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Abstract
In this paper we try to argue why the environmental tax reform should be welcome,
especially in our times of economic and financial instability. Therefore, we first state some
principles of welfare economics concerning the environment and also remind the debate and
outcomes on the double dividend paradigm. Then we briefly review and analyse the main
instruments of environmental fiscal policy and their potential impact on public finances. We
are now able to figure and analyse the main objectives, outlooks and challenges of
implementing a green tax reform in the European Union. In the end are some conclusions and
recommendations for an effective environmental taxation in Romania.
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1. Introducere
În concepţia noastră teoretico-metodologică, statul, prin finanţele publice, îndeplineşte în
primul rând rolul de a corecta imperfecţiunile pieţii, respectiv insuficienţele macroeconomice
ale economiei de piaţă. Principalele cazuri de manifestare a imperfecţiunilor pieţii şi care
reclamă intervenția statului sunt reprezentate de : bunurile publice, externalităţile, puterea de
monopol, insuficienţa informaţiei şi ciclul de afaceri.
În literatura de specialitate a finanţelor publice, calitatea mediului este în mod tipic
considerată un bun public pur. În ceea ce priveşte mediul natural înconjurător, este important
să observăm faptul că non-rivalitatea de consum asociată de obicei bunurilor publice se referă
mai mult la aspectul cantităţii; într-adevăr, un bun public nu îşi pierde din cantitate dacă este
consumat de tot mai multe persoane.
Totuşi, el îşi poate pierde calitatea, astfel încât utilitatea individuală obţinută de pe urma
bunului respectiv poate scădea atunci când alţii utilizează bunul (de exemplu, în cazul
atmosferei ca bun public, cantitatea aerului disponibil este practic nelimitată şi neafectată de
numărul “consumatorilor”, dar calitatea aerului și a mediului poate fi afectată semnificativ
odată cu poluarea).
Prevenirea acestui fenomen ireversibil este conştientizată şi exprimată prin conceptul de
dezvoltare durabilă, iar principalul agent capabil şi dator să îl transpună neîntârziat în practică
este statul, ca apărător al interesului public al generaţiilor prezente şi viitoare.
Analiza intervenţiei statale şi a activităţii finanţelor publice trebuie de aceea, realizată atât
în termeni cantitativi cât şi calitativi, deoarece tezele care văd doar în extinderea sectorului
public sau, dimpotrivă, în dispariţia sa, un remediu miraculos al dificultăţilor existente,
neglijează deseori situaţia reală complexă a economiei.
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2. Fundamente teoretice privind impozitul de mediu. Paradigma dividendului dublu
Un element suplimentar de economie a finanțelor publice, care este important pentru
aceasta analiză, este noţiunea de "impozitare optimă", în sensul creşterii veniturilor necesare
pentru finanţarea cheltuielilor publice, în cel mai eficient mod.
Cele două componente principale ale teoriei fiscale respectiv:
 politica fiscală pentru a se colecta venituri şi
 politicile fiscale pentru corectarea externalităţilor,
erau, până de curând abordate independent. Această integrare a impozitării pentru colectarea
de venituri cu impozitarea pentru corectarea comportamentului stă la baza inaugurării unui
nou set de probleme ce iau in considerare, la un anumit nivel, "ipoteza dividendului dublu."
Paradigma dividendului dublu solicită următoarea dezbatere de idei : dacă impozitele
corective cresc veniturile şi creşterea impozitelor pe venituri, descurajează poluarea, nu sunt
aceste două obiective de politică complementare? O taxă sau un impozit care reduce poluarea
şi aduce venituri serveşte atât protecţia mediului cât şi obiectivele de cheltuieli publice;
intuitiv, pare că produce un beneficiu dublu, sau "dividend dublu" în cazul în care veniturile
generate contribuie la finanţarea furnizării de bunuri publice.
Astfel, dacă beneficiul sau dividendul primar al impozitelor de mediu este dat de protecţia
şi îmbunătăţirea mediului, cel de al doilea beneficiu indus este o reducere a distorsiunilor
economice din sistemul fiscal clasic de colectare a veniturilor statului. În plus, ar fi oare
necesar un program integrat de impozitare, care serveşte atât cheltuielile publice cât şi
realizarea obiectivelor de mediu, ce ar aduce premise pentru a obţine mai mult pe ambele
fronturi, la un cost mai scăzut, decât atunci când fiecare obiectiv este considerat separat?
