
Bei, fumezi, calatoresti, pe bani mai multi
Romanii care pana acum isi inecau amarul in bere si tigari ar trebui sa se gandeasca de doua ori inainte de
a o face, pentru ca se maresc accizele la cele doua produse. Potrivit realitatea.net nivelul accizei specifice
aplicat in cazul tigarilor a fost stabilit la 56,71 euro/1.000 tigarete pentru perioada 1 aprilie 2013 - 31
martie 2014, in crestere fata de nivelul actual de 53,18 euro/1.000 tigarete, tot de la 1 aprilie crescand si
acciza la bere - de la 0,748 euro/hl/1 grad Plato la 0,8228 euro si de la 0,43 euro la 0,473 euro in cazul
producatorilor independenti cu o capacitate de productie anuala ce nu depaseste 200.000 de hectolitri.
  
  Asadar, daca pana acum un pachet de tigari costa aproximativ 11,9 lei, pretul acestuia ar putea ajunge la
12,32 lei. Mai scumpa va fi si berea, a carei acciza va fi modificata cu 10%, dupa cum a spus Constantin
Bratu, directorul general al Asociatiei Berarii Romaniei. Constantin Bratu crede ca aceasta masura
afecteaza in mod direct consumatorul, mai ales in conditiile economice dificile. "Producatori sau
autoritati fiscale, trebuie sa ne gandim intotdeauna la ce isi pot permite oamenii, pentru ca taxarea este o
decizie care ii afecteaza direct", a mai explicat directorul Asociatiei Berarii Romaniei.
  
  Realitatile din ultima vreme au aratat ca distractia va fi mai scumpa pentru romani sub mai multe
aspecte, pentru ca cei care vor sa calatoreasca in tari din afara Uniunii Europene si au nevoie de pasaport
vor plati mai mult pentru acest document. Potrivit aceleiasi surse, in perioada urmatoare va creste taxa
pentru eliberarea pasapoartelor, atat pentru cele temporare, cat si pentru cele electronice. Astfel, pretul
pentru un pasaport temporar va fi de 100 lei (inclusiv TVA), fata de 84 de lei (inclusiv TVA), Pasaportul
Electronic Simplu, cu valabilitatea de cinci ani avand un pret de 270 lei (inclusiv TVA), fata de 244 de
lei (inclusiv TVA). 244 lei (cu TVA) va fi si pretul unui Pasaport Electronic Simplu destinat minorilor,
document care are o valabilitate de trei ani.
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