
Eliminarea accizelor la cafea reduce contrabanda si aduce mai multi bani la buget
Pentru majoritatea romanilor cafeaua ramane in continuare un produs de lux. Si aceasta, pentru ca
Romania alaturi de Bulgaria si Letonia sunt singurele trei state candidate la aderarea la Uniunea
Europeana care continua sa perceapa accize la cafea. Nivelul accizelor in pretul final al cafelei a ajuns la
circa 10-20%. Cum in Romania cafeaua nu se produce, ci se importa, romanii sunt obligati sa plateasca
mai mult din cauza ca in pretul final de vanzare in magazine si angrouri se regasesc atat accizele foarte
mari, cat si taxele vamale, impozitele si taxele pe profit si TVA, ceea ce ridica nivelul fiscalitatii si duce
la scaderea consumului. Potrivit ultimului studiu publicat de GfK, institut de cercetare a pietei, in
Romania consumul de cafea a inregistrat o scadere de 3% in volum in lunile ianuarie si februarie 2003,
comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Consumul anual este de 1,83 kg de cafea de persoana, cu
mult sub nivelul european, de circa 5,3 kg de cafea de persoana. "Aceasta diferenta semnificativa este
determinata de pretul mare al cafelei, prohibitiv pentru mare parte dintre consumatorii romani din cauza
ca, asemenea produselor de lux sau celor care dauneaza sanatatii sau polueaza mediul inconjurator, si
cafeaua face obiectul accizarii", a declarat Gabriel Sidere, secretar general al Asociatiei Romane a
Cafelei (ARC). Potrivit acestuia, scaderea pietei de cafea boabe si macinate cu 3% si faptul ca acest
produs devine greu accesibil consumatorilor romani au determinat marii importatori de cafea din
Romania sa ceara din nou Guvernului eliminarea accizelor la cafea, dupa ce anul trecut li se promisese o
reducere a accizelor care n-a mai fost operata. "Scaderea preturilor la produsele din cafea in urma
eliminarii accizelor va reduce substantial contrabanda cu cafea, va duce la imbunatatirea calitatii
produselor si, mai ales, la cresterea considerabila a volumului taxelor si impozitelor colectate la bugetul
de stat, considera reprezentantii Asociatiei Romane a Cafelei. Nu in ultimul rand, reducerea sau chiar
eliminarea accizelor la cafea va conduce la cresterea investitiilor realizate de companiile autorizate sa
comercializeze cafea pe piata romaneasca, care vor crea mai multe locuri de munca.

Pagina 1 / 1