Această idee a primit insuficientă atenţie până când politicile necesare pentru combaterea
schimbărilor climatice au atras atenţia economiştilor la acest subiect. De la începutul anilor
1990, au existat numeroase dezbateri şi controverse pe aspecte date de aceste întrebări.
Termenul de "dublu dividend " a început să fie utilizat pe scară largă în urma numirii
acestuia de către David Pearce (1991). Cu toate acestea, implicaţiile, şi chiar valabilitatea
ipotezei dividendului dublu sunt mult mai complicate. Punctele de vedere diferă cu privire la
ceea ce aceasta presupune, şi nu există un consens cu privire la un anume test sau experiment
singular care l-ar putea valida sau renega.
În centrul analizei teoretice se situează o comparaţie între impozitul de mediu optim şi
Dauna Socială Marginală a poluării (DSM), care se identifică cu ” rata Pigouviană ”, respectiv
impozitul care va genera optimalitatea în absenţa impozitelor pe venituri. Având în vedere că
este bine stabilit încă din tezele lui Pigou că, la punctul de optim, impozitul de mediu (pe
poluare) va fi egal cu dauna socială marginală, în lipsa unor impozite de colectare a
veniturilor, întrebarea care se pune este dacă acest impozit optim de mediu creşte sau scade
faţă de DSM atunci când apar impozitele pe venit (pentru colectare de venituri bugetare)?
Aceasta poate fi înţeleasă ca un test indirect asupra faptului dacă apare un beneficiu
excedentar (un dublu dividend), atunci când veniturile din impozitarea poluării sunt utilizate
pentru a satisface necesităţile de venituri ale statului. În mod logic, dacă un compromis între
beneficiile ecologice şi costurile combaterii poluării poate justifica un impozit egal cu DSM
(la punctul de optim) în absenţa unor impozite de colectare a veniturilor, atunci realizarea
unui beneficiu excedentar prin reciclarea veniturilor obţinute din impozitarea de mediu poate
justifica o rată a impozitului de mediu mai mare decât DSM.
Conform paradigmei dividendului-dublu, se aşteaptă ca impozitele de mediu :să aibă ca
efect nu doar o mai bună protecţie şi calitate a mediului, dar totodată să reducă distorsiunile
impozitelor existente pe veniturile din muncă şi capital.
Ipoteza a fost menţionată mai întâi de Tullock (1967) şi susţinută ulterior în studiile lui
Nichols (1984) și Lee şi Misiolek (1986). Totuşi, mai târziu, această viziune a fost pusă sub
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semnul întrebării în studiile lui Bovenberg şi van der Ploeg (1994a,b) şi Goulder (1995),
printr-o abordare oarecum diferită a ipotezei dublului dividend.
Conform interpretării lor, există cu adevărat un dividend secundar pozitiv doar dacă povara
excesivă a întregului sistem fiscal – inclusiv povara excedentară a impozitării de mediu – se
reduce odată cu reforma fiscală ”verde”. De altfel, într-un alt studiu, Bovenberg şi van der
Ploeg (1998), folosind un cadru teoretic de cercetare, identifică un efect pozitiv privind
ocuparea forţei de muncă în urma intrării în vigoare a unei reforme fiscale verzi, neutră din
perspectiva veniturilor, care sporeşte atât impozitul pe un factor poluant de producţie şi
reuşeşte în atenuarea sarcinii fiscale asupra veniturilor din muncă, transferând venituri fiscale.
Într-un model cu negociere în cazul în care firma poate investi pentru tehnologii de
reducere a emisiilor, Strand (1999) arată că datorită impozitelor de mediu, prin angajarea de
personal sau prin investiţiile în reducerea poluării efectuate de către firme, poluarea se reduce
iar ocuparea forţei de muncă poate creşte; asistăm astfel la crearea unui dividend dublu.
În concluzie, această secţiune arată că există un dividend al doilea al impozitelor şi taxelor
de mediu, măcar sub forma unui dividend al creşterii ocupării forţei de muncă. Utilizarea
veniturilor fiscale verzi pentru a reduce impozitele forţei de muncă va reduce şomajul şi poate
creşte, prin urmare, bunăstarea economico-socială.
