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Smoke Free Partnership 
este un parteneriat strategic, independent şi 
flexibil între

•  European Respiratory Society  
(ERS pe www.ersnet.org), 

•  Cancer Research UK  
(CR-UK pe www.cancerresearchuk.org), 

•  European Heart Network  
(EHN pe www.ehnheart.org). 

Scopul acestuia este de a promova pledoaria 
în favoarea controlului tutunului şi cerce-
tarea în această politică la nivelul UE şi la 
niveluri naţionale, prin cooperare cu alte 
organizaţii UE din domeniul sănătăţii şi 
reţele la nivelul UE în domeniul controlului 
tutunului. 
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Despre setul de instrumente

Acest document a fost elaborat ca o 
componentă integrată şi una dintre prin-
cipalele livrabile ale proiectului “TobTaxy 
– Making Tobacco Tax Trendy” 1, un proiect 
de consolidare a capacităţilor finanţat de 
Uniunea Europeană care s-a derulat între 
2010 şi 2012. Proiectul avea ca scop formarea 
profesională a comunităţii din sectorul 
sănătăţii publice şi al controlului tutunului în 
domeniul complex al taxelor aplicate pro-
duselor din tutun şi al comerţului ilicit la nivel 
naţional şi european.  

Iniţial, din septembrie 2010 până în iunie 2012, 
setul de instrumente a fost elaborat doar sub 
formă de proiect pe durata fazei principale de 
implementare a proiectului TobTaxy. Acesta 
a fost folosit ca material de formare în cadrul 
a cinci ateliere de consolidare a capacităţilor 
la Paris, Iași, Vilnius, Dublin şi Praga şi a 
complementat activităţile de consolidare a 
capacităţilor, fapt care s-a concretizat prin 
formarea a peste 90 de specialişti din sectorul 
sănătăţii publice, economişti şi membri ai 
diverselor ministere. 

Acest set de instrumente a fost optimizat de 
economişti în domeniul sănătăţii recunoscuţi 
la nivel mondial, de experţi în domeniul contr-
olului tutunului şi de participanţii la atelierul 
TobTaxy pentru a putea fi folosit ca ghid de 
referinţă pentru chestiunile referitoare la taxa-
rea tutunului şi la comerţul ilicit.

Scopul setului de instrumente

Scopul setului de instrumente este ferm sta-
bilit în contextul scopului global al proiectului 
TobTaxy: punerea la dispoziţia comunităţii 
din sectorul sănătăţii publice a capacităţilor 
şi cunoştinţelor necesare pentru a susţine 
majorarea taxelor la tutun la nivel naţional 
în Europa. În acest set de instrumente, veţi 
putea găsi informaţii privind următoarele:

componentele preţului produselor din tutun 
şi metodele de estimare a taxelor ca parte a 
preţului;
impactul creşterilor de preţ asupra folosirii 
produselor din tutun;
modalităţile de creştere a preţului prin taxe;
modul în care industria tutunului 
manipulează preţul;
diferitele structuri ale taxelor la tutun şi efect-
ele şi relaţia acestora cu venitul din taxele la 
tutun;
tipurile, cauzele şi efectele comerţului ilicit cu 
tutun şi modul în care acestea pot fi contraca-
rate;
impactul modificărilor taxelor/preţului la 
tutun asupra prevalenţei folosirii şi asupra 
consumului de produse din tutun, a deceselor 
şi bolilor cauzate de fumat şi a altor costuri 
sociale şi economice;
o mai bună înţelegere a indicatorului 
„speranţa de viaţă sănătoasă”.

Datele din setul de instrumente

Este important de ştiut că datele incluse în 
acest set de instrumente se referă la perio-
ada până la şi inclusiv 2011 şi în anumite 
cazuri acestea sunt actualizate cu informaţii 
din aprilie 2012. Conţinutul se referă atât la 
principiile de bază ale taxării tutunului cât şi la 
date/încercări relevante cu care se confruntă 
ţările europene.

Acest document a fost tradus în majoritatea 
limbilor europene şi este relevant pentru toate 
ţările-ţintă identificate în proiectul TobTaxy. 
Toate seturile de instrumente pot fi regăsite 
pe site-ul web al Parteneriatului Fără Tutun 
începând cu vara 2012 –  
www.smokefreepartnership.eu

1   
>> Pentru mai multe informaţii 

privind proiectul „TobTaxy sau 
cum să faci taxele să fie trendy!”, 
accesaţi  
www.smokefreepartnership.eu 
/-TobTaxy-

http://www.smokefreepartnership.eu/-TobTaxy-
http://www.smokefreepartnership.eu/-TobTaxy-
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Healthy_life_years_statistics
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Healthy_life_years_statistics
http://www.smokefreepartnership.eu
http://www.smokefreepartnership.eu
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Taxarea reprezintă singura şi cea mai eficace şi rentabilă intervenţie 
de reducere a consumului de tutun, în special în rândul tinerilor şi al 
grupurilor cu venituri mici. Această politică a fost de mult aprobată 
de Organizaţia Mondială a Sănătăţii 2 şi de Banca Mondială.3  
Convenţia-cadru pentru controlul tutunului4, de asemenea, 
accentuează faptul că taxele reprezintă un element major al unei po-
litici complete de reducere a consumului de tutun. 

Atunci când taxele sunt administrate în mod corespunzător, esenţa 
eficacităţii acestora rezidă în capacitatea lor de creştere a preţului pro-
duselor din tutun – fapt care reduce în mod direct puterea populaţiei 
de a cumpăra produse din tutun la scară largă şi, în special, a grupurilor 
cu putere de cumpărare scăzută. Pentru cei cu venituri mici şi pentru 
tineri, care sunt mai predispuşi să fumeze sau să se apuce de fumat, 
scumpirea tutunului reduce accesul la acesta precum şi atractivitatea 
sa. Reducerea cererii de tutun este evidenţiată prin nivelul crescut al 
renunţării la fumat în rândul fumătorilor actuali 5 şi prin nivelul redus al 
începerii fumatului în rândul utilizatorilor potenţiali. 

Tinerii sunt deosebit de sensibili la creşterile de preţ şi pot reduce 
numărul de ţigări fumate de două sau trei ori faţă de numărul de ţigări 
fumate de cei în vârstă. De exemplu, în 2002, programul de control 
al tutunului al oraşului New York, implementat de primarul Bloomb-
erg, includea majorarea taxelor la tutun. În cei zece ani de dinaintea 
implementării programului nu s-a înregistrat o scădere a nivelului 
fumatului. După lansarea programului de control, fumatul în rân-
dul adolescenţilor a scăzut de la 17,6% în 2001 la 8,5% în 2007, ceea 
ce reprezintă un nivel cu aproape două treimi mai mic decât media 
fumătorilor în rândul adolescenţilor din SUA în 2007. 6

Taxarea: un instrument de  
sanatate publica?

2  
Iniţiativa Fără Tutun a OMS. Building blocks for tobacco control: a 
handbook. Geneva, Organizaţia Mondială a Sănătăţii, 2004. www.
who.int/tobacco/resources/publications/tobaccocontrol_handbook/
en/ 

3  
Jha P Chaloupka F. Curbing the epidemic: governments and the 
economics of tobacco control. Washington, DC: World Bank, 1999. 
www1.worldbank.org/tobacco/cover2a.asp 

4 
http://www.who.int/tobacco/framework/WHO_FCTC_english.pdf

5  
Hu T-W, Sung H-Y, Keeler TE. Reducing cigarette consumption in 
California: tobacco taxes vs. an antismoking media campaign. Am J 
Public Health 1995b;85(9):1218-22

6  
Cigarette Use Among High School Students --- United States, 1991-
2009. Morbidity and Mortality Weekly Report, 9 iulie 2010/59 (26): 
797-801

Viziunea Ministerului Finanţelor privind taxele?

http://www.who.int
http://www.worldbank.org
http://www.worldbank.org
http://www.who.int/fctc/
http://www.ersnet.org/lrPresentations/84/bloomberg/index.htm
http://www.ersnet.org/lrPresentations/84/bloomberg/index.htm
www.who.int/tobacco/resources/publications/tobaccocontrol_handbook/en/
www.who.int/tobacco/resources/publications/tobaccocontrol_handbook/en/
www.who.int/tobacco/resources/publications/tobaccocontrol_handbook/en/
www1.worldbank.org/tobacco/cover2a.asp
http://www.who.int/tobacco/framework/WHO_FCTC_english.pdf
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De ce aceste fapte nu se traduc într-o schimbare a 
politicii?

Realităţile mecanismelor moderne ale statului în ceea ce priveşte 
reducerea folosirii produselor din tutun se traduc în niveluri ale taxelor 
care sunt departe de perfecţiune. De ce? Unul din numeroasele motive 
importante este acela că în timp ce ministerele sănătăţii din diversele 
ţări pot înţelege efectele pozitive ale taxelor, nivelul taxelor este de 
obicei controlat de ministerele finanţelor. Din păcate, comunicarea 
dintre ministerele sănătăţii şi ministerele finanţelor este redusă sau 
inexistentă, ceea ce face ca ministerele finanţelor să aibă o înţelegere 
precară a implicaţiilor taxelor asupra sănătăţii sau chiar asupra venitu-
lui la bugetul de stat. 

Mai mult, ministerele finanţelor privesc de obicei tutunul fie ca un venit 
care generează resurse fie ca un produs de consum obişnuit, fără poate 
a aprecia sau înţelege pe deplin costurile totale sociale şi economice 
ale fumatului sau cât de importante pot fi taxele în reducerea nivelului 
fumatului. Adesea, ministerele finanţelor au şi relaţii strânse cu com-
paniile de tutun şi sunt ţinta unui lobby puternic împotriva majorării 
taxelor la tutun.

Ce ajutor poate oferi comunitatea din sectorul 
sănătăţii publice?

Comunitatea din sectorul sănătăţii publice trebuie să se implice prin:

1 /  înţelegerea procesului politicii privind taxele la tutun (cine şi ce de-
cide, când şi cum);

2 /  creşterea nivelului de înţelegere al populaţiei privind valoarea, rolul, 
structura şi efectele taxelor la tutun;

3 /  realizarea de acţiuni de lobby pentru majorări eficiente ale taxelor la 
tutun în beneficiul sănătăţii publice şi al venitului la bugetul de stat;

4 /  realizarea de acţiuni de lobby pentru un nivel similar de taxe pentru 
toate produsele din tutun;

5 /  construirea de punţi între factorii responsabili din cadrul ministere-
lor sănătăţii şi colegii acestora din administraţiile financiare;

6 / realizarea de contacte directe cu ministerele finanţelor;
7 /  identificarea parlamentarilor interesaţi de taxele la tutun;
8 /  garantarea faptului că parlamentarii colaborează cu ministerul 

finanţelor şi pun întrebări privind taxele la tutun.

Din păcate, adesea suporterii sănătăţii publice nu pot informa pe, şi 
face lobby în mod eficace pe lângă, responsabilii guvernamentali, din 
cauza propriei lipse de cunoştinţe privind taxele. Taxele reprezintă 
un domeniu complex de competenţă şi este perceput ca fiind greu 
de cunoscut. Din aceste motive, suporterii sănătăţii publice pot avea 
dificultăţi în a:

• susţine politici pozitive de taxare;
• elabora strategii coerente de majorare a taxelor;
•  respinge eficient argumentele referitoare fie la reducerea taxelor 

fie pur şi simplu la menţinerea majorării taxelor la acelaşi nivel cu 
inflaţia.

Ca răspuns la aceste încercări, este foarte important ca sectorul 
sănătăţii publice să răspundă pozitiv pentru a putea contracara 
acţiunile puse în aplicare de industria tutunului, care a investit consid-
erabil în dezvoltarea relaţiilor cu responsabilii din domeniul financiar şi 
al taxelor. Industria tutunului 7 susţine în mod eronat, însă cu conving-
ere, că taxele reprezintă un mod nepotrivit sau ineficient de reducere a 
fumatului şi că majorarea taxelor va conduce la creşterea comerţului 
ilicit cu tutun.8

7  
Industria tutunului este 
definită aici ca fiind constituită 
din toate organizaţiile finanţate 
şi/sau care reprezintă interesele 
industriei tutunului.  

8  
Ca exemplu clar, citiţi reacţia 
privind bugetul Marii Britanii 
pentru anul 2012 din ziarul The 
Guardian 

>> See More

http://www.guardian.co.uk/uk/2012/mar/21/budget-2012-hits-smokers-37p 
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Contrabanda
Contrabanda reprezintă comerţul cu produse impor-
tate ilegal.

Contrabanda la scară mică
Contrabanda la scară mică presupune achiziţionarea 
de către o anumită persoană sau de mici grupuri de 
persoane, de produse din tutun din ţările cu taxe 
mici, în cantităţi ce vor fi vândute ulterior într-o ţară 
cu taxe mari.

Contrabanda organizată la scară largă
Contrabanda organizată la scară largă de produse 
din tutun implică transportul, distribuţia şi vânzarea 
ilegală de cantităţi mari de ţigări de către reţelele de 
crimă organizată, care în general evită plata oricăror 
taxe.

Costurile externe
În termeni economici, costurile externe reprezintă 
impacturile economice/sociale negative ce afectează 
persoanele (părţile externe) care nu fac parte din 
decizia economică respectivă. În ceea ce priveşte 
fumatul (şi consecinţele acestuia), costurile externe 
ar putea include următoarele elemente care nu sunt 
acoperite de fumători: productivitatea pierdută şi 
concediile medicale, costurile serviciilor de sănătate 
şi bunăstare, costurile efectelor fumatului pasiv asu-
pra nefumătorilor şi costurile incendiilor cauzate de 
produsele destinate fumatului.

