București, 28 martie, 2014

Cãtre:

Victor Ponta
Prim-ministru
Guvernul României
Ioana Petrescu
Ministru
Ministerul Finanţelor Publice
Dan Manolescu
Secretar de Stat
Ministerul Finanţelor Publice

Ref: Acciza suplimentară pentru carburanţi

Stimate domnule Prim-ministru,
Stimată doamnă Ministru,
Stimate domnule Secretar de stat,

La mijlocul lunii noiembrie a anului 2013, Guvernul a aprobat o ordonanţă de urgenţă care prevedea, printre altele,
creşterea nivelului accizelor pentru carburanți cu 7 eurocenţi/litru începând cu data de 1 ianuarie 2014.
La momentul respectiv, mediul de afaceri a solicitat eliminarea acestei creşteri de accize întrucât reprezintă un
impact negativ asupra economiei care va duce la creșterea costurilor de transport cu efecte inflaționiste ducând în
cele din urmă la inhibarea consumului. Pe scurt, creşterea de accize reprezintă un cost suplimentar pentru
societăţile din România, greu de suportat în condiţiile economice actuale. În urma solicitărilor mediului de afaceri,
Guvernul a amânat intrarea în vigoare a noii accize pentru carburanţi până la data de 1 aprilie 2014.
În perioada recentă, mass-media a prezentat informaţii potrivit cărora Guvernul caută soluţii pentru practicarea
unui nivel redus de accize în cazul carburanţilor utilizaţi de către transportatori prin introducerea unei excepţii. Din
informaţiile pe care le avem, această excepţie urmează a se aplica în funcţie de anumite aspecte tehnice (de
exemplu coduri CAEN, tipul mijloacelor de transport, etc.). Mai exact înţelegem că sfera de cuprindere a excepţiei
va fi una extrem de limitată.

Astfel așa cum am menţionat anterior, prin majorarea accizelor aferente carburanţilor cu 7 eurocenţi/litru vor fi
influenţate şi costurile unor industrii din România, a căror competitivitate va avea de suferit datorită unor preţuri
mai ridicate ale carburanţilor. Or, un astfel de impact va influenţa în mod negativ volumul afacerilor, cu consecinţa
diminuării încasărilor la bugetul de stat din impozite şi taxe. De asemenea, practicarea unei excepţii doar pentru
anumite ramuri ale industriei este discriminatorie faţă de celelalte industrii din ţara noastră si totodată inechitabila.
Având în vedere toate aceste aspecte precum şi solicitarea mediului de afaceri din România care îşi dorește un
tratament echitabil şi uniform pentru toți actorii din economie, vă solicităm respectuos a ne acorda o întrevedere
urgentă pe această temă pentru a încerca găsirea celor mai bune soluţii. Avem încredere că expertiza vastă şi
contactul permanent cu mediul de afaceri al reprezentanţilor noştri vor fi de natură a contribui în mod constructiv
la identificarea unei soluţii optime, reuşind în acelaşi timp să ofere un semnal pozitiv cu privire la transparenţa
procesului consultativ şi decizional, mediul economic românesc.

Cu deosebită consideraţie,

Steven van Groningen
Preşedinte
Coaliţia pentru Dezvoltarea României

Daniel Anghel
Coordonator
Grup de lucru pe probleme de legislaţie fiscală
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 Despre Coaliţia pentru Dezvoltarea României
Coaliţia este o iniţiativă privată, apolitică, construită ca un acord de colaborare prin participarea colectivă a membrilor săi.
Coaliţia nu este o entitate înregistrată juridic. Membrii Coaliţei contribuie voluntar cu resursele și expertiza necesară
formulării unor opinii comune cu privire la politici publice cu impact asupra mediului de afaceri.

 Scopul Coaliţiei
Scopul Coaliţiei este de a oferi o bază coerentă pentru consultare cu Guvernul și alte instituţii publice pe teme care au
impact asupra climatului economic și de afaceri din România.

 Coordonarea Coaliţiei
Coordonarea Coaliţiei este asigurată de un Consiliu Director format din Președinţii și Vice-Președinţii AmCham
Romania, AOAR, FIC și RBL, prezidat prin rotaţie, cu un mandat de șase luni, de un membru al conducerii uneia dintre
organizaţiile reprezentate în Consiliul Director. Domnul Steven van Groningen, Vice-Președintele FIC este în prezent
Secretarul General al Coaliţiei.
În intervalul ianuarie-iulie 2014, componenţa Consiliului Director include:
Philippe Beke, Ambasadorul Regatului Belgiei, Ambasada Belgiei
Mihai Bogza, Preşedinte, FIC
Valeriu Nistor, Președinte, AmCham
Mihai Marcu, Preşedinte, RBL
Florin Pogonaru, Preşedinte, AOAR
Steven van Groningen, Vice-preşedinte, FIC
Radu Florescu, Vice-președinte, AmCham
Dragoș Roșca, Vice-preşedinte, RBL

 Membrii Coaliţiei pentru Dezvoltarea României
Asociaţii de afaceri
Camera de Comerţ Americană în România
Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România
Asociaţia de Afaceri Româno-Belgiană
Camera de Comerţ Româno-Britanică
Camera Bilaterală de Comerţ și Industrie România - Cipru
Camera Mixtă de Comerţ și Industrie Cehă - Română
Asociaţia de Afaceri Daneză-Română
Camera de Comerţ și Industrie România - Finlanda
Consiliul Investitorilor Străini
Camera Franceză de Comerţ, Industrie și Agricultură în România
Camera de Comerţ și Industrie Germană-Română

Camera de Comerţ și Industrie Eleno-Română
Asociaţia Oamenilor de Afaceri din Ungaria în România
Camera de Comerţ Italiană pentru România
Camera de Comerţ Româno-Olandeză
Fundaţia Romanian Business Leaders
Camera Bilaterală de Comerţ România-Slovacia
Business Sweden
Camera de Comerţ Elveţia-România
Membri Asociaţi
Ambasada Austriei - Secţia Comercială
Ambasada Belgiei
Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
Ambasada Canadei
Ambasada Confederaţiei Elveţiene
Ambasada Regatului Danemarcei
Ambasada Republicii Finlanda
Ambasada Republicii Federale Germania
Ambasada Republicii Elene - Biroul pentru Afaceri Economice și Comerciale
Ambasada Irlandei
Ambasada Republicii Lituania
Ambasada Republicii Polone – Secţia de Comerţ şi Promovarea Investiţiilor
Ambasada Spaniei - Biroul Comercial și Economic
Ambasada Suediei
Ambasada Regatului Țărilor de Jos
Ambasada Statelor Unite ale Americii
Ambasada Ungariei
Observatori
Ambasada Republicii Franceze
HR Club
Ambasada Republicii Italiene

 Grupurile de lucru organizate în cadrul Coaliţiei
1. Grupul de Lucru pentru Agricultură
2. Meta-Grupul de Lucru pentru Pieţe de Capital
3. Meta-Grupul de Lucru pentru Competitivitate şi Climat Investiţional
4. Grupul de Lucru pentru Educaţie
5. Grupul de Lucru pentru Energie
6. Grupul de Lucru pentru Fonduri UE şi Achiziţii Publice
7. Grupul de Lucru pentru Finanţe şi Fiscalitate
8. Grupul de Lucru pentru Infrastructură & Transport
9. Grupul de Lucru pentru IT&C
10. Grupul de Lucru pentru IMM-uri