3. Instrumente şi experienţe practico-aplicative
În practică, principalele modalităţi prin care se poate realiza un efect benefic al politicii de
protecţie a mediului asupra bugetului finanţelor publice sunt:
a) Creşterea veniturilor şi extinderea bazei de impozitare prin intermediul taxelor şi
impozitelor de mediu;
b) Reducerea subvenţiilor dăunătoare mediului;
c) Reducerea costurilor nete ale daunelor aduse mediului (de exemplu, costurile cu
asistenţa medicală) și suportate de către finanţele publice, prin îmbunătăţirea calităţii
mediului înconjurător.
a)Taxele şi impozitele de mediu sunt folosite pentru a atinge obiectivele de protecţie a
mediului, prin creşterea costurilor de utilizare a resurselor şi a costului daunelor aduse
mediului, oferind, prin urmare, un stimulent de a folosi resursele mai eficient şi pentru a
reduce impactul negativ asupra mediului. Noi impozitări pe utilizarea resurselor şi activităţi
dăunătoare mediului, pot extinde, de asemenea, baza totală de impozitare.
Nivelul veniturilor colectate va depinde de elasticitatea fiscală de răspuns precum şi de rata
de impozitare. Cu cât este mai mare elasticitatea fiscală de răspuns, cu atât mai pregnantă va
fi reducerea impactului asupra mediului, dar cu atât mai mare va fi, de asemenea, scăderea în
timp a veniturilor colectate prin impozitul de mediu aplicat.
Se poate afirma, prin urmare, că există o tensiune potenţială între obiectivul privind
creşterea veniturilor publice, pe de o parte, şi obiectivul politicii de mediu, pe de altă parte.
Acest lucru, de asemenea, sugerează că ar putea exista riscuri și incertitudini asupra acestui
flux de venituri din impozitele de mediu, pe termen mediu şi lung, când, tocmai ca efect al
politicii de mediu, s-ar putea corecta sau diminua acel aspect de externalitate negativă de
mediu ce era corectat prin impozitul respectiv.
Cu toate acestea, unele baze de impozitare vor rezista în timp (de exemplu, consumul de
energie), şi implicit taxele de mediu aferente, astfel încât să aibă potenţialul de a se colecta
venituri pe termen lung, precum şi să asigure totodată o reducere a degradării mediului.
Taxele şi impozitele de mediu vor transfera fonduri din sectorul privat în sectorul public,
prin reducerea veniturilor private şi creşterea fondurilor publice. Orice efecte economice
adverse ale impozitelor de mediu pot fi atenuate prin reciclarea veniturilor fiscale obţinute
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pentru a reduce alte taxe, care pot, la rândul lor, reduce sau elimina beneficiul de impact al
politicii de mediu asupra finanţelor publice.
În ceea ce priveşte efectele sau beneficiile economice ale politicii de mediu fiscale asupra
finanţelor publice, așa cum am sugerat și în secțiunea precedentă, preocupările din literatura
de specialitate se referă mai ales la potenţialul reformelor fiscalităţii de mediu pentru
transferul poverii induse de impozitare, mai degrabă decât pentru a genera creşterea netă a
veniturilor şi a contribui la îmbunătăţirea finanţelor publice.
Propunerile pentru reforma fiscală de mediu sunt deseori concepute ca fiind neutre din
punct de vedere bugetar, realizând reciclarea veniturilor în scopul de a induce un impact
pozitiv asupra economiei.
Analizele empirice cu privire la potenţialul impozitelor şi taxelor de mediu pentru a spori
veniturile fiscale sugerează că energia şi transportul sunt principalele baze de impozitare cu
potenţial pentru colectarea unor venituri semnificative (A.E.M. 2006, Ekins 2008, Fullerton et
al. 2007). Ambele baze de impozitare pentru aceste taxe sunt largi şi-au o elasticitate relativ
scăzută a cererii, astfel încât majorarea impozitului nu va schimba în mod substanţial cererea.
b) Subvenţiile pot dăuna mediului prin încurajarea activităţilor dăunătoare mediului.
Subvenţiile includ atât subvenţii de la buget (adică plăţi directe) şi cele din afara bugetului (de
exemplu, măsuri de reglementare a pieţei şi de sprijin sau de scutiri de taxe; AEM, 20043).
Din punct de vedere al finanţelor publice, subvenţiile cele mai relevante implică transferuri
monetare şi, prin urmare, amplifică cheltuielile publice. Prin reducerea unor astfel de
subvenţii se va reduce degradarea mediului şi se pot îmbunătăţi finanţele publice.
