


Фіскальна політика тютюнових виробів у Молдові
Загальні характеристики і особливості

• Як і в інших країнах із трансформаційною економікою, податки та збори забезпечують більшу
частину доходів консолідованого бюджету Молдови, 8% податкових надходжень формує
тютюнова галузь

• Завдяки збалансованій структурі акцизів на сигарети, щорічним підвищенням мінімальної
ефективної ставки, уніфікації ставок на сигарети з фільтром і без фільтра, усуненню податкових
переваг для самокруток, а також наявності мінімальної роздрібної ціни, темпи зростання
акцизних надходжень до бюджету за 2018‐2010 роки перевищували темпи інфляції в 1,5 рази

• Внаслідок щорічного збільшення ставок акцизу темпами, що перевищують інфляцію в
середньому в 3,8 рази, індекс доступності сигарет у Молдові значно знизився, а обсяг
легального ринку тютюнових виробів за 2018‐2020 роки скоротився на 20,7%

• Виклики у 2022 році: 1) забезпечення зростання дохідної частини бюджету від акцизів на
тютюнові вироби за умови значної диспропорції між темпами зростання акцизу і темпами
збільшення доходів населення; 2) запобігання переходу курців до інших більш доступних за
ціною сегментів або типів продукції
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Цінова доступність сигарет
Серед країн Європи співвідношення витрат на купівлю 2,000 сигарет 
найбільш продаваної марки до ВВП на душу населення в Молдові найвище

5,0%

3,7% 3,6% 3,5%

3,0% 3,0%
2,8% 2,7% 2,7% 2,6%

2,4% 2,4% 2,3% 2,2% 2,1% 2,0% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9%
1,7% 1,7% 1,7% 1,6% 1,6%

1,4% 1,3% 1,2%

0,6%

3



Цінова доступність сигарет
Відсоток середнього доходу для купівлі сигарет у Молдові значно вищий, 
ніж у розвинених країнах

25%
середнього доходу
на купівлю сигарет

25% 15%

коли показник перевищує 15% доходу*, це стимулює зростання нелегального ринку або
ефект заміщення – перетікання курців в інші більш доступні за ціною сегменти або типи
продукції

*Kan Ming‐yue. Investigating cigarette affordability in 60 cities using the cigarette price‐daily income ratio. Tobacco Control. 2007 Dec. 16(6). P. 429–432. URL: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2807202/ 4
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23% 21%
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12% 16%

2018 2019 2020 2021

Сигареты с фильтром
средняя цена 35 лей, 2021

Сигареты без фильтра
средняя цена 23 леи, 2021

Сигариллы
средняя цена 15 лей, 2020‐2021

Сигареты с фильтром ниже себестоимости
средняя цена 23 леи, 2020‐2021

Структура ринку тютюнових виробів
Частка низького цінового сегмента збільшується з 2020 року

30%25%
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Середньозважена ціна, леї за пачку 2018 2019 2020 2021

Сигарети з фільтром 23 27 31 35

Сигарети без фільтра 14 19 20 23

Сигарили 15 15

Сигарети з фільтром нижче за собівартість* 23 23

Найдешевша пропозиція 14 19 12 12

Динаміка цін на тютюнові вироби 2018‐2021
З 2020 року на ринку присутні сигарили і сигарети за ціною нижчою за собівартість

*ціна за пачку із врахуванням акцизу, ПДВ, 
витрат на виробництво і реалізацію 20 22 24 26
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Затраты на производство и реализацию

Акциз

НДС

Структура ціни тютюнових виробів
Сигарили мають суттєву податкову перевагу

26 леїв

Податки
21 леїв

15 леїв

Податки
10 леїв
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Аналіз фіскальної політики тютюнових виробів 2022
Планове підвищення ставок на сигарети, усунення податкових пільг на деякі
позиції

Сильні стороні Слабкі сторони
 Збільшення акцизу на сигарети з фільтром і без 

фільтра на 15%, вдвічі вище за темпи інфляції

 Введення акцизу на електронні сигарети

 Введення мінімальної ефективної ставки 
акцизу (МЕС) на сигарили, на рівні сигарет

 МЕС гарантує мінімальні надходження до 
бюджету і виконання суттєвої чатсини завдання
щодо збору акцизу

 Щорічна індексація МЕС на рівень інфляції і 
вище відповідає завданням охорони здоров’я 
населення

 Темпи зростання ставок акцизного податку істотно
вищі за темпи зростання доходів населення, що
призводить до ефекту заміщення на ринку –
переходу курців у низький ціновий сегмент

 Незважаючи на щорічне зростання акцизу, ціни на 
продукцію низького цінового сегменту не 
змінюються, що не відповідає завданням у сфері
охорони здоров’я населення

 Відсутність мінімальної роздрібної ціни на 
сигарети та сигарили – недоотримання ПДВ та 
податку на прибуток
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Можливості Загрози

• Введення мінімальної роздрібної ціни на 
сигарети і сигарили

• Зменшення можливості незаконного 
переміщення тютюнової та нікотиновмісної
продукції до прикордонних країн

• Посилення державного контролю за обігом
нелегальної продукції на території держави

• Заміщення попиту на сигарети самокрутками, 
можливо такими, що не відповідають
державним стандартам

• Подальше поширення на ринку продукції
нижчої за собівартість

• Зростання частки низького цінового сегмента, 
що не відповідає завданням охорони здоров’я 
населення та сприяє незаконному 
переміщенню сигарет до сусідніх країн

Аналіз фіскальної політики тютюнових виробів 2022
Планове підвищення ставок на сигарети, усунення податкових пільг на 
деякі позиції
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Фіскальна політика тютюнових виробів
Висновки
 Збалансована структура акцизів для сигарет з фільтром та без фільтра з мінімальною

ефективною ставкою забезпечує виконання суттєвої частини завдання зі збору акцизу

 Щорічне збільшення ставок акцизного збору темпами, що перевищують темпи інфляції, має
виконувати завдання охорони здоров’я населення. Проте внаслідок суттєвої диспропорції між
зростанням акцизу та зростанням доходів населення в Молдові спостерігається ефект
заміщення – перетікання курців у низький ціновий сегмент, представлений сигарилами та
сигаретами з фільтром за ціною, нижчою за собівартість

 Запровадження мінімальної ефективної ставки акцизу на сигарили на рівні сигарет, а також
акцизу на електронні сигарети усуває податкові пільги для цих продуктів та має забезпечити
додаткові збори до державного бюджету

 Крім цього, введення мінімальної роздрібної ціни на сигарети та сигарили могло б сприяти
збільшенню фіскальних надходжень від ПДВ та податку на прибуток, а також забезпечити
щорічне збільшення цін та скорочення доступності всіх категорій тютюнових виробів –
відповідно до завдання охорони здоров’я населення 10