Costurile „semi externe”
Costurile care sunt suportate de membrii nefumători 
ai unei gospodării în care locuieşte un fumător.

Costurile private (sau costurile interne; con-
traponderea costurilor externe)
Costurile suportate de populaţie corespunzătoare 
alegerilor pe care aceasta le face pe piaţă în vederea 
maximizării utilităţii/plăcerii.

CPI (Consumer Price Index) – Indicele preţurilor 
de consum
CPI, sau indicele preţurilor de consum, reprezintă 
o măsură a costului mediu al bunurilor şi serviciilor 
achiziţionate de o gospodărie medie. Acesta este 
doar unul dintre mai mulţi indici de preţuri calculaţi 
de institutele naţionale de statistică. Modificarea 
procentului CPI reprezintă o măsură de inflaţie.

Elasticitatea cererii în raport cu preţul
Acesta este un concept economic care măsoară 
modul în care răspunde cererea de un produs atunci 
când preţul acestuia se modifică cu 1%. Elasticitatea 
în raport cu preţul diferă în funcţie de produs. Pro-
dusele care sunt de primă necesitate (sau care dau 
dependenţă, precum tutunul, sau care nu au înlocui-
tori) tind să fie mai puţin sensibile la modificările de 
preţ deoarece consumatorii tind să cumpere în con-
tinuare aceste produse în ciuda creşterilor de preţ.

Elasticitatea poate fi estimată folosind analiza 
econometrică şi este, de obicei, negativă, ceea ce 
indică faptul că, creşterile de preţ conduc la scăderea 
cererii. De exemplu, o elasticitate în raport cu preţul 
de -0,4 înseamnă că o creştere de 1% a preţului va 
duce la o scădere cu 0,4% a consumului. Modificările 
preţului pot conduce la o modificare a numărului de 
oameni care folosesc acel produs şi a cantităţii de 
produse cumpărate.

Termeni şi concepte 
importante din setul 
de instrumente – de 
la A la Z

C-E
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Incidenţa fiscală
Incidenţa fiscală reprezintă analiza efectului unei 
anumite sarcini fiscale asupra distribuirii bunăstării 
economice. Se spune că incidenţa fiscală se „abate” 
asupra grupului care, în cele din urmă, suportă sarcina 
fiscală.

Mărimea ambalajelor
• un pachet conţine în general 20 de ţigarete;
•  un cartuş conţine în general 10 pachete sau 200 de 

ţigarete;
•  un bax conţine în general 50 de cartuşe sau 10.000 

de ţigarete;
•  un container conţine 1.000 de baxuri sau 10 milio-

ane de ţigarete.

Producţia ilicită
Producţia ilicită se referă la produsele fabricate în 
mod ilegal (fabricarea de produse din tutun împotriva 
legii). Legile în chestiune pot fi legile fiscale sau alte 
legi (precum legile referitoare la licenţe sau monopol) 
care restricţionează fabricarea produselor din tutun.

Sarcina fiscală
Sarcina fiscală reprezintă suma taxelor percepute 
pe un produs sau pe venit. Sarcina fiscală variază în 
funcţie de anumiţi factori care includ nivelul venituri-
lor, jurisdicţia şi nivelul de impozitare actual.

Taxele ad valorem
Acestea se bazează pe valoarea produselor din tutun 
(şi anume, un procent fix din preţurile la producător 
sau din preţurile de vânzare cu amănuntul).

Taxele specifice:
Acestea sunt impuse ca sumă fixă la 1000 de ţigarete 
(sau pe pachet de 20 de ţigarete, sau pe bucată). 

Aceleaşi taxe se aplică oricare ar fi preţul de bază, 
prin aceasta nemărindu-se diferenţele de preţ între 
mărcile mai ieftine şi cele mai scumpe.

Tutun contrafăcut
Producţia de tutun contrafăcut este o formă de 
producţie ilegală prin care produsele respective 
afişează o marcă comercială fără consimţământul 
proprietarului acelei mărci.

Tutun de contrabandă 
Tutunul de contrabandă reprezintă produsele din 
tutun care au fost importate, distribuite sau vândute 
pe teritoriul unui stat membru, cu nerespectarea 
taxelor, taxelor sau a altor legi fiscale aplicabile ale 
statului membru respectiv sau ale UE.

Tutunul tăiat mărunt
Tutunul tăiat mărunt este un produs semifinit, vân-
dut la kilogram către consumator. Fumătorii de tutun 
tăiat mărunt trebuie deci să cumpere separat tutun 
tăiat mărunt şi hârtie de răsucit ţigări, sau tuburi şi 
dispozitive pentru confecţionare, înainte de a pregăti 
articolele de fumat cu tutun tăiat mărunt pentru 
folosinţă.

WAP (the weighted average retail selling price)
WAP (preţul mediu ponderat de vânzare cu 
amănuntul) – este calculat împărţind valoarea totală 
a tuturor ţigărilor scoase pe piaţă pentru consum (pe 
baza preţului de vânzare cu amănuntul care include 
toate taxele) la cantitatea totală de ţigări scoase pe 
piaţă pentru consum. Acesta este calculat la data de 1 
martie, cel mai târziu, în fiecare an în baza datelor din 
anul calendaristic anterior.

Termeni şi concepte 
importante din setul de 
instrumente – de la A 
la Z

I-W
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Taxarea produselor din tutun are un triplu scop:

•  creşterea venitului;
•  promovarea sănătăţii prin descurajarea consumului (şi anume, ca 

taxă privind mărfurile considerate indezirabile social, cel mai frecvent 
taxele la alcool și tutun);

•  corectarea efectelor externe.

Tutunul este diferit de majoritatea bunurilor de consum, fiind 
neesenţial şi impunând costuri sociale serioase şi substanţiale (de-
numite „efecte externe”) atunci când este consumat. Astfel de costuri 
includ costurile cu serviciile medicale necesare în cazul bolilor asociate 
fumatului, care nu sunt acoperite de fumători în mod direct, şi cos-
turile legate de victimele fumatului pasiv şi de pierderea productivităţii 
neacoperite de fumători. Aceste costuri justifică intervenţia statului în 
reglementarea consumului de tutun şi constituie logica economică ce 
stă la baza taxelor aplicate produsele din tutun. O proporţie din venitul 
din taxe poate fi folosită pentru acoperirea costurilor externe asociate 
fumatului.

Publicaţiile cu profil economic sugerează că existenţa unor costuri 
private (sau „efecte interne”) de asemenea justifică intervenţia statului 
în deciziile personale privind fumatul. Explicaţia este că nu toţi indivizii 

iau în considerare în mod corect efectele viitoare, adverse, ale fuma-
tului asupra sănătăţii proprii şi/sau riscurile şi costurile dependenţei 
de nicotină, deoarece aceştia în mod tipic încep să fumeze la o vârstă 
fragedă fără a realiza/aprecia pe deplin dependenţa pe care o creează 
nicotina. În acest caz, rolul taxelor la tutun este de a reduce accesibili-
tatea financiară a produselor din tutun în vederea descurajării fumatu-
lui în prezent şi pe viitor.9  

Care ar fi nivelul optim al taxelor la tutun?  

Există diferite perspective privind nivelul optim al taxelor:

•  din perspectiva sănătăţii publice →până când renunţă toţi fumătorii;
•  din perspectiva statului →creşterea venitului dar şi îmbunătăţirea 

sănătăţii şi reducerea costurilor serviciilor medicale şi a altor costuri 
legate de fumat;

•  din perspectivă economică →ca sursă eficientă de venit provenind din 
taxe şi pentru corectarea „efectelor externe”şi „efectelor interne” asoci-
ate consumului de tutun

Este important să se înţeleagă aceste principii atunci când se susţin 
majorările taxelor.

Principiile de baza ale taxarii 
produselor din tutun

9  
Secţiune preluată din „The 
Aspect Consortium”, publicaţie 
a Comisiei Europene, octombrie 
2004, p. 76 
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Structura taxelor la tutun

Tutunul produs în UE este supus la trei tipuri 
de taxe – două tipuri de accize şi taxa pe 
valoare adăugată (TVA).

•  accizele specifice (sau fixe) sunt impuse 
ca taxă fixă pe unitatea de produs. Acelaşi 
cuantum al taxei se aplică oricare ar fi 
preţul de bază – necrescându-se prin acesta 
diferenţele de preţ dintre mărcile mai ieftine 
şi cele de calitate superioară. 

•  accizele ad valorem reprezintă o proporţie 
din preţul de vânzare cu amănuntul al 
produselor din tutun (şi anume, un procent 
fix din preţul la producător sau din preţul de 
vânzare cu amănuntul). Spre deosebire de 
taxele specifice, taxele ad valorem măresc 
diferenţele de preţ dintre mărcile mai ieftine 
şi cele de calitate superioară în perioadele 
de inflaţie şi/sau când producătorii cresc 
preţul produsului. Cuantumul taxelor colect-
ate este protejat împotriva inflaţiei şi creşte 
odată cu creşterea preţului produsului. 

Taxe - cine câştigă?

Sunt cea 
mai buna 

taxa! Nu, eu sunt! 
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Din ce este format preţul unei ţigări?

Graficul de mai jos ilustrează repartizarea diverselor 
componente ale preţului unei ţigări:

© Hana Ross

Total exice  tax

Specific excise 
tax = €0.09

Ad-valorem excise 
tax:% of wholesale 
of retail price; e.g 
€0.09 if rate is 30% 
of retail price

VAT / sale tax % 
of (wholesale price 
+ excise tax); e.g. 
€ 0.01 if VAT -15 %)

Retail price = € 0.30

(Pack price = € 6.00)

Total tax  = €
 0.22

Retail margin  
= € 0.01

Wholesale price = € 0.07
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Legislaţia UE actuală privind tutunul (înainte de 01.01.2014) impune: 

•  o taxă specifică între 5% şi 76,5% din taxa totală: (acciza specifică + 
taxa proporţională şi taxa pe valoare adăugată);

•  o taxă de cel puţin 57% din preţul ponderat de vânzare cu amănuntul: 
(cu excepţia ţărilor cu taxe de cel puţin 101 euro la 1000 de ţigarete);

•  o taxă minimă de 64 de euro la 1000 de ţigarete indiferent de preţul 
ponderat de vânzare cu amănuntul.

Directiva 2010/12/UE a Consiliului din 16 februarie 2010 impune după 
01.01.2014:

•  o taxă specifică cuprinsă între 7,5% şi 76,5% (acciza specifică + taxa 
proporţională şi taxa pe valoare adăugată)

•  o taxă de cel puţin 60% din preţul ponderat de vânzare cu amănuntul 
cu excepţia ţărilor cu taxe de cel puţin 115 euro la 1000 de ţigarete

•  Bulgariei, Estoniei, Greciei, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Poloniei şi 
României să le fie acordată o perioadă excepţională de tranziţie până 
la 31.12.2017.

•  o taxă minimă de 90 de euro la 1000 de ţigarete indiferent de preţul 
ponderat de vânzare cu amănuntul (excepţii pentru aceleaşi ţări până 
la 31.12.2017)
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Accizele specifice

•  accizele specifice sunt uşor de administrat şi afectează în egală 
măsură toate mărcile dintr-o clasă de produse din tutun. Totuşi, 
taxele specifice nu sunt indexate pentru a ţine pasul cu inflaţia, astfel 
că sunt necesare ajustări frecvente pentru ca acestea să aibă acelaşi 
impact economic;

•  nu permit producătorilor de tutun să manipuleze preţul pentru a-şi 
reduce obligaţiile fiscale;

•  tind să reducă competiţia preţurilor şi sunt favorizate de producătorii 
de ţigări de calitate superioară;

•  obligaţiile fiscale în industrie nu se modifică odată cu schimbarea 
preţului la producător (fost preţ de fabrică);

Avantaje
•  permit statului să aibă mai mult control asupra venitului provenit din 

taxe;
•  menţin o gamă îngustă a preţurilor, reduc înlocuirea mărcilor după o 

majorare a taxelor;
•  sunt mai ieftin de administrat;
•  sunt mai bune pentru sănătatea publică cu condiţia ca incidenţa 

fiscală să crească odată cu inflaţia.

Dezavantaje
•  trebuie să fie majorate în mod frecvent pentru a ţine pasul cu inflaţia 

şi nivelurile veniturilor;
• încurajează industria să crească preţurile pentru a-şi mări profiturile.

Accizele ad valorem

Avantaje
• ajustează taxele pentru a ţine pasul cu inflaţia;
• obligaţiile fiscale sunt mai mari pentru preţurile care sunt mai mari.

Dezavantaje
• industria poate exercita mai mult control asupra cuantumului taxelor 

plătite prin manipularea preţului la producător;
•  conduc la diferenţe de preţ mai mari astfel încât fumătorii pot 

evita creşterile de taxe cumpărând produse din tutun mai ieftine (şi 
anume, trec de la ţigări de calitate superioară la tutun tăiat mărunt);

•  sunt mai scump de administrat deoarece este nevoie să se ţină 
evidenţa atât a valorii cât şi a volumului diverselor mărci vândute;

•  accizele ad valorem încurajează competiţia preţurilor ceea ce poate 
conduce la o scădere a preţurilor.

