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Această lucrare abordează problematica accizelor din perspective multiple, începând de 

la raţiunile care stau la baza aplicării acestor impozite asupra consumului şi până la 

impactul armonizării accizelor. Actualitatea acestei teme este de necontestat în condiţiile 

în care la nivelul Uniunii Europene s-au făcut paşi importanţi în direcţia armonizării 

impozitelor indirecte, în special a accizelor şi a taxei pe valoarea adăugată. Aceste 

schimbări s-au impus şi în sistemul fiscal românesc odată cu aderarea României la spaţiul 

european. Procesul armonizării nu este un simplu proces de aliniere a problemelor de 

asietă fiscală, ci are implicaţii mult mai largi, fapt pentru care studiul nostru încearcă să 

surprindă nu doar aspectele privind realizarea procesului de armonizare a accizelor, ci 

mai ales să analizeze impactul acestui proces.  

 

Studiul este orientat pe două planuri: unul la nivel teoretic, sintetizând aspecte definitorii 

ale accizelor cât şi etapele procesului de armonizare şi cel de al doilea plan încearcă să 

reflecte aspecte pragmatice prin surprinderea impactului armonizării, manifestat în 

special pe plan fiscal prin modificarea veniturilor încasate din accize.  

 

Teza de doctorat abordează această problematică din mai multe perspective. O primă 

direcţie ar fi tratarea aspectelor teoretice privind accizele, urmărind-se evoluţia istorică a 

acestora nu doar pe plan naţional, ci şi pe plan internaţional. Accentul cade desigur pe 

tratarea accizelor în legislaţia şi practica românească, dar ţinând cont de noile tendinţe 

determinate de armonizarea impozitelor indirecte, în special a taxelor de consumaţie.   

 

Studiul de faţă analizează transpunerea în România a normelor Uniunii Europene privind 

accizele şi sugerează modalităţi pentru : 

 a) îmbunătăţirea eficienţei colectării şi a randamentului fiscal al accizelor; 

 b) diminuarea unor posibile efecte negative asupra bugetului, provenite din armonizarea 

cu reglementările UE; 

c) combaterea posibilităţilor de fraudă privind accizele. 

 

Accizele sunt taxe speciale de consumaţie care se adaugă la preţul unor bunuri ce se 

comercializează în interiorul ţǎrii şi care sunt nominalizate prin Codul Fiscal. Fac parte 
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din categoria impozitelor indirecte care se percep în cadrul unui singur stadiu al 

circuitului şi anume în sfera producţiei pentru bunurile de provenienţǎ autohtonǎ şi la 

intrarea în ţarǎ pentru bunurile de import. În afara produselor supuse accizelor ce trebuie 

armonizate, România aplicǎ accize şi pe alte produse care nu fac obiectul nici unei 

Directive a UE. Aceste accize nearmonizate trebuie reconsiderate, având în vedere 

eficienţa lor scăzută, în termeni de venituri bugetare.  

Principalele obiective ale tezei de doctorat se concentrează pe procesul de armonizare al 

accizelor, proces pe care trebuie să îl realizeze ţara noastră în perioada 2007-2011, cât şi 

consecinţele armonizării, fapt pentru care studiul va urmări: 

 analiza rolului şi locului actual al accizelor în economia României; 

 identificarea sectoarelor unde legislaţia şi administraţia sunt în contradicţie cu 

aplicarea directivelor şi regulamentelor UE privind mecanismul şi sfera de 

aplicare a accizelor; 

 realizarea unor analize privind impactul armonizării atât la nivel macroeconomic,  

cât şi la nivel microeconomic. 

Impactul armonizării va fi surprins pe mai multe planuri: 

 pe plan bugetar şi fiscal: prin influenţele asupra veniturilor colectate ca 

urmare a aplicării accizelor armonizate; 

 pe plan economic prin identificarea activităţilor unde armonizarea  

produce schimbări semnificative, de exemplu asupra producătorilor de 

băuturi sau ţigări; 

 pe plan social vom analiza cum se modifică consumul produselor 

dăunătoare sănătăţii ca urmare a creşterii accizelor şi cât de puternică este 

această corelaţie; 

