
 V. Perspectivele inflaţiei  

Casetă  

Ajustarea creşterii PIB din trimestrul I 2007 cu efectele modificării legislaţiei privind încasarea TVA 

Creşterea anuală a produsului intern brut (PIB) comunicată de Institutul Naţional de Statistică pentru trimestrul I al 
anului curent a fost de 6 la sută, în ciuda unei creşteri de 8,1 la sută a valorii adăugate brute, diferenţa dintre cele două 
dinamici fiind determinată de contribuţia negativă a impozitelor nete pe produs. Evoluţia s-a datorat modificărilor 
intervenite în colectarea TVA ulterior aderării României la Uniunea Europeană, şi anume posibilităţii de întârziere cu 
maximum 60 de zile a plăţii TVA pentru bunurile importate, până când acestea sunt puse în vânzare sau reexportate. Ca 
urmare, în trimestrul I 2007 s-a înregistrat o reducere semnificativă a veniturilor din TVA, reducere care nu înseamnă, 
însă, decât o amânare a încasării de către stat a respectivei taxe. Începând cu data de 15 aprilie, legislaţia a fost 
modificată pentru a permite încasarea în vamă a TVA aferentă importurilor din afara Uniunii Europene (care reprezintă 
însă mai puţin de 30 la sută din valoarea totală a importurilor). 

Deoarece efectele acestei măsuri asupra veniturilor bugetare nu sunt permanente (încasarea TVA a fost doar amânată de 
la momentul trecerii importurilor prin vamă la momentul punerii lor în vânzare pe teritoriul României sau la momentul 
reexportării lor), evaluarea excesului de cerere din trimestrul I 2007 s-a realizat atribuind un efect neutru schimbării 
legislative menţionate. Pe baza unei simulări teoretice s-a estimat că o evoluţie normală a valorii taxelor încasate şi 
sporirea subvenţiilor bugetare în trimestrul I 2007 ar fi dus la o creştere economică superioară cu cel puţin un punct 
procentual celei comunicate de INS. 

Reducerea încasărilor din TVA a fost vizibilă şi în alte ţări din regiune în preajma datei aderării la Uniunea Europeană. 
Tabelul 5.3 prezintă variaţia procentuală a valorii încasărilor bugetare pentru România, Cehia, Polonia, Slovacia, 
Slovenia şi Ungaria. 

Tabelul nr. 5.3: Modificarea încasărilor bugetare ca urmare a aderării la Uniunea Europeană 

Modificarea valorii taxelor încasate 
(procente) 

Modificarea anuală  
a PIB real (procente) 

Ţara Perioada 
Venituri din taxe şi 

impozite 
TVA 

trimestrul 
premergător 

aderării 

trimestrul ulterior 
aderării 

România T1 2007/T1 2006 5,5 -21,7 7,7 6,0 

Cehia T2 2004/T2 2003 -2,9 -26,4 4,4 4,6 

Polonia T2 2004/T2 2003 2,3 -5,2 5,8 3,8 

Slovacia T2 2004/T2 2003 2,1 2,7 5,4 5,2 

Slovenia T2 2004/T2 2003 3,8 -8,6 4,6 5,0 

Ungaria T2 2004/T2 2003 -7,6 -26,9 5,1 4,9 

Sursa: website-urile ministerelor de finanţe ale ţărilor menţionate; EUROSTAT. 
Notă: Datele referitoare la România şi la celelalte ţări nu sunt perfect comparabile datorită faptului că acestea din urmă au aderat 
la Uniunea Europeană la data de 1 mai 2004, ceea ce înseamnă că încasările lor bugetare au fost afectate de modificările legislaţiei 
fiscale doar pentru două luni din cele trei ale primului trimestru postaderare. De asemenea, în cazul Slovaciei, datele privind TVA 
au suferit şi influenţa adoptării la data de 1 ianuarie 2004 a unei cote unice de TVA de 19 la sută care a înlocuit cotele diferenţiate 
de 14 şi 20 la sută. 
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