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Către: Igor GROSU 
Președinte al Parlamentului Republicii Moldova 
 
Către: Natalia GAVRILIȚĂ 
Prim-Ministru al Republicii Moldova 

Nr. 67 din 09 august 2022 

Ref.: Calendarul de aproximare din Acordul de Asociere RM - UE a accizelor la tutun 

Stimate Domnule Președinte, 
Stimată Doamnă Prim-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 

proactive în ceea ce ține de acest fapt. 

Status quo 

La moment, ponderea veniturilor din accize în total venituri reprezintă circa 10%1, din care accizele la tutun 
ocupând partea cea mai mare și reprezentând circa 80% din total încasări. De fapt, ritmul de creștere a încasărilor 
din accizele la tutun în perioada 2018-2020 a depășit de 1,5 ori ritmul de creștere a inflației.  

Acciza minimă în Moldova este de 48 Euro / 1000 țigarete în 2022 (la cursul de schimb mediu actual) și va crește în 
2023 la 1103 lei / 1000 țigarete sau până la 55 Euro, conform calendarului de creștere a accizei (Anexa nr.1 la Titlul 
IV al Codului fiscal)2. Pentru a atinge nivelul minim al UE ar fi necesară creșterea accizei cu o medie de 18 Euro / 
1000 țigarete / an în 2024-2025 – o creștere extrem de mare, de patru ori mai mare decât media anilor precedenți. 
Acesta ar putea fi un exercițiu distructiv pentru piață și cu un impact simțitor asupra colectării de venituri la bugetul 
de stat, ducând spre o creștere a contrabandei în mărime devastatoare. Pentru mai multe detalii, vă invităm să 
consultați Figura trei din Anexa la prezenta scrisoare. 

 
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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La moment, de către autoritățile de aplicare a legii sunt depuse multe eforturi de contracarare a fenomenului 
contrabandei, cu toate acestea în studiile regionale pe domeniul dat se înregistrează indicatori record în ceea ce 
ține de ”contrabanda” spre țările membre ale UE, în special către România3.  

Ceea ce va contribui la scăderea încasărilor este, nu în ultimul rând, existența Transnistriei și a liniei de control 
intern, care este bine-cunoscută ca o zonă gri în ceea ce ține de capacitatea de administrare și control. Chiar de se 
vor îndrepta în această direcțiile toate forțele disponibile (exercițiu complicat în virtutea multitudinii de sarcini ale 
instituțiilor de aplicare a legii, inclusiv pe perimetrul de protecție economică a frontierei de stat), aceasta nu 
neapărat va putea stopa sau diminua critic acest trend. În cele ce urmează vom arăta cum statele din regiune, cu 
capacități cu mult mai impunătoare, au dat greș lamentabil în lupta cu contrabanda, chiar și fără o zonă gri cum 
este Transnistria în cazul Moldovei. 

Mai mult ca atât, creșterea atât de dramatică a accizelor care se reflectă direct în prețul produselor de tutun va 
contribui la înrăutățirea stării de sănătate a populației, deoarece produsele de tutun ce trec toate verificările fiind 
conforme legislației în vigoare și pentru care se achită toate taxele și impozite în mod corespunzător vor fi 
substituite prin produse de contrabanda, contrafăcute fiind de o calitate dubioasă, , care ar putea afecta grav, în 
perspectivă scurtă și medie, starea de sănătate a fumătorilor adulți, deoarece o bună parte din aceștia susțin că nu 
vor renunța la fumat, indiferent de valoarea produselor de tutun, căutând doar opțiuni mai accesibile. Evident, 
comercializarea ilicita a produselor de contrabandă si contrafăcute pe teritoriul Republicii Moldova, poartă și riscul 
neîncasării veniturilor așteptate la bugetul de stat. 

Prevederile Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană 

Acordul de Asociere (AA) cu UE prevede punerea în aplicare a Directivei 2011/64 până în 2025, inclusiv pentru 
atingerea nivelului minim al accizelor de 90 Euro / 1000 țigarete. Cu toate acestea, prevede o posibilitate de 
extindere: „Consiliul de asociere va decide asupra unui calendar diferit pentru implementare, în cazul în care 
contextul regional o va impune”. AA cu Moldova este singurul acord UE care include un termen limită.  