 impactul asupra consumului va fi analizat prin prisma unor indicatori 

macroeconomici analizaţi în dinamică. Efectele asupra consumului ca 

urmare a creşterii accizelor nu se manifestă doar asupra bunurilor accizate, 

ci se extind şi asupra celorlalte produse întrucât produse precum 

combustibili, energie sunt materii prime importante pe care le regăsim în 

costul multor produse. 
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Analiza la nivel bugetar se va baza în principal pe analiza indicatorilor din buget: 

ponderea încasărilor din accize în taxele de consumaţie, în veniturile din impozite 

indirecte sau în total venituri bugetare cât şi  în PIB (produsul intern brut). Analiza se va 

realiza atât la nivelul României cât şi la nivelul Uniunii Europene pe baza datelor 

furnizate de Eurostat.  Compararea şi analiza indicatorilor se va face în cadrul UE între 

statele membre, mai ales între cele care traversează etape similare ale procesului de 

armonizare.  

 

Motivaţia care stă la baza acestei cercetări este legătura directă a autorului cu fiscalitatea 

prin funcţia ocupată în cadrul DGFP Alba şi permanentul contact cu problematica 

accizelor, în special cele asupra produselor alcoolice dat fiind specificul viticol al zonei. 

 

Armonizarea accizelor este un proces continuu pentru statele Uniunii Europene cu 

multiple implicaţii în special pentru noile state membre precum România. Ca atare 

considerăm deosebit de importantă o abordare a accizelor şi a procesului de armonizare, 

cât şi implicaţiile acestui proces resimţite mai profund prin desele majorări de preţuri atât 

pentru combustibili cât şi pentru produsele alcoolice sau tutun. 

 

De subliniat că în literatura românească cât şi străină acest subiect este relativ restrâns 

abordat, excepţie doar studiile privind incidenţa şi armonizarea accizelor. În literatura 

străină Cnossen  (1977, 2003, 2005,),  Giertz (1999), Beltrame (1979), Grubert H., 

Newlon T.S., (1997), Antonanzs, F. et all, (2008), Entin S.J., (2004),  McKenzie R.B., 

(1991), Batina R. G., Ihori T., (2000), Kay, J., (1987),  realizează cele mai ample studii, 

iar în literatura din ţara noastră se remarcă Tulai  (2003, 2004, 2005, 2007), Văcărel 

(1981, 1999, 2002, 2004), Bălănescu (1994) şi Minea (2000, 2002), Tatoiu (2008). 

 

 
 

Un alt obiectiv major al cercetării de faţă este îndreptat spre analiza influenţei accizelor şi 

a taxei pe valoarea adăugate asupra consumului. Anticipăm existenţa unei corelaţii 

indirecte între impozitele asupra consumului şi consum, dar există şi excepţii de la 

această corelaţie şi vom analiza în acest sens efectul Veblen. Efectul Veblen relevă de 
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fapt că preţul ridicat al unui produs nu afectează cererea acestuia şi nu determină o 

scădere a acesteia. Explicaţia are la bază considerente de ordin psihologic, faptul că la 

anumite produse nu calitatea este cea care îl orientează pe consumator, ci preţul 

produsului. Astfel că aplicarea accizelor asupra unor produse de lux nu face decât să 

stimuleze cererea acestora, iar cât despre rolul moralizator nu doar că este lipsit de efect, 

ci are efect advers chiar. Există un câştigător sigur de pe urma acestor paradoxuri, şi 

anume statul care obţine surse suplimentare de venituri la buget şi poate să redistribuie 

aceste sume încasate ca urmare a taxării consumului de lux spre direcţii  şi scopuri în care 

pot fi valorificate mult mai eficient. 

 

Lucrarea este structurată pe şase capitole, din care primele patru capitole abordează 

aspecte teoretice privind accizele şi procesul armonizării acestora la nivelul Uniunii 

Europene. Ultimele două capitole urmăresc o abordare pragmatică prin realizarea unor 

analize a cotelor accizelor, cât şi a veniturilor încasate din acest tip de impozite în 

România şi în Uniunea Europeană surprinzând şi impactul procesului de armonizare a 

accizelor.   

