
Producatorii de tutun cer includerea fondurilor speciale si a timbrelor in acciza 
Incepand cu 1 iulie, romanii vor avea de infruntat din nou o serie de scumpiri la bauturi alcoolice,
produse din tutun si carburanti. Motivul conform calendarului stabilit cu Uniunea Europeana, de la
jumatatea anului vor fi majorate accizele pentru aceste produse. Cei mai loviti de situatie sunt
reprezentantii industriei tutunului, care se vad pusi in situatia ca, pe langa majorarea accizei, sa plateasca
si taxa de mediu si sanatate, precum si contravaloarea timbrelor de securizare a pachetelor de tigari. Dupa
mai multe discutii, in luna februarie, reprezentantii Finantelor si cei ai industriei tutunului au cazut in
principiu de acord sa majoreze acciza la un nivel mai mare decat cel prevazut pentru 2004, cu conditia
includerii taxelor pentru fondurile speciale si a contravalorii timbrelor in acciza. Argumentul companiilor
de tutun a fost acela ca pretul timbrelor trebuie suportat din acciza deoarece reprezinta un cost de
colectare care trebuie asumat de catre Ministerul Finantelor. Pe de alta parte, costul timbrelor (in prezent
de aproape 13 euro/1000 de bucati) il depaseste cu mult pe cel din Germania (0,27 euro/1000 de bucati).
Dupa mai multe negocieri, s-a propus cresterea accizei in acest an cu trei euro, insa fara ca Finantele sa
gaseasca o solutie pentru includerea fondurilor speciale si a timbrelor in aceasta crestere, asa cum au
propus producatorii. "Desi exista toata disponibilitatea de a reglementa aceasta problema, acest lucru nu
poate fi realizat de la 1 iulie. Este nevoie de o rectificare de buget care se va face, probabil, in luna iulie
sau august. Pana atunci vom propune ca Imprimeria Nationala sa reduca la minimum costurile timbrelor
(chiar sa le tipareasca cu profit zero), vom discuta si cu cei de la Ministerul Mediului pentru taxa de
mediu si incepand cu trimestrul patru speram sa avem niste prevederi care sa rezolve problema taxelor din
afara accizei", ne-au declarat surse din Ministerul Finantelor. "JTI spera ca, in intalnirea cu ministrul
Finantelor, sa fie solutionata ferm problema consolidarii contributiilor la fondurile speciale si a
contravalorii timbrelor de marcare in cresterea cu trei euro a accizei. Respectarea celor convenite ar fi de
natura sa creasca increderea investitorilor in stabilitatea si predictibilitatea mediului de afaceri din
Romania", ne-a spus Gilda Lazar, reprezentantul JTI.
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