Efectele produse de structura taxelor
Accizarea, dacă este folosită corect, are potenţialul de a creşte preţul final al produselor din tutun. Totuşi, 
trebuie observat faptul că cele două tipuri de taxe – specifice şi ad valorem – au un impact diferit (atunci 
când sunt folosite în diverse combinaţii) asupra preţului final total al tutunului.
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*** Cele mai bune practici – o combinaţie între taxele specifice şi cele ad valorem ***

Ţările UE folosesc o structură a taxelor care combină taxele ad valorem cu cele specifice. În plus, 
ţările sunt supuse unei „cote de taxare”, o taxă totală minimă care trebuie colectată pentru fie-
care ţigară, pentru a proteja sănătatea publică şi obiectivele statului în materie de venituri. Este 
important ca atât această cotă cât şi nivelul taxării specific ţării respective, cel puţin, să ţină 
pasul cu inflaţia astfel încât să se menţină efectul de descurajare pe care îl au taxele. 

Din cauza diferenţelor în structurile şi nivelurile taxelor, există diferenţe mari în cu-
antumul taxelor/accizelor la 1000 de ţigări în Europa la nivelul lunii ianuarie 2008:

€ 250

€ 200

€ 150

€ 100

€ 50

€ 0
Russia Ukraine Bulgaria Romania Lithuania Latvia Estonia Czech 

Republic
Hungary Poland Slovenia Germany France Ireland

4 5
41 44 43 49

66
60 60

141

170

227

43
37

© Hana Ross
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În cazul în care taxele nu sunt majorate pentru a ţine pasul cu inflaţia, 
acest fapt reprezintă de fapt o reducere a taxelor. Ca urmare, nivelul 
fumatului va creşte iar veniturile din tutun vor scădea.

•  Accizele specifice pot fi diminuate de inflaţie şi de creşterea venituri-
lor, deci trebuie să fie indexate pentru a ţine pasul cu inflaţia şi cu 
nivelul veniturilor.

•  Accizele ad valorem sunt ajustate în mod automat în funcţie de 
inflaţie, dar doar dacă preţurile la producător cresc odată cu inflaţia. 
Taxele ad valorem nu se ajustează în funcţie de creşterea veniturilor.

Astfel, este important să se susţină ajustările automate în funcţie de 
inflaţie şi de creşterile veniturilor, dacă acest lucru este acceptat la nivel 
politic. 

Corecţia în funcţie de inflaţie
Dacă indexarea nu are loc, inflaţia poate diminua efectul taxelor speci-
fice la tutun. Este important să se acorde atenţie preţurilor reale ale 
produselor din tutun:

Efectele inflaţiei

preţul real =  preţul actual (sau nominal)  
÷ preţul tuturor bunurilor şi serviciilor

(exprimat ca indice al preţurilor de vânzare cu amănuntul RPI sau indice al preţurilor de consum CPI)
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Ţările în care se înregistrează creşteri ale veniturilor trebuie să ia în con-
siderare accesibilitatea financiară a produselor din tutun – impactul 
combinat dintre preţ şi venit. Acest impact depinde atât de preţ cât şi 
de elasticitatea în raport cu venitul.

Reducerea consumului depinde de reducerea accesibilităţii financi-
are a tutunului. Există mai mulţi factori care determină capacitatea 
populaţiei de a cumpăra tutun:

1 / nivelul actual al taxelor la tutun;
2 / preţul actual de vânzare cu amănuntul al tutunului;
3 / veniturile medii;
4 / creşterea veniturilor;
5 / nivelul inflaţiei;
6 /  accesul la tutunul ieftin (ţigări cu reducere, ţigări pe care le răsuceşti 

singur, ţigări fără taxe, produse din tutun de contrabandă).

Atunci când elementele de mai sus sunt luate în calcul, este posibil să 
se estimeze impactul majorărilor taxelor asupra consumului de tutun. 
 
Accesibilitatea financiară se poate măsura prin:

•  preţul în funcţie de venit (RIP): % din PIB-ul pe cap de locuitor necesar 
pentru a cumpăra 100 de pachete; 

•  minutele de muncă necesare pentru a cumpăra 1 pachet – cât timp 
trebuie să muncească un muncitor mediu pentru a putea cumpăra 1 
pachet de ţigări

Efectele creşterii veniturilor – accesibilitatea financiara

E prea mult!

Cât?!?!
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Diferenţe privind accesibilitatea financiară în Europa 1990 – 2008 10

a / România: 1994-2008
b / Islanda: 1999-2008
c / Croaţia: 1998-2002

10 
 Sursa: Evan Blecher, The Economics of Tobacco Control in Low- and Middle-income Countries, Teză de doctorat, 
Facultatea de Economie, Universitatea din Cape Town, aprilie 2011
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Raspunsul industriei 
tutunului la taxare
Este interesul companiilor de tutun să se menţină nivelul taxelor 
cât mai jos posibil, astfel încât tutunul să fie relativ ieftin, ceea ce 
înseamnă că acestea pot vinde mai multe produse şi face mai mult 
profit. 

Industria tutunului a făcut presiuni imense, prin orice mijloc 
posibil, asupra statelor pentru ca acestea, fie să reducă, fie să 
nu majoreze taxele. Aceste companii au reuşit să manipuleze în 
mod sistematic sistemele de taxare a tutunului din ţările respec-
tive prin informaţii false care sugerau că 

1 / statele vor avea venituri mai mari reducând taxele şi/sau că 
2 / veniturile vor scădea după o majorare a taxelor.

Mai mult, companiile de tutun internaţionale au fost complici la 
contrabandă pentru a-şi extinde piaţa, pentru a penetra pe pieţe 
unde exista monopol al statului sau pentru a evita plata taxelor. 

•  în cazul taxelor ad valorem, companiile tind să scadă preţurile de 
bază pentru a reduce colectarea taxelor,

•  în cazul taxelor specifice, companiile pot mări dimensiunea ţigării 
pentru a reduce taxele pe unitate din tutun, şi pot creşte preţul aces-
teia.

Este clar ca majorarea  
taxelor nu influenţeaza  

nivelul fumatului

Credeam ca putem avea 
încredere în indivizii 

aştia?

Altă minciună
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Cum se calculeaza impactul taxelor?
11  

Teoretic este posibil ca 
elasticitatea cererii de un bun 
sau produs în raport cu preţul 
să fie pozitivă – dar aceasta 
ar însemna că, consumatorii 
consumă mai multe astfel de 
bunuri sau servicii atunci când 
preţul creşte, fapt care este 
neobişnuit în practică.

Datele din trecut pot fi folosite pentru a estima impactul preţului 
tutunului asupra consumului de tutun. Acest impact se măsoară prin 
elasticitatea cererii de tutun în raport cu preţul. Estimarea elasticităţii 
cererii de tutun în raport cu preţul poate fi folosită pentru a prezice im-
pactul modificărilor actuale sau propuse ale preţurilor şi taxelor asupra 
consumului viitor de tutun, venitului din taxe şi numărului deceselor 
viitoare asociate cu consumul de tutun.

După o majorare a preţului/taxelor, reducerea consumului total de 
tutun poate fi analizată folosind elasticitatea cererii în raport cu preţul. 
În mod normal este un număr negativ11 care corespunde reducerii 
procentuale a consumului care apare ca răspuns la o majorare cu 1% 
a preţului tutunului. De exemplu, o elasticitate de -0,4 înseamnă că o 
majorare cu 1% a preţului conduce la o reducere cu 0,4% a consumului. 
De obicei, jumătate din impact se produce la nivelul prevalenţei fuma-
tului, restul impactului producându-se la nivelul cantităţii de tutun 
consumat de către aceia care nu renunţă la fumat.

Elasticitatea cererii în raport cu preţul poate varia în diferitele jurisdicţii 
iar cei care sunt de opinie că prevalenţa scade trebuie să ia în calcul 
datele specifice din ţările respective. O majorare cu 10% a preţului 
într-o ţară poate să nu aibă acelaşi efect asupra consumului în altă 
ţară, deşi elasticitatea cererii în raport cu preţul tinde să fie foarte 
asemănătoare în ţările dezvoltate, precum ţările din UE. 
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Relaţia negativă dintre consumul de tutun şi preţ

În ciuda unor opinii contrare din partea industriei tutunului, studiile efectuate în numeroase ţări de-a lungul 
multor ani au arătat în mod clar că cererea de tutun este sensibilă la majorările de preţ dar nu atât de mult ca 
majoritatea produselor de consum neesenţiale. 

Acest caz este exemplificat prin trei grafice care ilustrează nivelul taxelor în raport cu consumul:

12  
Gallus S, Townsend J et al, Price and consumption of tobacco in Italy over the last three 
decades. Jurnalul European de Prevenire a Cancerului, 2003; vol 12, numărul 4.
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Elasticitatea relativ scăzută a cererii de tutun în raport cu preţul presu-
pune faptul că o majorare a taxelor, după cum se va arăta în rândurile 
ce urmează, va constitui mereu o garanţie că veniturile vor creşte. 
Dovezile identificate în urma studiilor sprijină în mod clar acest fapt 
în diverse contexte.13 Taxele la tutun reprezintă un transfer de resurse 
deja create în economie (şi prin urmare nu contribuie la PIB), şi anume, 
banii de la fumători merg către vistieria statului şi ulterior către soci-
etate prin intermediu serviciilor statului.

Puncte ce trebuie reţinute:

•  consumul de tutun tinde să crească odată cu creşterea veniturilor şi 
la fel se întâmplă cu totalitatea veniturilor din taxele la tutun (elastici-
tatea cererii în raport cu venitul este pozitivă).

•  producţia şi importurile pot fi monitorizate îndeaproape de stat astfel 
încât colectarea taxelor ar trebui să fie relativ uşor de realizat. 

13  
Din „The Aspect Consortium” 
octombrie 2004 p. 76 – 
Referinţă contextuală = 
Townsend J. Price and 
consumption of tobacco. BMJ 
1998, 52: 132-142 
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Ca urmare a majorării taxelor, consumul de ţigări în întreaga UE a 
scăzut cu puţin mai mult de 10% între 2005 şi 2006. În UE-15, majo-
rarea medie de 33% a taxelor între 2002 şi 2006 a condus la o scădere a 
fumatului cu 16%. În statele membre noi, o majorare similară a taxelor 
de 34% de la momentul aderării în 2004 şi până la sfârşitul anului 2006 
a condus la o reducere a fumatului cu doar 1%. Această scădere mică 
poate fi explicată probabil prin nivelul iniţial relativ scăzut al taxelor şi 
o elasticitate a cererii în raport cu preţul foarte scăzută. Toate studiile 
efectuate arată că taxele crescute la ţigări măresc venitul la bugetul de 
stat, sunt eficiente în reducerea fumatului şi au efect imediat. Venituri-
le crescute ale statului provenind din taxe mai mari pot fi direcţionate 
către măsuri de promovare a sănătăţii şi de renunţare la fumat.

Totuşi, cantităţile de tutun tăiat mărunt vândute în UE, cu taxe mult 
mai mici decât cele aplicate la ţigări, au crescut în aceeaşi perioadă 
cu aproximativ 10%. Din acest motiv Comisia Europeană a propus o 
majorare a taxelor la tutunul tăiat mărunt ca măsură de încurajare a 
renunţării la fumatul oricărui produs din tutun. 14.

Majorarile taxelor la tutun  
şi fumatul în UE

14  
Secţiune preluată din „SFP Spotlight on Taxation and Illicit Trade” –
www.smokefreepartnership.eu (accesat în ianuarie 2011)

Efectul majorarii taxelor asupra 
venitului la bugetul de stat

Următoarele elemente constituie beneficii ale majorării taxelor la tu-
tun peste nivelul inflaţiei:

Urmarea imediată a unei majorări a taxelor este creşterea venituri-
lor la bugetul de stat din taxele la tutun. După cum arată Townsend 
(1996), presupunem că elasticitatea cererii de tutun în raport cu preţul 
(şi anume, sensibilitatea consumului total de tutun la modificările 
preţului tutunului – mai degrabă decât elasticitatea în raport cu 
prevalenţa discutată mai devreme) este de -0,5 în scenariul nostru 
central. Elasticitatea în raport cu consumul este răspunsul întregii 
cantităţi de tutun/ţigări folosite la o modificare de 1% a preţului. 
Elasticitatea în raport cu prevalenţa reprezintă modificarea proporţiei 
populaţiei adulte care fumează ca urmare a unei modificări de 1% a 
preţului. Aceasta înseamnă că o creştere a preţului produselor din 
tutun duce la o creştere a veniturilor. 

Exemplele de mai jos constituie dovezi în acest sens: 

See the next 

examples as 

evidence:
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Germany -Tax burden  
vs. Excise revenue

UK -Tax burden  
vs. Excise revenue Italy -Tax burden  

vs. Excise revenue
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Poland -Tax burden  
vs. Excise revenue

France -Tax burden  
vs. Excise revenue Hungary -Tax burden  

vs. Excise revenue
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Efectul majorarii taxelor asupra venitului la bugetul de stat

Continued from previous page



24

TOBTAXY / Toolkit Generic / Impozitarea tutunului şi comerţul ilicit

Smoke Free Parnership

Contents

Cum se calculează efectul asupra venitului la bugetul de stat?

Efectul asupra veniturilor din taxe – o metodă simplă!
•  Veniturile din taxe înaintea majorării = nivelul taxelor înaintea majorării T1 x 

vânzările înaintea majorării Q1
•  Veniturile din taxe după majorare = nivelul taxelor după majorare T2 x 

vânzările după majorare Q2
•  Chiar şi în ţările în care cererea este cea mai sensibilă la modificările de 

preţ, veniturile nu se pot reduce totuşi prin majorarea taxelor; nu se 
ajunge la acest efect nici pe departe!