 

În primul capitol se tratează problematica taxării consumului vizavi de celelalte opţiuni 

de impozitare şi se încadrează impozitul pe consum în cadrul opţiunii economice. Sunt 

abordate avantajele şi dezavantajele taxării consumului prin prisma contribuabilului, dar 

şi a plătitorului şi binenţeles al statului ca beneficiar al acestui impozit. De asemenea sunt 

analizate şi aspectele ce ţin de echitatea fiscală în cazul impozitării consumului prin 

prisma unui sistem proporţional versus diferenţiat de taxare. Se trec în revistă principalele 

impozite asupra consumului pentru a se evidenţia locul şi rolul accizelor în taxarea 

diferenţiată a consumului. Principalul obiectiv a acestui capitol este de a sintetiza 

aspectele privind taxarea consumului în raport cu venitul şi reliefarea aspectelor ce ţin de 

echitate în cazul taxării venitului când este cheltuit. 

 

Capitolul al doilea are ca obiect de studiu analiza aspectelor teoretice privind accizele, 

prin definirea acestora şi relevarea importanţei crescute în viaţa economică şi socială a 

unui stat. Sunt subliniate avantajele şi dezavantajele accizelor comparativ cu celelalte 
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taxe de consumaţie. De asemenea, un spaţiu important în economia lucrării este alocat 

rolului accizelor, rol evidenţiat pe multiple planuri: de la cel fiscal până la cel 

moralizator. Este urmărit rolul  accizelor atât pe plan fiscal –ca o importantă sursă de 

finanţare a bugetului de stat, cât şi pe plan economic sau social. 

 

Capitolul al 3-lea face o retrospectivă istorică a accizelor prin prezentarea reperelor 

istorice care le-au marcat apariţia şi evoluţia pe plan internaţional. Tot în acest capitol se 

face o analiză de detaliu a tuturor categoriilor de produse accizabile cât şi cadrul 

legislativ care reglementează accizele în ţara noastră, urmărindu-se mecanismul de 

aplicare, modul de calcul, regimul de antrepozitare şi regimul suspensiv, conform 

prevederilor legislative şi cerinţelor procesului de armonizare. 

  

Capitolul 4 face o sinteză a procesului de armonizare a accizelor în spaţiul Uniunii 

Europene prin evidenţierea importanţei şi necesităţii armonizării în spaţiul Uniunii 

Europene. De asemenea, este  prezentată situaţia actuală a accizelor aplicate asupra 

categoriilor de produse care fac obiectul armonizării. Ca obiective ale acestui capitol 

menţionăm analiza procesului de armonizare distinct pe categoriile de produse accizabile 

pentru a se evidenţia realizările şi aşteptăriile viitoare în cazul statelor membre. De 

asemenea se pune în valoare limitele acestui proces prin ecarturile existente între statele 

membre. 

 

În capitolul 5 se realizează un studiu privind impactul armonizării accizelor la nivelul 

Uniunii Europene. Considerăm acest capitol ca urmând o succesiune logică întrucât 

procesul armonizării are efecte pe plan fiscal şi studiul din acest capitol încearcă să 

surprindă aceste efecte la nivelul statele membre UE pentru accizele care fac obiectul 

armonizării. Pentru îndeplinirea acestui deziderat s-a realizat o analiză globală a 

veniturilor din accize, dar şi o analiză structurală pe baza dinamicii datelor absolute, a 

ponderilor, indici cu bază fixă şi în lanţ. O analiză detaliată este alocată procesului de 

armonizare accizelor în România. Analiza debutează prin relevarea stadiului actual de 

armonizare, direcţiile de armonizare şi realizările în acest proces. Procesul armonizării 

este urmărit pentru fiecare categorie de produse: din tutun, alcool sau energetice, prin 
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analiza cotelor aplicate în raport cu cerinţele Uniunii Europene şi a altor măsuri luate în 

direcţia realizării armonizării fiscale. Ţara noastră a făcut paşi importanţi în direcţia 

armonizării accizelor pentru a se alinia la cerinţele impuse de UE. Acest fapt s-a 

repercutat mai ales asupra preţurilor produselor accizate, care au înregistrat creşteri 

galopante, mai ales combustibilii şi ţigările. Din păcate aceste efecte sunt greu de suportat 

în condiţiile în care nu s-a realizat concomitent şi o creştere economică sustenabilă şi o 

creştere a salariilor, iar criza economică a accentuat şi mai mult aceste efecte prin 

reducerea drastică a puterii de cumpărare 

 

Tot în acest capitol se regăseşte o amplă analiză a veniturilor încasate din accize în 

România în perioada 2005-2010. Analiza este realizata atât în dinamică pentru a se vedea 

cum au evoluat încasările sub impactul armonizării cotelor, cât şi structural pentru a se 

identifica care dintre produsele accizate aduc cele mai importante venituri la buget. 

