
German Economic Team Moldova 

 

Jörg Radeke 

German Economic Team Moldova 
 

Berlin/Chişinău, Septembrie 2016 

 

 

 

   

  

Impactul majorării cotei reduse a TVA pentru 

anumite produse agricole și alimentare 

Seria de documente de politici [PB/09/2016] 



German Economic Team Moldova 

1. Obiective 

2. Situația curentă 

3. Veniturile curente din produsele cu cota redusă a TVA 

4. Cum vor reacționa consumatorii la majorarea TVA? 

5. Această majorare va spori veniturile TVA adiționale? 

6. Care sunt costurile adiționale pentru întreprinderi? 

7. Care sunt costurile adiționale pentru consumatori? 

8. Concluzii 

Contacte 

Anexă 

2 

Structura 
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1. Context 

Întrebarea: Care este impactul majorării cotei reduse a TVA 
pentru anumite produse agricole și alimentare asupra: 

1. Veniturilor din taxa pe valoare adăugată 

2. Costului pentru întreprinderi 

3. Costului pentru consumatori 

Situația curentă: O cotă redusă a TVA de 8% este valabilă pentru 
o serie de produse 

Scenariu: Majorarea cotei reduse a TVA de la 8% la 20% pentru  
 Produse agricole 

 Produse de panificație 

 Produse lactate 

 Zahăr 
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3. Veniturile curente din produse cu o cotă redusă TVA 

Milioane MDL Încasările nete din TVA 

Agricultura* 615 milioane MDL 

Produse de panificație 89 milioane MDL 

Produse lactate 122 milioane MDL 

Zahăr 58 milioane MDL 

Total 884 milioane MDL 
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 Abordarea: Datele cu privire la TVA nu sunt dispobile pe tipuri de 
bunuri 
-> e necesar să estimăm volumul veniturilor utilizând tabelele intrări-
ieșiri din conturile naționale 

 Agricultura: Doar anumite bunuri au o cotă redusă a TVA, bunurile cu o 
cotă redusă sumează circa 85% din cheltuielile pentru bunuri agricole 

Care este volumul veniturilor TVA din produsele agricole și alimentare cu o cotă redusă? 

Veniturile TVA anuale estimate în 2014, milioane MDL 

Sursa: calcule proprii 
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O cotă de 
6,7%  

din total 
venituri 

TVA 

O cotă de 
12% din 

consumul 
final 

Datele sugerează un potențial pentru sporirea 
veniturilor TVA 

Bunurile agricole cu o cotă redusă reprezintă: 
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4. Cum vor reacționa consumatorii la majorarea TVA? 

 Reacția cererii determină impactul majorării TVA asupra veniturilor și 
costurilor pentru întreprinderi și consumatori 

 În general, cererea pentru produse alimentare este stabilă, nu este 
sensibilă la preț 
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Distribuția costurilor majorării cotei TVA 

O parte mai mare a costului asupra 
întreprinderilor 

Costurile în mare parte asupra 
consumatorilor 

Rata imputare 

Întreprinderile pot transfera doar o mică 
parte a majorării TVA către consumatori 

Întreprinderile transferă o parte mai mare 
consumatorilor 

Elasticitatea cererii = reacția consumatorilor la majorarea prețurilor 

Sporită (cerere sensibilă) Redusă (cerere stabilă) 
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  Scenariul 1:  

Cerere stabilă 

Scenariul 2:  

Cerere sensibilă 

Elasticitatea cererii 

“oficiale” 
-0,5 -2,0 

Ponderea costului TVA 

adițional transferat către 

consumatorul final (cota 

imputării) 

70% 33% 

În rezultat, creșterea 

prețului 
6,9% 3,3% 
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 Este dificil de prevăzut reacția cererii  
 Prin urmare, calculăm impactul pentru două scenarii: cerere stabilă și 

reacția sporită la cerere 

Majorarea prețurilor depinde de reacția cererii 

Relația dintre elasticitatea cererii și imputarea prețului 

Sursa: analiza proprie 
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5. Această majorare va spori veniturile TVA adiționale? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluzie: O creștere substanțială a veniturilor TVA, de circa 1 miliard MDL în 
ambele scenarii 
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Milioane MDL 

TVA net din 
produse 

alimentare și 
agricole 

Creșterea 
absolută 

Creșterea 
relativă 

Creșterea în 
comparație 
cu veniturile 
fiscale totale 

Status quo (2014) 884 0 0% 0% 

Scenariul 1 ”elasticitate 
scăzută" 

2.043 1.159 131% 9% 

Scenariul 2 ”elasticitate 
înaltă" 