Mai exact:
Dacă preţurile cresc cu 10% (de la P1 la P2) iar e este -0,4 atunci
Q2/Q1   =   1,1 -0,4   = 0,96, prin urmare fumatul scade cu 4%

Dacă preţurile cresc cu 20% atunci 
Q2/Q1 = 1,2 -0,4 = 0,93 prin urmare fumatul scade cu 7% (nu cu 8%, după cum 
s-ar putea aştepta, deoarece funcţia este exponenţială)          

•  Dacă T1/P1 este aproximativ 70%, veniturile din taxe vor creşte atâta timp cât 
elasticitatea în raport cu preţul este mai mare de -1,4

•  Toate studiile realizate sugerează că elasticitatea în raport cu preţul este 
mult mai mare decât aceasta (între -0,2 şi -0,9)

•  Deci dacă T/P este 0,7 iar e = -0,5, elasticitatea în raport cu veniturile din taxe 
este 0,65

•  Pe când dacă T/P este 0,5 iar e = -0,4, elasticitatea în raport cu veniturile din 
taxe este 0,8    

Tobacco Taxes and Revenues in UK
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EXEMPLUL 1 
Dacă taxele la ţigări cresc cu 30%, iar e = -0,5 şi T/P = 0,7
•  Veniturile din taxe ar trebui să crească cu aproximativ 20% iar
•  Consumul de ţigări ar trebui să scadă cu aproximativ 10%
•  Dacă majorarea taxelor nu se aplică în totalitate, atunci consumul de 

ţigări ar scădea mai puţin dar veniturile la bugetul de stat ar creşte mai 
mult 

EXEMPLUL 2 
Dacă taxele la ţigări cresc cu 20%, iar e= -0,5 şi T/P = 0,7
• Veniturile din taxe ar trebui să crească cu aproximativ 12,5% iar
• Consumul de ţigări scade cu aproximativ 6,3%
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Beneficiile aduse statului de  
majorarea taxelor la tutun

Economii la costurile serviciilor medicale – să luam 
exemplul Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord  : în 2006, 
2,7 miliarde de lire sterline (3,2 miliarde de euro) au fost cheltuite de 
către NHS (National Health Service, Casa de Asigurări de Sănătate) 
pentru tratarea bolilor asociate fumatului în Anglia. Dat fiind că riscul 
de îmbolnăvire scade (ca urmare a unei prevalenţe scăzute a fumatului 
şi scăderii riscurilor la foştii fumători), la fel se întâmplă şi cu costul 
tratamentului.

Câştiguri din productivitate datorate reducerii 
absenteismului – există dovezi care indică faptul că fumătorii sunt 
mai predispuşi să lipsească de la locul de muncă decât nefumătorii. Dat 
fiind că din ce în ce mai mulţi oameni renunţă la fumat, productivitatea 
acestora ar creşte ca urmare a reducerii absenteismului.

Cheltuieli reduse cu ajutoarele legate de boli şi 
dizabilităţi – fumatul este asociat cu o creştere a problemelor 
de sănătate ale populaţiei precum şi cu o mortalitate crescută. O 
majorare a taxelor ar conduce la o reducere a cheltuielilor cu ajutoarele 
pentru populaţia cu vârstă de muncă cu probleme de sănătate de 
lungă durată (precum îndemnizaţia de şomaj şi ajutorul special pentru 
persoanele handicapate) şi la o reducere a prevalenţei fumatului.

Câştiguri din productivitate datorate reducerii 
mortalităţii – faptul că oamenii trăiesc mai mult presupune o mai 
mare probabilitate ca aceştia să supravieţuiască şi să muncească până 
la vârsta medie de pensionare. Prin urmare, reducerea prevalenţei 
fumatului ar conduce la câştiguri din productivitate datorate reducerii 
mortalităţii.

Ani de viaţă câştigaţi – faptul 
că oamenii trăiesc mai mult şi sunt 
mai sănătoşi reprezintă un beneficiu în 
sine pentru aceste persoane şi pentru 
întreaga societate. De exemplu, 
ministerele din Regatul Unit al Marii 
Britanii şi Irlandei de Nord  au preferat 
să estimeze „valoarea umană” 
a prevenirii unui deces (puţin 
sub 1 milion de lire sterline) 
pentru calcularea valorii anilor 
suplimentari de viaţă pentru 
persoanele care renunţă la 
fumat (sau nu se apucă de fumat 
niciodată) din cauza creşterii de 
preţ.

Creşterea veniturilor din taxe ca urmare a reducerii 
absenteismului – productivitatea crescută datorată reducerii 
absenteismului în rândul persoanelor care renunţă la fumat (sau nu se 
apucă de fumat niciodată) ca urmare a majorării taxelor conduce la o 
creştere a veniturilor din taxe, a CAS-ului şi a veniturilor din TVA.

Creşterea veniturilor din taxe ca urmare a creşterii 
perioadei de încadrare în muncă – persoanele cu vârstă 
de muncă al căror deces este evitat ca urmare a renunţării la fumat 
(sau a faptului că nu se apucă de fumat niciodată) datorită majorării 
taxelor la tutun vor fi încadrate în muncă mai mult timp şi prin urmare 
vor plăti mai mult impozit pe venit şi contribuţii de asigurări sociale 
(CAS) către stat. De asemenea, acestea vor cheltui cel puţin o parte din 
venitul lor suplimentar după plata taxelor şi impozitelor şi prin urmare 
vor plăti mai mult TVA.

În rândurile ce urmează sunt enumerate o serie de beneficii aduse statului de majorarea taxelor:

Creşterea nivelului 
taxelor e nemaipomenita 
pentru venitul statului… ...şi pentru sanatatea 

cetaţenilor

So many benefits
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Taxarea tutunului şi saracia – 
sunt taxele regresive?

Grupurile socio-economice cu venituri mici tind să fumeze mai mult 
ca alte grupuri şi, astfel, suferă în mod disproporţionat de boli aso-
ciate fumatului, în special cancer, boli cardiace şi boli cronice ce 
obstrucţionează căile respiratorii. 

Pe când grupurile socio-economice cu venituri mici pot plăti mai 
multe taxe dacă continuă să fumeze,  acestea sunt şi mai sen-
sibile la modificările de preţ (elasticităţi) decât alte grupuri şi 
este probabil să răspundă la creşterile de preţ renunţând la 
fumat sau reducând consumul de tutun. Astfel, o creştere 
a preţului poate reduce nivelul fumatului în cadrul acestui 
grup mai mult decât orice altă intervenţie şi, în esenţă, 
îmbunătăţi rezultatele din punct de vedere al sănătăţii. 

Mai mult, taxele însele acţionează ca o măsură 
complementară şi întăresc mesajele privind educaţia 
în domeniul sănătăţii referitoare la efectele negative 
ale fumatului – în special pentru grupurile care s-a arătat 
că răspund mai greu la materialele educative în domeniul 
sănătăţii ce subliniază riscurile asociate consumului de 
tutun. 

Trebuie remarcat faptul că statul trebuie să fie încurajat 
să folosească o proporţie a veniturilor crescute din taxele la 
tutun pentru a sprijini dezvoltarea, serviciile medicale şi/sau 
renunţarea la fumat în rândul grupurilor socio-economice cu 
venituri mici.

Minciuna regresivităţii

26

Te simţi bogat. Fumează!
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Alocarea

„Alocarea” reprezintă repartizarea unui procent din veniturile ce provin 
din majorările taxelor la tutun pentru dezvoltare, servicii medicale, 
educaţie sau alte măsuri privind sănătatea publică. 

Taxele alocate pot fi utilizate de stat pentru:

•  a susţine activităţile de control al tutunului (sunt incluse Tailanda şi 
California)

•  controlul tutunului şi promovarea sănătăţii (sunt incluse Finlanda, 
România, Estonia, Polonia, Slovenia, Lituania)

•  serviciile medicale sau asigurările medicale (sunt incluse Regatul 
Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord  , Grecia, Irlanda, Portugalia, 
Austria) 

Este posibil ca alte ţări să folosească veniturile obţinute din taxarea 
tutunului în scopuri de dezvoltare generală sau alte scopuri.

Convenţia-cadru a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii 
pentru controlul tutunului (FCTC)

FCTC reprezintă un acord supranaţional care are ca scop „protejarea 
generaţiilor prezente şi viitoare împotriva consecinţelor devastatoare 
ale consumului de tutun şi ale expunerii la fumul de tutun asupra 
sănătăţii, a mediului înconjurător, a mediului social şi economic” prin 
emiterea unui set de standarde universale care prezintă pericolele 
tutunului şi limitează consumul acestuia sub orice formă la nivel mon-
dial.

FCTC şi taxele

Toate ţările care implementează FCTC trebuie să ia în calcul obiectivele 
privind sănătatea publică atunci când decid politicile de taxare. Acestea 
sunt enumerate la articolele 6 şi 15 din tratat:

Articolul 6 prevede că statele semnatare:
•  trebuie să admită că măsurile legate de preţ şi taxe sunt mijloace 

eficace şi importante de reducere a consumului de tutun;
•  ar trebui să implementeze politici privind taxele şi, după caz, politici 

privind preţurile, referitoare la produsele din tutun astfel contribuind 
la obiectivele legate de sănătate menite să reducă consumul de tu-
tun;

•  ar trebui să interzică sau să restricţioneze vânzarea şi/sau importurile 
de către călătorii internaţionali de produse din tutun fără taxe şi în 
regim duty free.

Perspectiva 
internaţionala / globala
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Articolul 15 prevede că statele semnatare:
•  trebuie să monitorizeze şi colecteze date privind comerţul transfron-

talier cu produse din tutun, inclusiv comerţul ilicit;
•  trebuie să emită sau să consolideze legislaţia împotriva comerţului 

ilicit cu tutun;
•  trebuie să distrugă tutunul contrafăcut şi de contrabandă;
•  trebuie să adopte şi să implementeze măsuri pentru monitorizarea şi 

controlul distribuţiei de produse din tutun.

Noutăţi de la COP4  

Recunoscând importanţa unei cooperări internaţionale solide în 
vederea eliminării comerţului ilicit cu produse din tutun, Părţile 
Convenţiei-cadru a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, pentru controlul 
tutunului (FCTC) au înfiinţat un organism de negociere în vederea 
elaborării unui protocol privind comerţul ilicit cu produse din tutun. 

Mai mult de 135 de Părţi la FCTC s-au întâlnit de cinci ori între 2008 
şi 2012 pentru a negocia un tratat internaţional de combatere a 
comerţului ilicit cu produse din tutun şi au ajuns la un acord în aprilie 
2012 în privinţa textului protocolului de eliminare a comerţului ilicit 
cu produse din tutun. Tratatul privind comerţul ilicit este în curs de 
negociere ca tratat adiţional sau protocol la FCTC. Articolul 15 din FCTC 
prevede faptul că, convenţia ar trebui să se refere la toate formele 
comerţului ilicit cu produse din tutun, inclusiv contrabanda, producţia 
ilicită şi contrafacerea. 

Protocolul stabileşte regulile de combatere a comerţului ilicit cu 
produse din tutun prin acţiuni de control al lanţului de aprovizionare. 
Acesta mai defineşte şi comportamentul ilegal şi stabileşte măsurile 
legale ce trebuie aplicate în acest caz şi măsurile de cooperare 
internaţională. 

În cadrul protocolului, Părţile propun stabilirea unui sistem global de 
depistare şi urmărire a produselor din tutun şi au ajuns la un acord 
cu privire la alte măsuri, precum licenţele, obligaţiile, aplicarea legii, 
schimbul de informaţii şi asistenţa juridică reciprocă. Aceste măsuri 
sunt menite să contracareze şi, în cele din urmă, să elimine comerţul 
ilicit cu produse din tutun.

Protocolul va fi transmis pentru examinare şi adoptare în cadrul 
Conferinţei Părţilor WHO FCTC de la Seoul, Coreea de Sud, în noiem-
brie 2012.

Odată adoptat, acesta va deveni primul protocol OMS privind FCTC, 
fiind primul şi singurul tratat global în sectorul sănătăţii negociat sub 
auspiciile Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Protocolul va intra în 
vigoare după 40 de ratificări.

Perspectiva internaţionala / globala
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Legislaţia din Uniunea Europeană are o influenţă majoră asupra nive-
lurilor taxelor la tutun în Europa. Această legislaţie stabileşte nivelurile 
minime ale taxelor pentru toate ţările UE, după cum este prevăzut în 
paragraful de mai jos:

„Taxa globală (taxa specifică şi taxa ad valorem exclusiv TVA) pe 
ţigarete reprezintă cel puţin 57% din preţul mediu ponderat de vân-
zare cu amănuntul al ţigaretelor puse în vânzare pentru consum. Taxa 
respectivă nu poate fi mai mică de 64 EUR pentru 1000 de ţigarete, 
indiferent de preţul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul.”