Analiza regresională realizată urmăreşte impactul şi infuenţele produsului intern brut şi a 

consumului global asupra evoluţiei veniturilor aduse de accize. Se apreciază că ambele au 

o influenţă semnificativă şi sunt pozitiv corelate, astfel că orice creştere a PIB şi implicit 

a consumului antrenează o creştere semnificativă a încasărilor din accize. Avem însă şi o 

excepţie. Pe perioada crizei economice începând cu 2008 chiar dacă produsul inern brut 

şi consumul au scăzut, încasările din accize în  România au continuat să crească spre 

deosebire de toate celelate impozite care au înregistrat importante reduceri. Explicaţia are 

la bază creşterea cursului euro şi a cotelor accizelor. 

 

În continuare este prezentată o regresie realizată cu ajutorul programului EViews 6 pentru 

România, pentru perioada 1995-2010. Ca variabilă dependentă am luat valoarea 

încasărilor din accize, iar variabila independentă este valoarea PIB-ului, ambele luate ca 

valori absolute în milioane euro. În ecuaţie am introdus iniţial şi o constantă însă aceasta 

s-a dovedit a fi nesemnificativă în acest model deoarece Prob. > 5%, iar apoi am estimat 

din nou ecuaţia conţinând doar ACCIZE şi PIB. 

 

Astfel din datele de mai jos se observă faptul că Prob. < 5% => ipoteza nulă se respinge 

=> variabila PIB este semnificativă şi se păstrează în model. 
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Dependent Variable: ACCIZE   

Method: Least Squares   

Date: 06/05/11   Time: 16:05   

Sample: 1995 2010   

Included observations: 16   

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     PIB 0.029745 0.000848 35.07049 0.0000 

     
     R-squared 0.956473     Mean dependent var 1980.675 

Adjusted R-squared 0.956473     S.D. dependent var 1265.598 

S.E. of regression 264.0425     Akaike info criterion 14.05056 

Sum squared resid 1045777.     Schwarz criterion 14.09885 

Log likelihood -111.4045     Hannan-Quinn criter. 14.05303 

Durbin-Watson stat 1.011789    

     
     

 

Avem astfel ecuaţia de regresie simplă: ACCIZE = 0.029745 x PIB => există o legătură 

directă între cele două variabile, astfel la o creştere cu 1% a valorii PIB-ului => valoarea 

accizelor creşte cu 0.03%. Se observă faptul că acest coeficient de 0.03% < 1 => accizele 

cresc într-un ritm mai încet decât PIB-ul.  

 

Se poate observa şi faptul că R-squared este 96.15%, adică în proporţie de 96.15% 

accizele depind de nivelul PIB-ului. Adjusted R-squared arată mai corect legătura dintre 

aceste aceste două variabile, însă se observă că R-squared este egal cu Adjusted R-

squared. 

 

Graficul 33. Corelaţia între încasările din accize şi  PIB 
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Fiind o legătură directă între cele două variabile, coeficientul PIB-ului ne arată cu câte 

unităţi de măsură se modifică în medie accizele atunci când PIB-ul se modifică cu o 

unitate. În cazul de faţă, la o creştere a PIB cu o unitate, valoarea accizelor va creşte cu 

0,0317 unităţi. 

 

Totodată, se poate remarca faptul că proporţia în care nivelul accizelor depinde de nivelul 

PIB evidenţiată prin valoarea lui R-squared este una semnificativă. Astfel, se poate 

observa că varianţa nivelului accizelor este explicată în proporţie de 96.13% de nivelul 

PIB.  

 

Studiul realizat în ultimul capitol relevă o imagine globală a situaţiei şi evoluţiei 

încasărilor din accize în statele membre UE pe baza unor indicatori calculaţi la nivel 

macroeconomic. Corelaţia accize-consum care face obiectului de studiu al ultimului 

capitol vine să întregească imaginea privind legătura şi interdependenţele existente între 

accize şi consum cât şi impactul accizelor asupra deciziei de consum. 

 

Lucrarea se încheie concluzionând rolul şi importanţa accizelor şi a procesului de 

armonizare a acestora în contextul actual şi implicaţiile economice, sociale, dar mai ales 

fiscale ale acestui proces. 