Cele mai multe subvenţii denaturează producţia şi comerţul, prin încurajarea unor activităţi
relativ ineficiente, sufocarea procesului de inovare, reducerea stimulentelor pentru dezvoltarea
celor mai eficiente soluţii, şi, prin urmare, afectează competitivitatea internaţională. Prin
subvenţiile dăunătoare mediului se va promova adesea supra-utilizarea energiei şi a resurselor
şi, prin urmare, creşterea costurilor economice agregate.
Subvenţiile au efecte dăunătoare în cazul în care induc creşterea activităţilor care au impact
negativ asupra mediului. De exemplu, în mod istoric, subvenţiile de producţie pentru
agricultură au condus la creşterea importantă a producţiei agricole, dar totodată şi a
impactelor negative asupra mediului, cum ar fi eutrofizarea cursurilor de apă. Studii (OECD,
2005, 2006) au concluzionat că există o marjă semnificativă de a reduce subvenţiile
dăunătoare mediului în majoritatea sectoarelor analizate (agricultură, pescuit, transport,
energie şi apă).
Subvenţiile pot fi, de asemenea, reformate, astfel încât ele să devină mai puţin nocive
pentru mediu în timp ce nivelul lor este menţinut, ceea ce ar putea spori valoarea sa pentru
banii contribuabililor, dar fără a îmbunătăţi de fapt soldul finanţelor publice (de exemplu,
reformarea Politicii Agricole Comune (PAC) de la un sistem de subvenţii de producători să se
treacă la subvenţiile cu privire la proprietăţile funciare, sau plăţi de dezvoltare rurală).
Toate studiile și cercetările amintite consideră că pot exista justificări pentru adoptarea de
subvenţii pentru tehnologii inovatoare, benefice mediului, deşi chiar şi în acest caz este cel
mai bine dacă subvenţionarea acţionează doar pentru o perioadă limitată de timp.
Eliminarea subvenţiilor pentru combustibilii fosili ar putea stimula comerţul şi creşterea
economică reducând în acelaşi timp şi emisiile de CO2 precum şi impactul nedorit al
emisiilor; deşi va avea, pe termen scurt, impact negativ pentru ocuparea forţei de muncă şi
asupra cheltuielilor gospodăriilor pentru consumul de energie.
Reforma subvenţiilor are totodată, potenţialul de a furniza beneficii economice printr-o
mai mare eficienţă, consolidarea concurenţei şi creşterea activităţii comerciale.
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c) Daunele aduse mediului pot duce la costuri directe pentru finanţele publice, cum ar fi
cele cu sistemul de sănătate legate de bolile provocate de poluare. Costurile pentru
tratamentul bolilor respiratorii sunt cauzate de poluarea aerului, iar costurile furnizării de
protecţie împotriva inundaţiilor, sunt în prezent în creştere ca urmare a schimbărilor climatice.
Reducerea daunelor aduse mediului, astfel, poate reduce costurile din bugetul public.
Principalele instrumente ale politicii de mediu ce ajută la îmbunătăţirea finanţelor publice
sunt deci impozitele şi taxele de mediu şi eliminarea subvenţiilor dăunătoare mediului. Taxele
şi impozitele de mediu sunt larg utilizate în întreaga Uniune Europeană, iar impozitele pe
anumite forme de activitate (cum ar fi consumul de energie), sunt deosebit de răspândite.
Impozitele specifice privind deşeurile, diferitele forme de poluare, şi anumite produse sau
resurse (de exemplu, pesticide, îngrăşăminte, pungi de plastic) au fost, de asemenea, introduse
de unele state membre.
4. Provocări și perspective ale reformei fiscale de mediu în condiții de instabilitate
economică
Din cauza crizei economico-financiare globale actuale, care a scos la iveală criza de fond a
datoriilor suverane, preocuparea pentru reformarea fiscalităţii se dovedeşte mai actuală şi
oportună ca oricând.
De aceea, în septembrie 2011 experţi şi economişti au participat la un forum special de la
Copenhaga pentru a dezbate în cadrul Conferinţei referitoare la Perspectivele pentru Reforma
Fiscală Verde4 (de mediu). S-a demonstrat clar că într-o perioadă de criză economică şi
financiară ca cea actuală, guvernele europene pot folosi impulsul pentru reformarea sistemelor
fiscale şi pentru a le face mai ”verzi”, în sensul unei mai bune integrări a politicilor de
protecţie a mediului, cu posibilitatea obţinerii atât a unor beneficii financiar-economice, cât şi
a unor beneficii ecologice.