Directiva 2010/12/UE a Consiliului15 din 16 februarie 2010 a actualizat reg-
ulile UE privind taxele la tutun în UE astfel încât să se asigure un nivel su-
perior al sănătăţii publice. Conceptul MPPC (cea mai populară categorie 
de preţ) a fost înlocuit acum cu un preţ mediu ponderat (WAP) ca punct 
de referinţă pentru cerinţele UE minime. Aceasta este o măsură potrivită 
dat fiind că în prezent pieţele sunt mai dinamice, existând mai multe 
mărci cunoscute şi modificări frecvente ale preţurilor la ţigări. Înlocuirea 
MPPC cu WAP al tuturor ţigărilor pentru determinarea bazei taxabile 
asigură transparenţa şi condiţii de egalitate pentru fabricanţi. Mai mult, 
în încercarea de a sublinia latura referitoare la sănătate a obiectivelor 
taxelor la tutun, taxa minimă monetară se va aplica la toate ţigările şi va 
creşte gradual în următorii cinci ani la 90 de euro pentru toate ţigările, 
indiferent de WAP, cu o taxă globală la ţigări de cel puţin 60% din WAP. 
 
 
 

Această majorare a taxelor minime va reduce diferenţa dintre cele mai 
ieftine şi cele mai scumpe ţigări în UE. Începând cu 1 ianuarie 2011, cota 
minimă de taxare nu mai are o limită maximă. Începând cu 1 ianuarie 
2014, componenta specifică a taxelor nu poate fi mai mică de 7,5% şi mai 
mare de 76,5% din valoarea totală a taxelor, dând astfel statelor membre 
mai multă flexibilitate pentru a determina echilibrul dintre cele două el-
emente ale taxelor în funcţie de caracteristicile pieţei naţionale de ţigări. 
16

Articolul 168 din Tratatul UE

Regulile UE privind taxele la tutun trebuie să reflecte progresele 
înregistrate în politicile UE după cum este cazul articolului 168 din 
Tratatul UE care prevede că un nivel ridicat al protecţiei sănătăţii 
populaţiei va fi inclus în toate politicile UE.

Zona Schengen şi Aria Economică Europeană

Zona fără frontiere şi zona comercială liberă a Europei continen-
tale permite libera mişcare atât a persoanelor cât şi a bunurilor. Se 
intenţionează controlul transportului de tutun – transportul de ţigări 
între ţări de către persoane este stabilit la maximum 800 de ţigarete, 
400 de ţigări de foi, 200 de trabucuri şi 1kg de tutun17. În cazul în 
care sunt oprite la vamă, persoanele trebuie să dovedească faptul că 
tutunul este destinat consumului personal atunci când sunt transpor-
tate peste frontieră cantităţi mai mari. Natura însăşi a acestui sistem 
poate crea probleme pentru acele ţări care majorează taxele naţionale 
la tutun:

15  
>> Download PDF (accessed 

April 2011)

16  
Section taken from “WHO 
Technical Manual on Tobacco 
Tax Administration” pg.64 -  

>> Download PDF 
(accessed January 2011)

17  
>> Discover More (accessed 
January 2011)

Perspectiva europeana:  
Directiva UE actuala privind taxele la tutun

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:050:0001:0007:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:050:0001:0007:EN:PDF
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241563994_eng.pdf
http://europa.eu/travel/shop/index_en.htm#tobacco
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Diferenţierea de preţ

Atunci când între două ţări Schengen există o diferenţă substanţială la 
preţul tutunului cu taxele plătite, se constată de obicei apariţia trans-
porturilor transfrontaliere de tutun dinspre jurisdicţiile care au stabilit 
preţuri mici spre cele cu preţuri mari. Aceste transporturi pot fi legale, 
în cazul unei persoane care locuieşte într-un oraş de graniţă şi care 
trece în ţara vecină să cumpere cantitatea de tutun legală maximă, sau 
ilegale, atunci când o persoană cumpără mai mult decât cantitatea 
permisă din zona cu preţuri mai mici şi revinde tutunul în 
zona cu preţuri mai mari la un preţ mai mic.

Această situaţie poate crea probleme 
pentru ţările care doresc să majoreze 
taxele (şi astfel preţul) la tutun. 
Orice creştere a preţului tutunu-
lui în ţările care au graniţe cu 
zonele cu preţuri mici poate 
crea o mare diferenţiere de 
preţ şi astfel anula orice ben-
eficii eventuale ca urmare a 
comerţului legal şi ilegal cu 
tutun cu taxele plătite. 
Folosind cuvinte mai 
simple, consumatorii 
pot avea acces la tutun cu 
preţuri mici din alte surse. 

Această situaţie a fost 
subliniată de oponenţii 
majorării taxelor la tutun.

Contrabanda

Contrabanda cu tutun fără taxe plătite din afara zonei Schengen este 
o chestiune serioasă. Dacă acest tutun intră în zona Schengen, are 
potenţialul de a se mişca la fel de liber ca orice produs normal dacă nu 
este verificat la vamă. O creştere a contrabandei în orice punct de in-
trare în zona Schengen poate inunda piaţa de consum cu tutun ieftin. 
Această situaţie are potenţialul de a anula creșterile de preţ, deoarece 
consumatorii pot avea acces la tutun mai ieftin din surse ilicite.

Totuşi, trebuie observat faptul că majoritatea fumătorilor cumpără 
într-adevăr ţigări legale şi nu se deplasează pe distanţe lungi pentru a 
obţine produse mai ieftine. Deşi există o variaţie mare a preţurilor în 
diversele ţări din Europa (a se vedea harta de mai jos), cele mai multe 
state reuşesc să majoreze taxele. Statele nu trebuie să se simtă descu-
rajate să majoreze taxele la tutun de frica apariţiei contrabandei, ci tre-
buie să fie convinse de importanţa raţionalizării taxelor prin majorarea 
acestora, fapt care ar conduce la câştiguri atât pentru stat cât şi pentru 
sănătatea publică.

Ador Europa… …trebuie doar sa ştii  
de unde sa cumperi!

Disharmonisation
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Unii fumători acţionează pentru reducerea costul fumatului sau a 
efectelor majorării taxelor prin mijloace legale şi ilegale.  

Mijloace legale prin care fumătorii reduc costurile 
fumatului:

• cumpărarea de ţigări mai ieftine;
•  trecerea la ţigări pe care şi le răsucesc singuri;
•  cumpărarea de ţigări de peste graniţă în limita uzului personal (taxe 

plătite);
• cumpărarea în regim duty free (legal, fără taxe plătite).

Pentru a contracara mijloacele legale de reducere a 
costurilor, statul trebuie:

•  să crească taxele la diferitele produse din tutun şi să le păstreze la 
acelaşi nivel cu inflaţia. Să taxeze toate produsele în acelaşi mod pe 
cât posibil;

•  să încheie acorduri de creştere a preţurilor cu ţările vecine;
•  să se bazeze mai mult pe taxele specifice pentru a reduce trecerea 

de la o marcă la alta (diferenţele de preţ sunt mai mici dacă taxa este 
stabilită pe pachet).

Mijloace ilegale prin care fumătorii reduc costurile 
fumatului:

•  contrabanda la scară mică (ţigări care provin din jurisdicţii cu preţuri 
mai mici), dar nu pentru uz personal/peste limita pentru uz person-
al);

• ilegal, fără taxe plătite: contrabandă;
• ilegal, vânzări pe  internet sau la telefon.

Pentru a contracara mijloacele ilegale de 
reducere a costurilor, statul trebuie:

•  să crească măsurile de siguranţă, monitorizare şi 
prevenire a contrabandei;

•  să promoveze utilizarea timbrelor fiscale;
•  să crească numărul de licenţe;
•  să includă identificarea şi verificarea clienţilor (cu 

diligenţa necesară);
•  să intensifice folosirea sistemelor de depistare şi 

urmărire;
•  să îmbunătăţească evidenţa ţinută;
•  să stopeze modurile de vânzare pe internet 

şi alte moduri de comercializare bazate pe 
telecomunicaţii;

•  să limiteze, să acorde licenţe pentru sau să interzică 
comercializarea tutunului în zonele de comerţ liber şi în 
regim duty free. 

Evitarea taxelor şi evaziunea fiscala
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Evitarea taxelor se referă la activităţile legale prin care se plăteşte 
mai puţin sau nicio taxă; evaziunea fiscală se referă la activităţile 
ilegale prin care se plăteşte mai puţin sau nicio taxă. Evitarea taxelor 
reprezintă, de exemplu, achiziţia de produse din tutun în jurisdicţiile 
cu preţuri mai mici de către consumatori individuali de tutun din 
jurisdicţiile cu preţuri mari pentru uz propriu în limitele vamale per-
mise. 

Evaziunea fiscală se referă  la activităţile ilegale prin care se plăteşte 
mai puţin sau nicio taxă şi include achiziţia de produse din tutun de 
contrabandă şi fabricate ilegal. Termenul cel mai des folosit în acest 
context este contrabanda. Totuşi, contrabanda, evaziunea fiscală sau 
comerţul ilicit nu se referă la acelaşi tip de activităţi. Contrabanda se 
referă la comerţul ilegal cu produse din tutun peste graniţă. Trecerea 
ilegală a frontierelor între jurisdicţii reprezintă o caracteristică-cheie a 
contrabandei. 

Comerţul ilicit reprezintă un concept mult mai larg decât contra-
banda şi este definit la articolul 1 din OMS FCTC ca reprezentând „orice 
practică sau comportament interzis de lege şi care este legat de pro-
ducere, transport, primire, posesie, distribuţie, vânzare sau cumpărare 
incluzând orice practică sau comportament care intenţionează să 
faciliteze o astfel de activitate”.18 Comerţul ilicit include atât pro-
dusele din tutun de contrabandă cât şi produsele fabricate în mod 
ilicit. Fabricarea ilicită se referă la producţia de produse din tutun cu 
nerespectarea legii. Una din formele fabricării ilegale este producţia 
de tutun contrafăcut în care produsele fabricate afişează o marcă 
comercială fără acceptul proprietarului mărcii comerciale. Produsele 
fabricate în mod ilegal pot fi vândute pe piaţa internă sau se poate face 
contrabandă cu acestea în altă jurisdicţie.  

Contrabanda şi comerţul ilicit
O ţigara?

Uau, ai fost în 
China?

Ei bine… nu chiar.  
Le-am cumparat de la 
unu’ de la metrou.

Din China - cu dragoste?

18  
Organizaţia Mondială a Sănătăţii. WHO Framework Convention on 
Tobacco Control. Geneva, Organizaţia Mondială a Sănătăţii, 2003. 
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Tipuri de contrabandă 

Contrabanda cu tutun ieftin sau cu tutun contrafăcut pe o piaţă legală 
poate reduce impactul pozitiv al taxelor – deoarece consumatorii 
care sunt sensibili la modificările de preţ pot evita creşterile de preţ 
cumpărând produse ieftine. Mai mult, statul poate pierde venituri din 
această practică deoarece taxele fie nu au fost plătite niciodată fie au 
fost plătite la nivelul minim în altă jurisdicţie. 

Contrabanda la scară largă presupune transportul şi distribuţia 
ilegală de mari cantităţi de produse din tutun, de către reţele de crimă 
organizată, de obicei fără plata vreunei taxe. 

Contrabanda la scară mică se referă la activităţile de contrabandă 
ale diverşilor indivizi sau mici bande care importă în mod ilegal cantităţi 
mici de produse cu taxele plătite. De exemplu, achiziţia de tutun în 
ţările cu taxe mici în cantităţi care depăşesc limitele stabilite prin regu-
lamentele vamale, pentru a fi vândute în jurisdicţiile cu taxe mari.

Cauzele comerţului ilicit

Producţia nedeclarată este una din cauzele comerţului ilicit. În 2008, 
companiile internaţionale mari de tutun au produs şi importat aproxi-
mativ 130 de miliarde de ţigări în Ucraina – cu 30% mai mult decât ar 
fi putut consuma piaţa locală. Aceste ţigări „suplimentare” dispar în 
Ucraina şi alimentează piaţa neagră din restul Europei.19 Producţia 
nedeclarată reprezintă o problemă majoră în multe regiuni şi este 
adesea datorată controlului necorespunzător al fabricaţiei de către 
autorităţi. 

Aplicarea laxă a legii şi penalităţi insuficiente: contrabandiştii 
tind să prospere în ţările care tolerează contrabanda, acolo unde apli-
carea legii este laxă iar corupţia este larg răspândită şi unde controlul 
la vamă este slab. În plus, multe state nu tratează contrabanda cu 
tutun ca pe o infracţiune gravă, impunând penalităţi care reprezintă 
o fracţiune din acelea pentru contrabanda cu alte produse precum 
produsele farmaceutice sau armele de foc. Acest fapt face tutunul mai 
atractiv pentru contrabandişti, care iau în calcul potenţialul enorm de 
profit faţă de o mică probabilitate de a fi prinşi, condamnaţi, închişi sau 
amendaţi.

Slăbiciuni în sistemul de tranzit: lipsa unor sisteme mai sigure pentru 
transportul ţigărilor în comerţul internaţional susţine piaţa neagră 
dând contrabandiştilor acces la mari cantităţi de ţigări fără plata nici 
unei taxe.

Reţele de distribuţie informale: neacordarea de licenţe tuturor 
actorilor implicaţi în distribuţia de ţigări, şi în special prezenţa pe străzi 
în anumite state a vânzătorilor care nu au licenţă, împiedică aplicarea 
legii şi facilitează contrabanda.

Diferenţe de preţ la nivel transfrontalier: diferenţele de preţ sunt 
un factor semnificativ al traficului ilegal informal. Aceste diferenţe au 
o pondere mult mai mică în contrabanda organizată la nivel mare cu 
ţigări „în tranzit”. În ciuda credinţei populare, contrabanda este mult 
mai puţin răspândită în ţările nordice şi ale Commonwealth-ului care 
practică taxe mari la ţigări.