 

Armonizarea accizelor 

 

Procesul de armonizare a accizelor în spaţiul Uniunii Europene a început din 1993 când 

primele produse vizate de Uniunea Europeanã au fost cele alcoolice, cele prelucrate din 

tutun şi uleiurile minerale, iar în 2003 aceste reglementãri s-au extins şi asupra produselor 

energetice. Există în continuare ţări cu accize nearmonizate pe teritoriul Uniunii Europene, 

dar tendinţa predominantă este eliminarea completă a accizelor nearmonizate. Premisele 

pentru care au stat la baza armonizării accizelor au fost multiple, pornind de la limitarea 

consumului unor produse nocive sănătăţii (produsele prelucrate din tutun şi cele alcoolice) 

până la colectarea cu uşurinţă a unor sume la bugetul statului. 
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Legislaţia UE este bazatǎ pe un set de directive principale. În primul rând, directiva de bazǎ 

a sistemului este Directiva 92/12/EEC, ce prevede reglementările generale pentru produsele 

supuse accizelor, deţinerea si circulaţia acestor produse. Scopul acestei directive este de a 

armoniza la nivel comunitar reglementările generale pentru produsele supuse accizelor, cu 

scopul de a asigura libera circulaţie a acestora.  

 

În al doilea rând, existǎ trei directive structurale ce corespund celor trei categorii principale 

de produse supuse accizelor. Astfel, Directiva 95/59/EC are ca obiectiv armonizarea în 

spaţiul comunitar a structurii accizelor pe produse din tutun. Directiva 92/83/EEC are ca 

obiectiv introducerea structurilor armonizate pentru accizele pe alcool si băuturi alcoolice, 

pentru a asigura bunul mers al pieţei interne. Directiva 92/81/EEC are ca obiectiv 

armonizarea la nivel comunitar a structurii accizelor pe uleiuri minerale, precum si 

stabilirea excepţiilor şi a reducerilor aplicabile.  

 

În al treilea rând, existǎ o serie de directive corespunzătoare, ce stabilesc nivelurile 

accizelor pentru cele trei categorii de produse. Directiva 92/79/EEC, amendatǎ ulterior prin 

Directiva 99/81/EC prevede alinierea taxelor pe ţigări. Pentru aceeaşi categorie de produse, 

Directiva 92/80/EEC stabileşte alinierea taxelor pe produsele din tutun, altele decât ţigările. 

Directiva 92/84/EEC se referǎ la alinierea nivelurilor accizelor pe alcool si băuturi 

alcoolice, iar Directiva 92/82/EEC prevede alinierea accizelor pe uleiuri minerale. 

 

Pe 12 februarie 2002, un nou act legislativ a fost emis de Consiliul UE, şi anume Directiva 

2002/10/EC, amendând Directivele 92/79/EEC, 92/80/EEC si 95/59/EC cu privire la 

structura şi nivelul accizelor pe produsele din tutun. În plus faţǎ de Directivele UE în 

vigoare, trebuie sǎ ţinem cont de importanţa propunerilor legislative iniţiate de Comisia 

Europeanǎ pentru a amenda prezenta legislaţie. Propunerea Comisiei COM(97)0030– 

propunere pentru o Directivǎ a Consiliului pentru restructurarea cadrului comunitar privind 

impozitarea produselor energetice – ar putea înlocui Directivele 92/81/EEC si 92/82/EEC, 

consolidând legislaţia privind produsele energetice, incluzând uleiurile minerale. Unul 

dintre efectele directe ale propunerii ar fi creşterea substanţialǎ a taxelor asupra produselor 

energetice, cum ar fi benzina cu şi fărǎ plumb, motorina şi kerosenul. Propunerea ar aduce 
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modificări cadrului conceptual de aplicare a accizelor la produsele energetice folosite fie ca 

agent termic, fie pe post de combustibil. 

 

Cum impactul bugetar al unificării accizelor ar fi fost extrem de diferit, Comisia a renunţat 

la soluţia iniţială, propunând ca începând cu 1 ianuarie 1993 să se introducă un sistem care 

să prevadă taxele minime şi recomandând ţărilor membre să încerce să se apropie de taxele 

ţinta fără a se fixa o data limita pentru convergenţa finala. Regimul de accizare aplicat de la 

1 ianuarie 1993 a fost codificat prin Directiva 92/12 din 25 februarie 1992 cu privire la 

deţinerea, circulaţia şi controlul produselor supuse accizelor. Este vorba despre cele trei 

accize armonizate: alcool şi băuturi alcoolice, tutun şi produse din tutun şi uleiuri minerale. 

