarea acestei analize, au fost utilizate informații disponibile public; Creșterea accizei per 1000 țigarete în medie; 
Kantar Illicit Monitoring; https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/466-IX?lang=ru#Text  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.260.01.0004.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.260.01.0004.01.ENG
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/466-IX?lang=ru#Text
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Oportunități  

În ultimii ani, acciza la țigarete a crescut foarte mult, în contextul scăderii considerabile a puterii de cumpărare – 

constituind o cauză a apariției fenomenului de comerț ilegal. Extinderea implementării Directivei 2011/64 până în 

2030 va permite creșterea graduală și echilibrată a cotei accizelor, va exclude amplificarea contrabandei cu produse 

din tutun în Moldova și va asigura venituri la bugetul de stat stabile și durabile. 

De fapt, aprobarea unui calendar predictibil până în 2030, cu creșteri moderate de acciză va conduce la creșterea 

veniturilor bugetare și la temperarea contrabandei (exemple*). 

În acest context, solicităm respectuos evaluarea obiectivă a comerțului ilicit în creștere, care urmează a fi luat în 

considerație în vederea stabilirii unui calendar concesiv, în contextul ajustării angajamentelor mutuale existente, 

prin extinderea până în 2030 al termenului de implementare a Directivei 2011/64 și atingerea nivelului minim al 

accizei UE. Această solicitare pornește de la necesitatea de menținere a unui aflux de venituri la bugetul de stat, 

a stabilității și predictibilității pieței și asigurării unui nivel adecvat și previzibil al modului în care se realizează 

asieta impozitului dat și impactul acesteia asupra populației și mediului de afaceri. 

În cazul în care este nevoie de clarificări suplimentare, vă stăm la dispoziție pentru detalii (inclusiv în cadrul unei 

eventuale ședințe). AmCham Moldova își poate asuma angajamentele ce țin de aspectele logistice ale unei astfel 

de întâlniri, dacă va fi cazul. 

Vă mulțumim pentru colaborare și vă îndemnăm să ne contactați pentru orice informații adiționale. 

Cu respect,  

Mila Malairău  

Director Executiv 

A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova”  

Document semnat electronic. Pentru verificarea semnăturii a se accesa: https://msign.gov.md  

 

  

https://msign.gov.md/
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Anexe 

Figura 1 

 

Figura 2 
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Figura 3 

 

Figura 4 
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