Vânzări în regim duty free: existenţa unui volum mare de pro-
duse din tutun în regim duty free în comerţul  internaţional creează 
oportunităţi pentru contrabandă.

19  
Lavrov V. Ukraine’s ‘lost’ 
cigarettes flood Europe. 
Washington, Centrul pentru 
Integritate Publică, 2009. 
http://www.publicintegrity.
org/investigations/tobacco/
articles/entry/1438/. Volumul 
comerţului ilicit variază 
în diversele ţări între 1% şi 
aproximativ 40–50% din 
piaţă, 11,6% la nivel global, 
16,8% în ţările cu venituri mici 
şi 9,8% în ţările cu venituri 
mari. Veniturile totale pierdute 
reprezintă aproximativ 40,5 de 
miliarde de dolari pe an. 

 

http://www.publicintegrity.org/investigations/tobacco/articles/entry/1438/
http://www.publicintegrity.org/investigations/tobacco/articles/entry/1438/
http://www.publicintegrity.org/investigations/tobacco/articles/entry/1438/
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Lipsa resurselor: majoritatea statelor nu dedică resursele necesare 
aplicării legii privind taxele la tutun până după apariţia unei prob-
leme de contrabandă. Este mult mai grea eradicarea reţelelor de 
contrabandişti după ce acestea s-au format decât luarea de măsuri de 
prevenire a creării de astfel de reţele de la bun început.

Lipsa cooperării internaţionale eficiente: deşi au fost elaborate 
tratate internaţionale şi alte mecanisme de reducere a traficului cu 
produse farmaceutice, droguri ilegale, arme de foc şi alte produse, 
sisteme similare pentru reducerea contrabandei cu tutun nu au fost 
implementate. 20

Efectele comerţului ilicit 

Volumul comerţului ilicit variază în diversele ţări între 1% şi aproximativ 
40–50% din piaţă, 11,6% la nivel global, 16,8% în ţările cu venituri mici 
şi 9,8% în ţările cu venituri mari. Veniturile totale pierdute reprezintă 
aproximativ 40,5 de miliarde de dolari pe an. 21 Contrabanda cu tu-
tun subminează una dintre cele mai importante politici din sectorul 
sănătăţii – majorarea taxelor la tutun cu scopul de a crea o măsură de 
încurajare financiară pentru a nu fuma. Contrabanda cu tutun costă 
vieţi dat fiind nivelul crescut al fumatului. 

Comerţul ilicit cu tutun reprezintă o problemă internaţională care 
necesită un răspuns global. Un protocol pentru controlul comerţului 
ilicit este elaborat în prezent ca parte din tratatul agreat la nivel 
internaţional – Convenţia-cadru a OMS pentru controlul tutunului 
(FCTC).

Comerţul ilicit şi politicile privind taxele la tutun la nivel 
mondial: după cum s-a afirmat mai sus, majorarea taxelor la tu-
tun reprezintă una dintre cele mai eficiente măsuri la îndemână de 
prevenire a fumatului la copii şi de încurajare a adulţilor să renunţe. 
Contrabanda – şi teama de aceasta – au devenit un impediment în 
calea majorării taxelor la tutun la nivel mondial. Industria tutunului 
exploatează această teamă, încercând să îi convingă pe decidenţii 
politici de pe plan internaţional că practic orice majorare a taxelor la 
tutun va conduce la o contrabandă necontrolată, având ca rezultat 
pierderi de taxe la bugetul statului şi o creştere galopantă a activităţilor 
ilegale.

Totuşi, din sutele de majorări ale taxelor la tutun puse în aplicare 
cu succes pe plan internaţional, există foarte puţine cazuri în care a 
apărut o problemă de contrabandă care să fi fost suficient de gravă 
încât să determine statul să reducă taxele. Doar în Canada (1994) şi 
Suedia (1998) statul a majorat taxele la tutun şi le-a redus ulterior ca 
urmare a temerilor legate de contrabandă. În ambele cazuri, fumatul a 
crescut iar veniturile din taxele la tutun la bugetul de stat au scăzut. În 
Canada, concluzia la care s-a ajuns în prezent este că industria tutunu-
lui însăşi a fost implicată în mod activ în facilitarea unei mari părţi a 
contrabandei.

Industria tutunului a fost încurajată de succesul pe care l-a avut în 
Canada pentru a face lobby puternic cu scopul de a încerca să învingă 
creşterile masive de preţ propuse în Statele Unite în 1994 şi 1998, şi a fo-
losit „exemplul canadian” internaţional ca lecţie, dar şi ca ameninţare, 
la adresa statelor care au în vedere majorări semnificative ale taxelor 

20  
>> Secţiune preluată de pe  
  (accesat în ianuarie 2011)

21  
Joossens L, Merriman D, Ross 
H, Raw M. The impact of 
eliminating the global illicit 
cigarette trade. Addiction, 
2010; 105: 1640-9. 

 

http://global.tobaccofreekids.org/files/pdfs/en/ILL_facts_en.pdf
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la tutun, deşi scăderea nivelului taxelor în Canada a condus de fapt la 
creşterea consumului şi la scăderea veniturilor din taxe – şi toate aces-
tea în beneficiul industriei tutunului. 

Ţigări la preţ redus: contrabanda oferă ţigări la preţ redus pentru 
tineri şi fumătorii sensibili la modificările de preţ care în caz contrar ar 
renunţa la fumat.

Deschiderea pieţelor către mărcile şi publicitatea din occident: 
anumite state restricţionează în mod legal disponibilitatea mărcilor 
din occident. În timp ce intenţia care a stat la baza acestor legi se poate 
să fi fost protejarea companiilor naţionale de tutun, există dovezi serio-
ase că aceste legi au contribuit, de asemenea, la sănătatea publică prin 
reducerea marketingului în stil occidental la produsele din tutun către 
femei şi tineri. Astfel de legi mai tind şi să reducă concurenţa şi atrac-
tivitatea produselor din tutun în sine, ceea ce conduce şi la reducerea 
prevalenţei. După cum afirmă publicaţia destinată industriei tutunului 
World Tobacco, contrabanda a „contribuit la promovarea unora dintre 
cele mai importante mărci la nivel mondial pe pieţe care rămăseseră 
închise importurilor din străinătate şi unde cererea de ţigări din occi-
dent a continuat să crească.”

Reducerea finanţării destinate controlului tutunului: comerţul ilicit 
cu ţigări costă diversele state zeci de miliarde de euro în fiecare an 
prin neîncasarea taxelor şi a veniturilor vamale. Într-un număr din ce 
în ce mai mare de ţări, venitul la bugetul de stat din taxele la tutun a 
devenit o sursă esenţială de finanţare a programelor de control eficace 
al tutunului. Astfel, în măsura în care majorările taxelor la tutun sunt 
respinse ca urmare a temerilor legate de contrabandă, chiar şi spec-
trul contrabandei privează controlul tutunului de una dintre cele mai 
promiţătoare surse de finanţare imperios necesare. 22

22  
>> Secţiune preluată de pe   
(accesat în ianuarie 2011)

http://global.tobaccofreekids.org/files/pdfs/en/ILL_facts_en.pdf
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La începutul anilor 1990, Regatul Unit, care cunoscuse unul 
dintre cele mai ridicate niveluri ale deceselor  din lume, a decis 
elaborarea unei politici de încercare de înjumătăţire a fumatului 
prin majorarea taxelor din motive de sănătate, cu taxe speci-
fice mari şi taxe ad valorem mici la ţigări şi doar taxe specifice 
la alte produse din tutun. Ulterior, statul a fost confruntat cu o 
problemă gravă de contrabandă şi a avut nevoie de o politică de 
menţinere a contrabandei la nivel scăzut. A emis strategii privind 
taxele şi contrabanda în 2000, 2006, 2008, şi a mărit numărul 
personalului vamal şi a introdus scanere. 

A hotărât majorarea taxelor:
• 1993-96: creştere a nivelului taxelor cu 3% peste nivelul inflaţiei; 
• 1997: a mărit la 5% peste nivelul inflaţiei nivelul taxelor;
•  2000: nivelul taxelor va fi stabilit la momentul aprobării fiecărui 

buget anual; 
• 2001-2008: majorări doar la nivelul inflaţiei; 
• 2009: majorări la nivelul creşterilor reale.

În plus, Regatul Unit a introdus:
• mărci fiscale;
• legislaţie privind lanţul de aprovizionare;
• însemne ascunse;
• o nouă strategie de marketing;
• memorandumuri de înţelegere (MOU):
 -  Un MOU reprezintă un acord voluntar, fără penalităţi, care nu are 

forţă juridică. Poate nu în mod surprinzător, companiile de tutun au 
fost încântate să le semneze: Gallaher a fost prima în aprilie 2002, 
BAT a semnat unul în octombrie 2002 iar Imperial Tobacco în iulie 
2003. Funcţionează? În 2001-02, anul dinaintea semnării de către 
Gallaher a MOU cu statul, mărcile acestora Dorchester şi Sovereign 
reprezentau 12% din confiscările vamale în Regatul Unit al Marii Bri-
tanii şi Irlandei de Nord ale mărcilor autentice britanice. În 2003-04, 
anul de după semnarea MOU, cifra s-a ridicat la 74%. Este foarte di-
ficil să se susţină pe baza acestor date că MOU au vreun efect. 23 Ca 
atare, ONG-urile nu sunt în favoarea unor astfel de acorduri.

Studiu de caz privind acţiunea de combatere a 
contrabandei cu ţigari implementata în Regatul 
Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord 

23  
Joossens L, Raw M. Progress 
in combating cigarette 
smuggling: controlling the 
supply chain. Tobacco Control 
2008; 17:399-404
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Efectele acţiunii: contrabanda cu tutun în Regatul Unit  
al Marii Britanii şi Irlandei de Nord a scazut la 11% 24

Efectul taxelor asupra preţului real al ţigarilor în Regatul Unit al Marii 
Britanii şi Irlandei de Nord în perioada 1998 – 2008.  Preţul a crescut 
cu 28% în termeni reali într-o perioada de 10 ani 

20
04

 -
05

20
05

-0
6 

20
06

-0
7  

20
07

-0
8

20
08

-0
9

2.30
2.25
2.20
2.15
2.10
2.05
2.00
1.95
1.90
1.85

19%
17%
15%
13%
11%
9%
7%
5%

Retail price per pack (in £)

Illicit cigarette market (share of total market)

Real Cigarette prices at 2009 prices

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

£ 6.00

£5.50

£5.00

£4.50

£4.00
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Reducerea nivelului fumatului:

• la adulţi de la 28% la 21% 
• la copii de la 13% la 6%  

Contrabanda a scăzut de la 23 % la 13%:

• venitul din taxe a crescut şi apoi s-a stabilizat 
• cel puţin 1,2 milioane de vieţi au fost salvate pe termen lung 

24  
Sursa: Michael Eriksen, Judith Mackay, Hana Ross, The Tobacco 
Atlas, Fourth Edition, Societatea Americană de Cancer, Fundaţia 
Mondială a Plămânilor, 2012.

Studiu de caz
Contents
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Legendele privind taxele la tutun şi contraargumentele
În rândurile ce urmează sunt prezentate principalele argumente împotriva majorării taxelor la tutun. Fiecare argument are alăturat o explicaţie de respingere:

Dat fiind că cererea de ţigări şi tutun este relativ neelastică, atunci când se majorează taxele, fuma-
tul se reduce; fumătorii cheltuiesc şi aceştia mai mult iar veniturile din tutun cresc. 

De asemenea, dacă taxele sunt majorate, se reduce nivelul consumului – ceea ce înseamnă costuri 
reduse pentru sănătate şi, astfel, un venit net mai mare la bugetul de stat. Alte măsuri de control 
al tutunului fără taxe plătite vor conduce la reducerea venitului colectat din taxe. Totuşi, venitul 
potenţial necolectat nu este pierdut la nivelul economiei – acesta este transferat de la tutun la alte 
produse pe care le vor cumpăra consumatorii şi la care vor plăti taxe.

Dat fiind că un consum mai mare conduce la reducerea duratei vieţii, şi prin urmare la reducerea cos-
turilor cu sănătatea ulterior, s-a arătat că, costurile medicale sunt asemănătoare pentru fumători şi 
nefumători pe termen lung. Acest argument este fals, deoarece nu ia în considerare valoarea vieţii 
umane şi impactul unei sănătăţi precare asupra creşterii economice (o mai mare speranţă de viaţă 
depinde în mod direct de o mai mare creştere economică).
 
Abordarea corectă presupune o folosire completă a argumentelor economice inclusiv acordarea 
unei valori corespunzătoare vieţii umane. Acest lucru poate fi realizat prin folosirea indicatorului 
„speranţa de viaţă ajustată în funcţie de calitatea acesteia” sau a celui „speranţa de viaţă sănătoasă” 
– care este explicat mai târziu în acest set de instrumente.

Contra-logica incorectă
Ca un contraexemplu la afirmaţia de mai sus, după care urmează logica – dacă taxele sunt reduse 
atunci cu siguranţă va creşte venitul la bugetul de stat? Incorect. Un exemplu solid de o astfel de in-
exactitate este reprezentat de Canada care a redus taxele la tutun în 1994, la presiunile puternice ale 
industriei tutunului, într-o încercare greşită de recuperare a venitului pierdut în urma contrabandei. 

La un an de la implementarea reducerilor taxelor, veniturile din taxe au scăzut în mod semnificativ 
iar consumul de ţigări a crescut. 25 26 Aceasta a reprezentat o scădere netă imensă în bugetul Cana-
dei, atunci când se iau în calcul toate costurile economice şi societale.