Spre deosebire de regimul tranzitoriu introdus de TVA cel referitor la accize a fost 

considerat definitiv şi general. El a fost clădit pe două principii: 

 taxarea se face la darea în consum; 

 se introduce nivelul minim al accizelor revizuibil din 2 în 2 ani pentru a se asigură 

buna funcţionare a pieţei interne. 

 

Astfel că prima măsură în direcţia armonizării accizelor la nivelul UE vine destul de 

târziu doar în anul 1993, odată cu inaugurarea Pieţei Unice. Această întârziere se explică 

prin importanţa limitată a accizelor ca sursă de venituri fiscale (aproximativ la jumătate 

faţă de TVA). De asemenea s-au înregistrat tendinţe protecţioniste ale unor state membre 

prin impunerea unor accize mai reduse la produse indigene comparativ cu cele din import 

mai ales în cazul băuturilor alcoolice care pot fi înlocuite cu unele similare din import.  

Armonizarea poate folosi următoarele instrumente de armonizare: 

 armonizarea obiectului impozabil 

 armonizarea bazei de impozitare 

 armonizarea cotelor 

 armonizarea administrativă 

Se poate aprecia că în cazul accizelor s-au făcut eforturi în direcţia atingerii tuturor 

acestor ţinte în  realizarea armonizării, fapt relevat în următorul tabel. 
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Tabelul nr. 1 

Nivel de armonizare Explicaţii Rezultate 

Obiectul impozabil Definirea produselor impuse: tutun, 

băuturi alcoolice, uleiuri minerale şi 

energie (doar din 2003): gaz, 

electricitate. 

Statele membre au dreptul să impună 

accize şi asupra altor produse, dar sub 

condiţia că acele accize nu implică 

formalităţi vamale. Însă acest tip de 

accize este descurajat întrucât colectarea 

lor în cazul importurilor este redusă. 

Baza impozabilă Definirea bazei impozabile. 

Precizarea scutirilor acordate. 

Baza impozabilă a fost stabilită prin 

preţul maxim de vânzare cu amănuntul în 

cazul ţigărilor, grade Plato pentru bere, 

hectolitri de alcool pur pentru băuturi 

alcoolice (definire care face imposibilă 

discriminarea în favoarea produselor 

indigene. 

Scutirile acordate sunt menţionate pentru 

fiecare categorie, de ex. pentru produsele 

energetice folosite ca materii prime. 

Cotele de impozitare Deşi cotele minime comune au fost 

introduse în 1992, gama de variaţie 

este încă foarte mare.  

Petru anumite ţări (este şi cazul 

României) s-a stabilit un calendar pentru 

majorarea cotelor în vederea ajungerii la 

cotele minime impuse. 

Proceduri administrative Evenimentul impozabil este în 

principiu producţia sau importul în 

UE a bunurilor accizabile. Sarcina 

fiscală este suspendată până în 

momentul consumului. 

Astfel că s-a stabilit regimul de antrepozit 

fiscal sub administrarea agenţilor 

autorizaţi şi a autorităţilor fiscale 

naţionale. 

 

În ce priveşte metodologia cercetării, aceasta a fost realizată în mai multe etape:  

 analiza stadiului cunoaşterii, ocazie cu care s-au trecut în revistă principalele 

studii pe această tematică şi s-a sintetizat istoricul accizelor în România şi pe 

mapamond; 

 analiza legislativă a accizelor în România şi a Directivelor care reglementează 

situaţia la nivelul Uniunii Europene; 
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 studiul etapelor procesului de armonizare şi a implicaţiilor acestui proces la nivel 

bugetar; 

 analiza încasărilor din accize s-a realizat pe bază mai multor indicatori: ponderi în 

PIB, ponderi în totalul veniturilor bugetare şi totalul veniturilor fiscale, ponderi în 

total impozite indirecte; 

 indicatorii au fost analizaţi în dinamică pe baza indicilor cu bază fixă şi baza în 

lanţ; 

 s-a realizat şi o analiză structurală a încasărilor din accize în funcţie de baza 

impozabilă, respectiv de categoriile principale de produse accizate; 

 s-a urmărit o analiză regresională a accizelor în raport cu consumul. 