1.925 1.041 118% 8% 

Venituri anuale TVA, milioane MDL 

Sursa: analiza proprie 
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 Scenariul 1 
(cerere stabilă) 

TVA brut 
TVA aferentă 

intrărilor 
TVA net  

Cota TVA 8% 1.632 748 884 
Cota TVA 20% 3.913 1.870 2.043 
schimbare 
absolută  

2.282 1.122 1.159 

schimbare 
relativă  

140% 150% 131% 

 Atât intrările și ieșirile TVA vor crește ca urmare a 
majorării TVA 

 Guvernul trebuie să refinanțeze un volum de intrări TVA 
 Cu toate acestea, chiar după refinanțare, o mare parte 

din veniturile TVA nete vor crește 
 

Impactul asupra deducerilor TVA aferentă intrărilor 

Evoluția TVA brut, TVA aferentă intrărilor și veniturile nete ce provin din TVA după 
sporirea cotei impozitului 

Sursa: analiza proprie 
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6. Care sunt consurile adiționale pentru întreprinderi? 
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 În cazul cererii sensibile, există un cost semnificativ pentru întreprinderi 
 Însă: scăderea profitului nu se datorează în întregime costului pentru 

întreprinderi 
-> impactul distribuit de-a lungul lanțului valoric 
 Guvernul ar trebui să considere contramăsurilor necesare 

 Ce pondere a veniturilor adiționale trebuie să fie plătită de întreprinderi? 
 Costurile adiționale depind de ce parte din creșterea cotei TVA poate fi 

transferată consumatorilor prin intermediul prețurilor majorate 

Scenariul 1  

“cerere stabilă" 

Scenariul 2  

“cerere sensibilă" 
Venituri TVA 1.159 1.041 

Costul pentru întreprinderi 550 milione MDL 870 milione MDL 

Din care pentru întreprinderi 
domestice 

450 milioane MDL 709 milioane MDL 

Ca și cotă din venituri 1,4% 2,2% 

Impactul asupra valorii de producție și profitulor ca urmare a majorării taxei TVA 

Sursa: analiza proprie 
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7. Costurile pentru consumatori 

 În cazul unui răspuns puternic al cererii: 0,3% creștere a 
cheltuielilor domestice 

 În cazul unui răspuns scăzut: 0,5% creștere a cheltuielilor 
domestice 

 Povara fiscală ar putea fi mai ridicată pentru gospodăriile cu 
venituri joase, deoarece aceștia cheltuie o pondere mai înaltă 
a venitului pentru produsele alimentare 

 Această problemă ar putea fi rezolvată prin instrumente de 
politici sociale vizate 

 De exemplu, o creștere a venitului minim garantat 

Concluzie: Povara fiscală adițională ca urmare a creșterii cotei 
TVA este destul de mică pentru consumatori în ambele cazuri 
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8. Concluzii 

Scenariul 1 “cerere 
stabilă" 

Scenariul 2 “cerere 
sensibilă" 

Impactul asupra veniturilor TVA 1.159 milione MDL 1.041 milione MDL 
Costuri adiționale pentru întreprinderi 
domestice 

450 milione MDL 709 milione MDL 

Costuri adiționale pentru consumatori 360 MDL pe an 180 MDL pe an 
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 O majorare a cotei TVA pentru produsele agricole și 
alimentare va spori în mod substanțial veniturile în ambele 
scenarii 

 Cu toate acestea, în cazul unei reacții puternice, o povară 
fiscală semnificativă în plus pentru companii 

 Costul pentru consumatori este scăzut, nu prezintă un motiv 
de îngrijorare  

Concluzie: o serie de argumente în favoarea majorării cotei TVA 

Prezentarea generală a impactului majorării cotei TVA 

Sursa: calcule proprii 
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Discuții asupra potențialelor măsuri de 
compensare 
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Necesitatea pentru măsuri de politici potrivite pentru evitarea 
costurilor nerezonabile pentru întreprinderi și consumatori 
 Oferirea unei cote semnificative din veniturile adiționale 

(circa 400 milioane MDL) în calitate de suport direct pentru 
întreprinderile în agricultură și alimentație  
 Evitarea subvențiilor pătură 
 Exemplu: schemă de susținere a investițiilor 

 Majorarea venitului minim garantat cu cel puțin 300 MDL 
p.a. pentru a asigura asistență socială vizată pentru cei mai 
săraci 

 Restul veniturilor ar putea fi utilizat parțial pentru finanțarea 
reformelor cu privire la impozitul pe venitul personal – o 
sporire pentru întreprinderi și consumatori 
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Contacte 

Jörg Radeke 

radeke@berlin-economics.com 
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