25  
Shafey O, Eriksen M, Ross H, Mackay J. The tobacco atlas 
(3rd ed.). Atlanta, GA: Societatea Americană de Cancer, 
2009. www.cancer.org/docroot/AA/content/AA_2_5_9x_
Tobacco_Atlas_3rd_Ed.asp  

26  
Blecher E, van Walbeek C. An international analysis of 
cigarette affordability. Tob Control 2004;13:339-46.  

>> Discover More

Argument/legendă Răspuns de respingere

Atunci când se  
majoreaza taxele, venitul 
la bugetul de stat scade

01

www.cancer.org/docroot/AA/content/AA_2_5_9x_Tobacco_Atlas_3rd_Ed.asp
www.cancer.org/docroot/AA/content/AA_2_5_9x_Tobacco_Atlas_3rd_Ed.asp
www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=1747952&blobtype=pdf
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02

03
Industriile 
tutunului nu 
beneficiaza de pe 
urma contrabandei

Majorarea taxelor  
conduce la creşterea 
comerţului ilicit

Industria tutunului susţine că diferenţele mari la nivelul taxelor vor conduce la contrabandă pe 
piaţa neagră. În timp ce în această afirmaţie există o umbra de adevăr, acest tip de contrabandă 
reprezintă doar o mică proporţie din numărul de ţigări vândute ilegal în UE. Volumul mare al contra-
bandei cu tutun are loc la scară mult mai largă – containere întregi de ţigări fără taxe plătite, milio-
ane de ţigări deodată. Dat fiind că nu se plăteşte nicio taxă nicăieri, o reducere a taxelor la tutun nu 
ar avea niciun efect asupra acestui tip de contrabandă. 

Companiile de tutun susţin că nivelul taxelor trebuie redus pentru a lupta împotriva contrabandei. 
Aceasta, după cum s-a demonstrat mai sus, nu ar avea niciun efect asupra volumului mare al 
tutunului de contrabandă, care ar continua să aibă loc fără plata vreunei taxe pe undeva. De aseme-
nea, chiar dacă această abordare ar fi eficace în reducerea micului comerţ cu tutun de contrabandă, 
cererea de  reducere a taxelor trebuie totuşi refuzată. Ar fi complet greşit să se inverseze o politică 
perfect raţională şi eficace ca rezultat al activităţilor infracţionale. O alternativă mai bună ar fi 
creşterea costurilor şi riscurilor asociate contrabandei prin majorarea penalităţilor, şi îmbunătăţirea 
aplicării legii. 27 Contrabanda la scară largă reprezintă mai degrabă o problemă de aprovizionare 
decât de cerere. 

Acest argument este incorect. Producătorii de tutun beneficiază într-adevăr de pe urma contra-
bandei în patru moduri:

•  sunt plătiţi oricum pentru ţigările cu care se face ulterior contrabandă, ceea ce le măreşte activi-
tatea comercială;

•  contrabanda asigură o aprovizionare cu ţigări ieftine care menţine dependenţa fumătorilor 
nehotărâţi;

•  orice ţigară de contrabandă care este confiscată la vamă trebuie să fie înlocuită pentru a se 
răspunde cererii de acel produs, ceea ce înseamnă că astfel companiile de tutun înregistrează 
profit de două ori prin ţigările confiscate; şi, cel mai important;

•  contrabanda le permite să susţină reducerea taxelor (şi astfel creşterea consumului) pe piaţa 
legală.

27 
>> Download the document

Argument/legendă Răspuns de respingere

http://www.ash.org.uk/files/documents/ASH_217.pdf
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Taxele la tutun  
sunt inechitabile pentru 
grupurile socio-eco-
nomice cu venituri mici

Fumatul este o  
„alegere personala” şi nu 
ar trebui sa fie  
pedepsita prin taxe

04

05

Deşi nu este corect, în general, ca taxele să fie plătite disproporţional de către grupurile socio-economice cu 
venituri mici, afirmaţia că taxele la tutun sunt inechitabile nu ia în calcul puncte importante privind grupu-
rile socio-economice cu venituri mici: 
 
Grupurile socio-economice cu venituri mici sunt mai sensibile la modificările de preţ decât cele cu venituri 
mari, ceea ce creşte probabilitatea renunţării la fumat şi a prevenirii fumatului. Aceste grupuri sunt mai 
predispuse să fumeze decât grupurile economice cu venituri mari (dat fiind că grupurile cu venituri mici sunt 
mai predispuse să fie expuse factorilor determinanţi sociali negativi ai sănătăţii ca de exemplu un mediu 
sărac, un nivel scăzut de educaţie şi presiunea socială de a fuma) şi suferă în mod disproporţionat de cancer 
pulmonar, boli cardiace şi bronşită. 

După cum afirmă ASH UK, taxele la tutun pot fi evitate în întregime iar renunţarea este răspunsul cel mai 
potrivit pentru grupurile cu venituri mici. Totuşi, dat fiind că fumatul cauzează dependenţă, renunţarea la 
fumat poate fi greu de realizat. De aceea statul trebuie să fie încurajat să folosească taxele la tutun în pro-
movarea programelor de renunţare destinate grupurilor socio-economice cu venituri mici. 28

28 
>> Download the document

Acest argument reprezintă o afirmaţie subiectivă care are la bază logica libertăţii de a alege. Totuşi, 
acest argument neagă un număr de factori importanţi precum:

•  Toată lumea trebuie să plătească taxe iar fumătorii trebuie să contribuie şi ei la plata costurilor 
externe pe care le cauzează;

•  Fumatul dă dependenţă chimică şi fiziologică, iar fumătorii nu au libertate de a alege atunci când 
sunt dependenţi;

•  Majoritatea fumătorilor ar dori să renunţe la fumat dar nu o fac ca urmare a lipsei măsurilor de 
încurajare. Faptul că se permite ca tutunul să fie ieftin şi accesibil nu este o măsură de încurajare a 
renunţării la fumat.

•  Majoritatea fumătorilor au devenit dependenţi de tutun atunci când erau tineri adolescenţi, înainte 
să aibă ocazia de „a alege” şi de a face o alegere raţională de a fuma ca adulţi.

Argument/legendă Răspuns de respingere

http://www.ash.org.uk/files/documents/ASH_217.pdf
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Indicatorul „speranţa de viaţă sănătoasă”  -  HLY  (Healthy Life Years 
Indicator) este indicatorul structural european elaborat în 2005 şi 
calculat de Eurostat. Acesta indică numărul anilor pe care o persoană 
de o anumită vârstă (de obicei la naştere) îi are de trăit fără dizabilităţi. 
De asemenea, permite măsurarea sănătăţii populaţiei într-un singur 
indicator prin combinarea datelor privind morbiditatea şi mortalitatea. 
În esenţă, acesta măsoară speranţa de viaţă fără dizabilităţi.  

De ce este important acest indicator?

Indicatorul HLY oferă o viziune mai exactă privind sănătatea populaţiei 
prin introducerea conceptului speranţă de sănătate (calitatea vieţii) 
spre deosebire de indicatorii tradiţionali privind sănătatea populaţiei – 
precum speranţa de viaţă (durata vieţii). 

Odată, atât cu creşterea longevităţii populaţiei cât şi a apariţiei unui 
număr mai mare de cazuri de handicap mintal / fizic sever, speranţa 
de viaţă nu mai este privită ca fiind cea mai exactă măsură a sănătăţii 
populaţiei. În faţa unor astfel de probleme cu care se confruntă so-
cietatea contemporană, indicatorul HLY oferă o mai bună viziune 
asupra stării de sănătate, indicând numărul de ani pe care îi trăieşte 
o persoană într-o stare bună de sănătate, cât de mult acea persoană 
trăieşte având probleme de sănătate şi cât de mult o astfel de persoană 
poate fi productivă din punct de vedere economic (sau neproductivă) în 
societate. 

HLY este un indicator comparabil şi foarte potrivit care poate fi folosit 
ca instrument de identificare a diferenţelor între ţări, regiuni şi zone. 
Unul din punctele-cheie referitoare la indicatorul HLY este acela că  
pune pe tapet noţiunea de sănătate ca factor economic în societate.

Accizele la tutun şi indicatorul HLY – cum poate fi 
folosit acest indicator în practică?

În timp ce indicatorul HLY este un instrument general care poate fi 
folosit în logica ce stă la baza elaborării tuturor tipurilor de politici 
privind sănătatea, acesta are un sens foarte specific şi foarte relevant 
în ceea ce priveşte politica privind taxele la tutun. Ca urmare a modului 
în care prezintă sănătatea ca factor economic, folosirea indicatoru-
lui HLY de către stat poate uşura sarcina de susţinere şi promovare a 
majorării taxelor la tutun dată fiind capacitatea taxelor de reducere 
a poverii economice suportate de societate (reducând în mod direct 
costurile privind sănătatea şi crescând productivitatea populaţiei). O 
astfel de înţelegere a economiei măsurilor pozitive de sănătate poate 
conduce la o mai strânsă cooperare între Ministerul Finanţelor şi 
Ministerul Sănătăţii şi schimba mecanismele politicilor statului astfel 
încât consideraţiile referitoare la sănătate să fie luate în calcul în cazul 
politicilor percepute în mod tradiţional ca nefiind legate de sănătate. 

În prezent, plusul de valoare adus de măsurarea speranţei de viaţă este 
larg recunoscut şi folosit în peste 65 de ţări. Totuşi, în ciuda succesu-
lui înregistrat, este evident că indicatorul HLY nu este folosit de toate 
statele membre UE. 

Încercarea căreia trebuie să îi facă faţă suporterii controlului tutunului 
şi cei ai sănătăţii publice este promovarea şi lobby-ul pentru folosirea 
indicatorului HLY astfel încât să fie prezente informaţii mai exacte în 
procesele de decizie ale statului în vederea îmbunătăţirii sănătăţii 
populaţiei. 

Indicatorul „speranţa de viaţa sanatoasa”
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Din ce în ce mai multe dovezi arată în mod clar că, odată cu creşterea 
taxelor la produselor din tutun, un număr semnificativ de decese 
premature va fi evitat dat fiind că tinerii sunt descurajaţi să înceapă să 
consume tutun iar consumatorii adulţi renunţă sau reduc consumul, 
fapt care conduce la reduceri substanţiale în povara cauzată de con-
sumul de tutun la nivelul sănătăţii şi economiei. 29

Cum se pot elabora strategii pentru a se ajunge la 
un nivel de taxare optim?

Deşi nivelul minim al taxelor la tutun este stabilit de Uniunea 
Europeană, orice nivel al taxelor peste cel minim este stabilit de fiecare 
stat membru în parte. Ca atare, fiecare ţară trebuie să aibă o strategie 
unică bazată pe propriile încercări cu care se confruntă şi pe opţiunile 
pe care le are. 

Următorul instrument de cartografiere poate fi folosit la determinarea 
nivelului optim al taxelor în ţara dumneavoastră:

•  folosiţi majorările taxelor la tutun pentru a atinge scopul sectorului 
sănătăţii publice de reducere a deceselor şi bolilor cauzate de con-
sumul de tutun;

•  stabiliţi nivelul taxelor la tutun astfel încât acesta să reprezinte cel 
puţin 70% din preţul de vânzare cu amănuntul al produselor din 
tutun;

•  structurile simple ale taxelor sunt cele mai bune;
•  bazaţi-vă mai mult pe taxele specifice la tutun deoarece  partea din 

preţul de vânzare cu amănuntul reprezentând taxele creşte;

•  adoptaţi taxe şi majorări ale taxelor comparabile la toate produsele 
din tutun;

•  renunţaţi la vânzarea de produse din tutun fără taxe şi în regim duty 
free;

•  atunci când scopul este creşterea veniturilor, bazaţi-vă pe majorările 
taxelor la tutun pentru a obţine creşterea veniturilor;

•  ajustaţi în mod automat taxele specifice la tutun în funcţie de inflaţie;
•  majoraţi taxele la tutun suficient de mult pentru a reduce accesibili-

tatea financiară a produselor din tutun;
•  includeţi majorările taxelor la tutun într-o strategie completă de 

reducere a consumului de tutun;
•  folosiţi o proporţie a venitului din taxele la tutun pentru a sprijini alte 

eforturi privind controlul tutunului şi/sau promovarea sănătăţii;
•  contraziceţi argumentele conform cărora majorările taxelor la tutun 

reduc nivelul de ocupare a forţei de muncă;
•  întăriţi capacitatea responsabililor cu administrarea taxelor la tutun 

de a monitoriza pieţele de produse din tutun şi de a evalua impactul 
majorărilor taxelor la tutun;

•  adoptaţi noi tehnologii de întărire a administrării taxelor la tutun şi 
de minimizare a evitării plăţii taxelor şi a evaziunii fiscale;

•  întăriţi capacitatea responsabililor cu administrarea taxelor la tutun 
prin acordarea de licenţe tuturor celor care sunt implicaţi în producţia 
şi distribuţia produselor din tutun; 

•  aplicaţi penalităţi indiscutabile, rapide şi severe pentru cei care sunt 
prinşi că se ocupă cu comerţul ilicit cu produse din tutun 30

29  
Secţiune preluată din „WHO 
Technical Manual on Tobacco 
Tax Administration” p. 64  
 

>> Download the pdf 
(accesat în ianuarie 2011)

30  
Section taken from “WHO 
Technical Manual on Tobacco 
Tax Administration” Chapter 5  

 

>> Download the pdf 
(accessed January 2011)

Rezumatul celor mai bune practici în sectorul  
sanataţii publice privind sistemele de taxare a tutunului

http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241563994_eng.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241563994_eng.pdf
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Ce trebuie să facă susţinătorii sănătăţii publice 
pentru a influenţa în beneficiul statului politicile 
privind taxele?