 

Datele folosite în analiză au fost preluate şi prelucrate de pe Eurostat, Comisia 

Europeană, Ministerul Finanţelor Publice, Anuarul statistic, Organizaţia Mondială a  

Sănătăţii. 

CONCLUZII 

Apariţia accizelor este explicată prin raţiunile de ordin financiar ca de altfel în cazul 

oricărui impozit. În timp însă se constată o aplicare pe scară largă a acestor taxe de 

consumaţie, aplicare ce vizează şi obiective de ordin moral şi social. Ca atare considerăm 

accizele un important impozit atât din punct de vedere al veniturilor pe care le aduce 

bugetului de stat cât şi ca o potenţială pârghie care poate fi activizată în vederea realizării 

unor considerente sociale. 

 

Studiul de faţă a surprins problematica complexă a accizelor din mai multe perspective: 

din cea a statului ca beneficiar al veniturilor aduse de accize, din perspectiva 

consumatorului al cărui comportament este influenţat într-o oarecare măsură de accize, 

din perspectiva agentului economic, care chiar dacă nu este afectat de plata acestor 

impozite suportate, fiind de consumatori, resimte un impact în urma modificării cotelor 

accizelor şi nu în ultimul rând din perspectiva societăţii care va suporta costurile directe 

şi indirecte a consumului nociv de produse accizabile. 
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Analiza accizelor din perspectiva financiară a pus în evidenţă rolul şi locul accizelor în 

cadrul sistemului fiscal. Veniturile aduse din accize se situează în statele UE în medie la 

2.5% din PIB, înregistrând maxim 5,5% din PIB în anumite state. Dacă raportăm această 

valoare la presiunea fiscală globală care oscilează în UE în jurul valorii de 40% , valoarea 

veniturilor aduse din accize nu este una chiar atât de semnificativă în comparaţie cu alte 

impozite, însă aceste venituri sunt relativ stabile. Această caracteristică face din accize un 

impozit important din perspectiva raţiunilor financiare. Este un impozit mult mai stabil 

comparativ cu TVA sau cu impozitele pe venit. Explicaţia se bazează pe aplicarea 

accizelor în special asupra produselor cu cerere inelastică fără posibilitatea de 

susbstituire.  

Din perspectiva consumatorului accizele sunt la fel de indezirabile ca orice impozit şi 

efectele asupra modelului de consum sunt semnificative. În acest caz apare un paradox, 

deşi accizele se aplică asupra unor produse nocive sănătăţii şi mediului, nu consumul 

acestora se reduce, întrucât un fumator mai degrabă va renunţa la mâncare sau 

îmbracăminte decât la ţigări. Deşi statul susţine că principalul rol al accizelor este cel 

moralizator şi de rezolvare a unor externalităţi negative, efectele reale nu sunt în 

concordanţă cu intenţiile. Chiar dacă există o reducere a consumului acestor produse apar 

şi efecte secundare care adeseori sunt mult mai grave precum creşterea contrabandei şi a 

produselor contrafăcute sau de slabă calitate care pot fi şi mai dăunătoare atât pentru 

consumator cât şi pentru stat. Deci, o simplă majorare a accizelor s-ar putea să nu reducă 

consumul întrucat acesta va fi alimentat de piaţa neagră şi ca urmare nici încasările la 

buget nu vor creşte. Impactul asupra agenţilor economici este adesea minimalizat întrucat 

consumatorii sunt cei care suportă povara fiscală a accizelor, însă în anumite situaţii 

această povară fiscală este împarţită între consumator şi producător sau comerciant şi 

duce la o reducere a profiturilor. Din perspectiva societăţii accizele sunt văzute ca un preţ 

care va fi plătit pentru costurile pe care societatea trebuie să le suporte în urma 

consumului de alcool, tutun sau produse energetice. Costurile se reflectă pe multe 

planuri, apar costuri directe – un fumător se îmbolnăveste şi va fi spitalizat, deci apar 

anumite costuri pentru refacerea sănătaţii lui, cat şi costuri indirecte. Un şofer sub 

influenţa alcoolului poate cauza decesul altor persoane. Problema care se pune este de a 

cuntifica aceste costuri, însă acest lucru devine dificil mai ales în cazul costurilor 
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intangibile. Însă studiile care au făcut o analiză a acestor costuri relevă faptul că ele nu 

sunt acoperite integral de accizele plătite de consumatori, ca urmare rămân costuri destul 

de importante pe care le vor plăti în definitiv şi cei care nu consumă aceste produse. 