Unii politicieni opozanţi consideră că reforma fiscală verde ar putea suna ca un nume
”modern şi sonor” pentru adăugarea de mai multe impozite şi deci o creştere a poverii asupra
societăţii. Cu toate acestea, scopul este cel opus, deoarece această reformă fiscală verde are un
potenţial imens de a spori beneficiile şi prestaţiile sociale, prin modificarea în mod
fundamental a ţintelor şi bazelor de impozitare.
În primul rând, reforma fiscală verde poate ajuta la promovarea industriilor ecologice şi
poate salva societatea de unele dintre daunele de mediu cele mai importante. Aşa cum am
încercat să arătăm prin analizele teoretice de mai sus, pentru eficienţa reformei fiscale verzi,
în sensul obţinerii aşa-numitului dividend dublu, un ingredient cheie şi fundamental este
reprezentat de o combinaţie dintre reducerea impozitelor pe venit şi un accent mai mare pe
impozitarea resurselor - de exemplu, pe apă, de energie şi pe emisiile de CO2.
Totodată, un sistem de impozitare care recompensează membrii lucrători ai societăţii cu
impozite mai mici pe venit şi optează pentru a aborda provocările legate de mediu prin
descurajarea activităţilor poluante, ar stimula şi încuraja modificări în normele de funcţionare
ale societăţii. Noile norme sociale vor recunoaşte ocuparea şi activitatea economică umană ca
o nevoie integrată a societăţii, ce trebuie încurajată şi răsplătită; alte norme sociale
descurajează externalităţile negative, cum ar fi epuizarea resurselor şi poluarea mediului.
De asemenea, reforma fiscală verde este considerată ca stimulativă pentru activitatea de
inovare, deoarece din punct de vedere al competitivităţii, aceasta este de bun augur pentru a se
reduce măsurile punitive pe venit. Într-un recent raport al Agenţiei Europene de Mediu
(raportul nr.5/2011), s-a a concluzionat că impozitele şi taxele de mediu, odată cu reducerea
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impozitelor pe muncă, ar putea furniza atât îmbunătăţirea mediului, cât şi beneficii pentru
ocuparea forţei de muncă, pentru sistemul de impozitare, inovare şi competitivitate.
La Conferinţa de la Copenhaga, rapoartele prezentate au sugerat că preocupările legate de
impozitarea resurselor se amplifică doar pe termen scurt, în perioada necesitată de societăţile
comerciale pentru includerea taxelor în preţuri. Pe de altă parte, există o mulţime de dovezi
care sugerează că, termen mediu şi pe termen lung, impozitele şi taxele verzi vor oferi un
stimulent pentru inovare. Danemarca oferă un caz clar legat de modul în care un impozit de
mediu pe energie a încurajat apariţia inovaţiei în industrii cum ar fi energia regenerabilă.
Cu toate acestea, eficacitatea pentru impozitele şi taxele de mediu, rezidă mult în
modalitatea de proiectare a lor, care este critică, în special în termeni de stabilitate fiscală şi a
încrederii în modalităţile de compensare. Comunicarea şi transparenţa, este, de asemenea, o
parte importantă a proiectării acestor impozite, în scopul de a fi eficiente. Un proiect de
reformă fiscală verde, care încorporează un cadru clar prin care se reciclează veniturile fiscale
ar face, de asemenea, mai uşor de obţinut sprijinul public şi politic.
Având în vedere nevoia de flexibilitate şi viteza de schimbare din structurile noastre
economice, impozitarea verde prezintă oportunitatea de a sprijini dezvoltarea unei
infrastructuri durabile pentru ziua de mâine. Acest obiectiv clar pentru impozitarea de mediu
ar avea un impuls si ușurința de punere în aplicare, mai ales dacă este combinat cu reforma
unui sector public prin care se schimba accentul, acesta devenind dintr-un vehicul container
birocratic, un vehicul de facilitare a mobilizării şi dezvoltării economice pentru mediul de
afaceri şi pentru cetăţeni.