În acest context, negociatorii Acordului din ambele părți au agreat asupra posibilității de revizuire a angajamentelor 
asumate, pornind de la evoluția tendințelor regionale – fapt ce cere o intervenție operativă a autorităților 
naționale, pornind de la contextul regional. 

Practica regională 

Noile state membre UE au fost nevoite să armonizeze acciza la țigarete la nivelul minim din UE într-un ritm accelerat 

În anii 2007-2010, România, Bulgaria, Lituania, Letonia etc. 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 România a înregistrat peste 1 Miliard Euro venituri ratate în 2010.  

După aceste fenomene adverse, toate noile state membre UE au aplicat o politică fiscală echilibrată, cu creșteri de 

3-4 Euro / 1000 țigarete / an în 2011 și până în prezent. 

 
3 Potrivit datelor ultimului studiu Novel Research al comerţului ilegal din România, ponderea țigaretelor provenite din țara 
noastră în comerțul ilicit din România a ajuns la 24,9% în luna mai curent, comparativ cu 6.9% înregistrate în martie 2022, 
ceea ce reprezintă o creștere semnificativă cu 18 pp. 
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Același fenomen poate fi observat 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 1 din Anexă4. 

Experiența Ucrainei este, de asemenea, una extrem de importantă de a fi expusă. 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 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. Veniturile bugetare ratate de Ucraina s-au ridicat la peste 13 Miliarde 

UAH în 2021 (sau circa 390 Milioane Euro)5. O prezentare grafică a situației se prezintă în Figura 2 din Anexe. 

Este important de menționat că sunt state ale Uniunii Europene care, la momentul aderării, nu aveau încă nivelul 

minim de 90 Euro / 1000 țigarete, acestea atingându-l abia peste ani de la aderare propriu-zisă, asigurându-se, 

astfel, o politică echilibrată, în primul rând, în raport cu veniturile bugetare așteptate. Un exemplu grafic de evoluție 

este prezentat în Figura 4 din Anexa la prezenta scrisoare. 

Pași de parcurs 

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 pe teritoriul Republicii Moldova, estimat la 4.1% din 

piață în 20216. Extinderea implementării Directivei 2011/64 până în 2030 va permite creșteri graduale și echilibrate 

ale accizelor, va exclude amplificarea comerțului ilegal 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. 

În acest context, solicităm respectuos întreprinderea măsurilor diplomatice și administrative necesare în cadrul 

Consiliului de Asociere RM-UE, 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, pornind de 

la necesitatea de menținere a unui aflux de venituri la bugetul de stat 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. 

 
4 Pentru realizarea acestei analize, au fost utilizate informații disponibile public; Creșterea accizei per 1000 țigarete în medie; 
Novel Research Study; Euromonitor; Nielsen Study 
5 Sursa: 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  
6 Potrivit Ipsos Illegal Trade Research in Moldova, în 2021 s-a observat dezvoltarea fenomenului de comerț ilegal cu țigarete, 
estimat la 4.1% din piața Republicii Moldova. Sursa: https://www.ipsos.com/ru-ru/illicit-trade-cigarettes-territory-republic-
moldova-has-doubled-seven-months-2021  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/466-IX?lang=ru#Text
https://www.ipsos.com/ru-ru/illicit-trade-cigarettes-territory-republic-moldova-has-doubled-seven-months-2021
https://www.ipsos.com/ru-ru/illicit-trade-cigarettes-territory-republic-moldova-has-doubled-seven-months-2021
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În cazul în care este nevoie de clarificări suplimentare, vă rugăm 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 rog să o considerați pe Veronica Sirețeanu, Policy Manager în calitate de persoană de contact din partea 
AmCham Moldova (veronicasireteanu@amcham.md) pentru ulterioara interacțiune la acest subiect.  

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  
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Anexe 

Figura 1 

 

Figura 2 
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Figura 3 

 

 

Figura 4 
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