Concluzionând putem spune că vicioşii plătesc pentru viciul lor doar o parte, obligându-i 

indirect şi pe ceilalţi să le suporte costul viciului lor. 

 

Ratele minime impuse de UE au fost armonizate în toate statele membre, astfel încât 

ţările deţin nivele ale accizelor pe tutun şi alcool care depăşesc ratele minime, sau cel 

puţin care sunt egale. Directivele cu caracter obligatoriu pentru toate statele membre nu 

au rolul de a îngreuna situaţia economică şi socială a ţărilor, ci chiar dimpotrivă au fost 

ţări pentru care s-au acordate anumite excepţii şi perioade de tranziţie mai îndelungate. 

 

Acest lucru înseamnă că armonizarea accizelor la nivelul Uniunii Europene reprezintă un 

proces îndelungat, însă scopul rămâne acelaşi: definirea categoriilor de produse care se 

supun accizării, respectarea cotelor minime de către statele membre şi respectarea unor 

reguli care ţin de producerea, depozitarea şi circulaţia între statele membre de produse 

accizabile.  

 

Ca elemente de noutate aduse de această lucrare putem sintetiza: 

 Realizează o amplă analiză teoretică şi practică a accizelor bazându-se pe studii de 

pe plan naţional şi internaţional surprinzând aceste taxe speciale de consumaţie de 

la apariţia acestora şi până la procesul armonizării care are loc în prezent. Elementul 

de noutate apare în contextul în care analiza este realizată pe multiple planuri ţinând 

cont atât de raţiunile care justifică aplicarea accizelor cât şi de efectele procesului 

de armonizare. 

 Analiza realizată surprinde nu doar accizele ca un impozit, ci şi efectele aplicării 

acestora asupra preţurilor, consumatorilor, contribuabililor, agenţilor economici, dar 

mai ales asupra bugetului de stat. Plecând de la aceste raţiuni studiul a atins 

obiectivul de a realiza o analiză a impactului accizelor – impact evidenţiat sub 

dublu aspect –se relevă planurile pe care se resimt efectele accizelor, dar şi efectele 

urmărite diferenţiat în funcţie de tipul accizelor practicate pentru diferite categorii 
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de produse, având în vedere că avem un mecanism diferenţiat de aplicare ţinând 

cont de baza impozabilă. 

 Studiul privind procesul de armonizare este realizat prin prisma unei analize a 

evoluţiei cotelor aplicate cât şi prin prisma impactului acestor modificări asupra 

încasărilor bugetare. Analiza regresională urmăreşte sublinierea corelaţiei dintre 

evoluţia economică –dată de evoluţia PIB-ului – şi incasările din accize, cât şi 

corelaţia dintre consum şi veniturile încasate din accize. Rezultatele obţinute sunt în 

acord cu ceea ce susţine teoria economică, dacă avem o evoluţie economică 

favorabilă, avem o creştere a consumului şi implicit a încasărilor din accize. Studiul 

acesta include în perioada analizată şi perioada de criză economică marcată de o 

scădere a PIB-ului şi implicit a consumului, totuşi încasările din accize se menţin 

aproximativ constante, fapt explicabil dacă luăm în considerare că produsele 

accizate sunt cu cerere inelastică, ca atare nu se înregistrează o diminuare a 

cantităţii tranzacţionate. 

 

Ca limite ale studiului precizăm faptul că lipsa unor cote procentuale aplicate produselor 

accizabile nu permite simulări ale impactului modificării cotelor asupra consumului. De 

asemenea, aplicarea unor accize specifice în funcţie de categoriile de produse nu permite 

o analiză diferenţiată a impactului armonizării asupra consumului. La aceste aspecte se 

mai adaugă pierderea de accize datorită economiei subterane. Ca o direcţie viitoare de 

studiu ar fi o analiză a aspectelor ce ţin de circuitul produselor accizabile prin economia 

subterană pentru a se evidenţia şi impactul creşterii cotelor de accize induse de procesul 

armonizării asu Ca o idee finală din toate cele analizate în această lucrare putem spune că 

întradevar accizele pe consumul vicios reprezintă o importantă sursă de venit, mai ales în 

ţările care se află în curs de dezvoltare, în România, ca de exemplu, aceste venituri 

reprezintă aproximativ 3% din PIB. 

pra economiei subterane. 
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