Există multe moduri diferite de a influenţa schimbările în procesul 
referitor la politicile publice în ţara dumneavoastră dar trebuie reţinut 
că, în principiu, taxele la tutun nu sunt diferite de alte procese refer-
itoare la politicile publice. Totuşi, deoarece suporterii controlului 
tutunului nu au atâta experienţă în domeniul taxelor la tutun ca în alte 
politici privind controlul tutunului, trebuie să fiţi şi mai atenţi la plani-
ficarea strategică dacă se doreşte o evoluţie în acest subiect (la nivel 
naţional, european sau internaţional). 

Adesea noi, ca membri ai comunităţii controlului tutunului, ştim 
să ne angajăm într-un dialog cu Ministerul Sănătăţii dar, oricât de 
cunoscători am fi în domeniul complex al taxelor la tutun după partici-
parea la atelierele de consolidare a capacităţilor TobTaxy şi studierea 
acestui set de instrumente, un astfel de dialog nu va aduce rezultate 
concrete de lungă durată în cazul în care nu reuşim să ne angajăm în 
întregul proces de elaborare a politicilor. Ca atare, va trebui să purtaţi 
un dialog cu Ministerul Finanţelor şi parlamentarii interesaţi de acest 
subiect. 

Planificarea strategică va fi foarte importantă pentru organizaţia (sau 
coaliţia) din care faceţi parte atunci când planificaţi să abordaţi taxele 
la tutun. Chiar dacă organizaţia dumneavoastră a dedicat deja mult 
timp articolului 6 şi articolului 15 din FCTC, planificarea strategică 
trebuie să răspundă mereu la cel puţin una din următoarele întrebări-
cheie:

• De ce suntem aici?
• Unde dorim să ajungem?
• Ce facem pentru a ajunge acolo?
În acest context, aplicarea modelului curentelor multiple de elaborare 
a politicilor definit de J.W. Kingdon 31 (1984) se poate dovedi foarte utilă 
în dezvoltarea planului dumneavoastră strategic. Pe scurt, modelul 
lui Kingdon subliniază existenţa în elaborarea politicilor a trei procese, 

sau curente, diferite dar complementare. Kingdon susţine că „punerea 
împreună” a acestor 3 curente permite, la un anumit moment şi într-un 
anumit context, transformarea unei anumite chestiuni într-o politică. 
Aceste trei curente sunt următoarele:

> Curentul problemelor
> Curentul politicilor
> Curentul politic

Mai jos se explică modul în 
care acest model poate fi 
aplicat în cazul taxelor 
la tutun.  

Domnule ministru al finanţelor, mor 
oameni din cauza bolilor  

îngrozitoare asociate  
fumatului! Avem nevoie de ajutorul 

dumneavoastra

Îmi pare rau sa aud aşa 
ceva. Dar nu ar fi mai bine 
să vorbiţi cu ministrul 

sanataţii?!

Neînţelegere

31  
 >> Access via  

http://www.metagora.org/

training/encyclopedia/ 

Kingdon.html 

http://www.metagora.org/training/encyclopedia/Kingdon.html
http://www.metagora.org/training/encyclopedia/Kingdon.html
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Curentul problemelor

Reprezintă „taxele la tutun” un subiect pe care statul, şi, în special, 
Ministerul Finanţelor îl vor alege ca fiind una din priorităţi pentru 
acest an bugetar? Indiferent de alegerea făcută, cum va „îmbrăca” 
organizaţia dumneavoastră subiectul pentru a atrage atenţia statului? 
Şi cum credeţi că va fi privit subiectul susţinut de dumneavoastră în 
comparaţie cu alte preocupări în domeniul financiar pe care le are stat-
ul în acest moment? De asemenea, sunteţi la curent şi puteţi respinge/
infirma/argumenta împotriva afirmaţiilor oponenţilor dumneavoastră? 
Aveţi suficient de multe dovezi? Le puteţi articula în faţa unui ziarist 
(sau a unui responsabil din cadrul Ministerului Finanţelor, sau a unui 
parlamentar)? Trebuie să puteţi răspunde la aceste întrebări pentru a 
putea influenţa taxele la tutun: raţionamentul din spatele curentului 
problemelor este acela că o situaţie dată trebuie să fie identificată şi 
formulată în mod explicit ca problemă sau chestiune ca să aibă cea mai 
mica şansă de a fi transformată într-o politică. De aceea este impor-
tant să vă asiguraţi că puteţi realiza o parte din următoarele (în funcţie 
de analiza de care dispuneţi privind ţara dumneavoastră  la un moment 
dat):

1 /  Dedicaţi timp pentru a monitoriza argumentele împotriva 
majorării taxelor prezentate atât de industria tutunului cât 
şi de responsabilii ministeriali (unii dintre aceştia repetă argu-
mentele susţinute de industrie pur şi simplu pentru că nimeni nu a 
pus la îndoială aceste argumente în cadrul unui contact personal 
cu ei. În timp ce suporterii controlului tutunului sunt din ce în ce 
mai puţini iar timpul acestora este mai redus, industria tutunului 
are, dimpotrivă, responsabili bine plătiţi pentru a menţine astfel de 
contacte şi perpetua argumentele false).

2 /  Pregătiţi şi prezentaţi contraargumente bazate pe datele de 
la nivel naţional (de exemplu, în 2009, o majorare a taxelor a fost 
propusă în Ucraina iar fostul prim-ministru a afirmat că ar fi în det-

rimentul ocupării forţei de muncă. Suporterii din cadrul ONG-urilor 
din Ucraina au contactat guvernul şi au pus la îndoială afirmaţia 
prim-ministrului, prezentând statistici naţionale care arătau că 
producţia de ţigări crescuse în ultima vreme, în timp ce nivelul 
ocupării în fabricile de tutun scăzuse, ceea ce a dovedit că ocuparea 
era afectată de alţi factori decât taxele).

3 /  Monitorizaţi în detaliu datele economice privind tutunul 
inclusiv datele lunare atunci când sunt disponibile: veniturile, 
producţia, exportul, importul, preţurile, CPI (Consumer Pice Index 
adică Indicele creşterii preţurilor), ocuparea, etc. Găsiţi date pentru 
anii anteriori pentru a putea creşte acurateţea datelor şi identifica 
tendinţele. După cum s-a arătat în exemplul precedent, aceasta 
poate contribui la identificarea contraargumentelor factuale. 

4 /  Elaboraţi mesaje relevante pentru ţară (de exemplu, în ţările în 
care CPI-ul pentru produsele din tutun este mult mai scăzut decât 
CPI-ul general, ţigările devin mai ieftine comparativ cu alte bunuri.) 
În acest caz, mesajul ar putea fi „atunci când preţul produselor 
sănătoase creşte, preţul la ţigări ar trebui să crească cel puţin în 
aceeaşi măsură”. (De exemplu, Regatul Unit al Marii Britanii şi 
Irlandei de Nord a decis de curând (în 2012) să implementeze o 
politică de creştere a preţului la tutun cu 5% peste nivelul inflaţiei).

5 /  Monitorizaţi toate studiile şi rapoartele privind taxele la 
tutun şi contrabanda cu tutun. Acelea care sunt sponsorizate de 
industria tutunului conţin în mod deosebit deficienţe de raportare 
şi interpretare a datelor – dar cu date naţionale corecte şi cu ajuto-
rul experţilor internaţionali cu experienţă, pot fi elaborate contraar-
gumente corespunzătoare. De exemplu, rapoartele comandate 
de industria tutunului de obicei exagerează proporţia pieţei ilegale 
folosind metode incorecte.

6 /  Elaboraţi mesaje de presă astfel încât publicul larg să spri-
jine majorările taxelor şi să contrazică industria tutunului. 
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Curentul politicilor

Ştiţi când va fi decis următorul buget şi cine va fi 
implicat în procesul de decizie? Ştiţi dacă există o 
politică de susţinere a taxelor la tutun? Ştiţi cum 
să găsiţi politica privind taxele la tutun pe internet 
(sau în altă parte?) şi, dacă nu, ar trebuie să faceţi 
ceva pentru a avea acces la acel text legislativ? Ştiu 
alte organizaţii, precum industria tutunului, mai 
multe despre aceasta decât dumneavoastră şi, 
dacă da, de ce? Care sunt mecanismele disponibile 
astfel încât politica actuală privind taxele la tutun 
să fie modificată şi înaintată ca propunere? Cine/
ce poate ajuta Ministerul Finanţelor să elaboreze 
o propunere pentru reformarea politicii privind 
taxele la tutun? Este, de asemenea, important 
de observat aici faptul că politica privind taxele la 
tutun nu este doar responsabilitatea Ministerului 
Finanţelor. Alte departamente ale guvernului, pre-
cum Ministerul Sănătăţii, dar şi parlamentul, au 
un interes sau capacitatea de a influenţa politicile 
privind taxele la tutun. De fapt, toate departamen-
tele guvernului (executiv, legislativ şi juridic) care 
sunt responsabile cu stabilirea şi implementarea 
politicilor privind taxele la tutun ar putea/trebui 
să fie implicate. Deşi este adevărat că Ministerul 
Finanţelor tinde să acţioneze de unul singur în 
majoritatea ţărilor, aceasta se datorează în mare 
parte faptului că nu prea este contracarat de alte 
departamente guvernamentale.

Curentul politic

Cunoaşteţi pe cineva în guvern care v-ar putea aju-
ta? Aveţi vreun prieten/aliat influent şi, dacă nu, de 
ce nu? Cu toţii cunoaştem importanţa campionilor 
politici şi nu ar trebui să subestimăm importanţa 
unor astfel de persoane atunci când este vorba 
de taxele la tutun. Înţelege Ministerul Sănătăţii 
din ţara dumneavoastră taxele la tutun? Dacă da, 
lucraţi cu acesta! Cunoaşteţi vreun parlamentar 
interesat de subiect? Dacă da, lucraţi cu acesta 
chiar şi mai îndeaproape căci vă poate ajuta mai 
mult decât credeţi! În cele din urmă, evenimentele 
politice, precum alegerile iminente sau o schim-
bare a guvernului, pot face ca un anumit subiect 
şi o anumită politică să fie incluse sau excluse de 
pe agendă. Într-adevăr, dinamica şi nevoile spe-
ciale create de un eveniment politic pot schimba 
agenda. În curentul politic, consensul este de 
obicei obţinut ca rezultat al negocierii mai degrabă 
decât al puterii de convingere. Astfel, se acordă 
mai multă atenţie evaluării costurilor şi benefici-
ilor unei propuneri de politică decât accentuării 
importanţei sale analitice şi relevanţei acesteia. 
Identificarea „campionilor” şi stabilirea unui bun 
contact cu aceştia sunt foarte importante astfel 
încât curentul politic să fie canalizat către tabăra 
ONG-urilor. 
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În cele din urmă, odată ce aţi identificat elementele de mai sus, este 
esenţial ca organizaţia dumneavoastră să decidă:

Ce – strategiile şi sarcinile ce trebuie implementate

Cine – organizaţiile/persoanele care sunt responsabile cu fiecare dintre 
strategii/sarcini: trebuie observat că, în mod ideal, echipa trebuie 
să includă suporteri ai controlului tutunului, precum şi persoane cu 
experienţă în economie, astfel încât să se faciliteze elaborarea pla-
nurilor de  sprijin la nivel naţional pentru un regim al tutunului care 
să ia în calcul atât sănătatea publică cât şi aspectele fiscale. Puteţi, de 
asemenea, contacta şi organizaţiile internaţionale pentru a obţine aju-
tor suplimentar pentru strategia pe care o aveţi, sau sprijin politic (de 
exemplu, Organizaţia Mondială a Sănătăţii, FCA), sau lucra cu colegi 
din ţările vecine.

Când – termenele limită pentru finalizarea strategiilor/sarcinilor.

Cât – resursele financiare puse la dispoziţie pentru finalizarea fiecărei 
strategii/sarcini (bugetul pentru cheltuielile de personal sau pentru 
angajarea unui economist sau consultant care să vă ajute)

Trebuie neapărat observat că puţine organizaţii îşi acordă timpul 
necesar pentru a-şi pune întrebările prezentate în secţiunile de mai sus 
şi recomandăm cu ardoare să faceţi acest lucru în cadrul echipei sau 
coaliţiei din care faceţi parte. Dacă faceţi toate cele menţionate mai 
sus, nu veţi da greş. Recomandăm cu ardoare să investiţi timp şi efort 
în procesul de planificare: este mai bine să petreceţi un an planificând 
decât să lucraţi pe o anumită temă ani la rând fără vreun plan.....în 
special atunci când este vorba de taxele la tutun. 

Şi în cele din urmă, am dori să vă ascultăm pe dumneavoastră. 
Spuneţi-ne şi împărtăşiţi cu noi întâmplările legate de planurile şi 
strategiile dumneavoastră. Cu siguranţă de abia aşteptăm să le citim. 
Ceea ce este şi mai important este faptul că întâmplările şi experienţa 
dumneavoastră vor constitui o sursă de informare şi de inspiraţie pen-
tru alte organizaţii, în alte ţări, pentru propriile lor acţiuni menite să 
influenţeze taxele la tutun.
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