Aspectele de echitate pot fi integrate în cadrul structurii sistemului de impozitare de mediu,
care poate prevede o reducere mai mare a impozitării lucrătorilor săraci, faţă de cei bogaţi. De
asemenea, impozitarea pe consum variabilă, (în locul impozitului pe venit pentru majoritatea
populaţiei), care să reflecte costurile sociale şi de mediu ale bunurilor, cu o structură care să
garanteze capacitatea de a plăti pentru persoanele cu venituri mai mici, ar servi bine reforma
fiscală verde.
În cadrul conferinţei, Comisarul de Acțiune pentru Clima, Connie Hedegaard a subliniat
importanţa propunerii unei noi Directive privind impozitarea energiei (ETD), dar şi că este
nevoie de multă muncă pentru a promova această directivă şi implementarea ei. Propunerea
de modificare a Directivei (ETD) 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind
restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice şi a electricităţii ar
impune două praguri de impozitare pe fiecare sursă de energie din afara sistemului UE de
comercializare a emisiilor (ETS): unul în funcţie de conţinutul energetic al
combustibilului;altul privind emisiile de CO2.
Pentru realizarea principalelor obiective ale ETD, Comisia Europeană a analizat
următoarele abordări:
o revizuirea tratamentului fiscal al diferitelor surse de energie după un criteriu unic;
o revizuirea structurii directivei ţinând cont de diferitele obiective ale impozitării
energiei (generarea de venituri, economia de energie, considerente de mediu);
o introducerea unei taxe uniforme suplimentare în legătură cu emisiile de CO2, care să
se adauge taxelor deja percepute şi să completeze ETS.
Analiza impactului implementării ETD modificate a arătat că este posibilă atingerea
obiectivelor urmărite fără costuri economice suplimentare, revizuirea directivei putând chiar
să aducă un avantaj economic, în special dacă se utilizează veniturile suplimentare provenite
din impozitele generale asupra consumului de energie şi din taxa legată de emisiile de CO2
pentru a reduce cotizaţiile sociale patronale (COM(2011)169)
Prin reformarea ETD, va exista o abordare mai coerentă a impozitării energiei în întreaga
UE, evitând diversitatea de politici naţionale şi contribuind la crearea unor condiţii de
concurenţă echitabile pentru industria din întreaga UE. Se consideră că este o oportunitate
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pentru statele membre de a-şi redefini politicile de impozitare, promovând crearea de noi
locuri de muncă.
Cele mai scăzute venituri din taxele de mediu în raport cu PIB sunt regăsite în Spania,
Franța, Lituania, România și Slovacia, toate sub 2% în 2010. În ceea ce privește reforma
fiscală de mediu din România, aceasta se află, în opinia noastră, într-un stadiu incipient și
oarecum latent.
În România, veniturile colectate din taxele și impozitele de mediu, coborând de la 2,0% din
PIB în 2010 la 1,9% din PIB în 2011, se află cu mult sub media UE-27 (2,4%); în fapt,
această valoare este cea de a cincea cea mai mică în UE. Cele mai multe dintre aceste venituri
sunt realizate din impozitarea energiei (1,7%), foarte puține din taxe pe poluare și doar 0,2%
din taxe pe transporturi (fără combustibil).
În plus, România deţine economia cea mai ineficientă din punct de vedere energetic din
Europa, are printre cele mai mici încasări din impozitele de mediu ca procent din PIB, atât la
nivel general cât şi pe cele trei grupe principale: taxe pe energie, taxe pe transport şi taxe de
poluare și folosire a resurselor (Ecopolis, 2011).
Astfel, până acum nu se poate afirma că în România politica fiscală de mediu a fost
eficientă în promovarea obiectivelor de protecție a mediului și de dezvoltare durabilă, deși
acesta este scopul său original (principalul dividend).
Trebuie specificat totuși că, în ciuda faptului că taxele de mediu au fost şi sunt la nivelurile
cele mai reduse din UE, iar capacitatea de colectare a acestor taxe este una destul de redusă,
România se află într-o situaţie foarte bună din perspectiva nivelului general al emisiilor de
CO2, deoarece nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră a scăzut în mod semnificativ în
România postcomunistă, în special datorită procesul de dezindustrializare.
Recent, în ciuda opoziției sociale, pentru a se alinia prevederilor de reformare a ETD, și
România a luat o serie de măsuri fiscale pentru a crește taxele de mediu. În urma unei
consultări publice rapid inițiat de noul guvern la sfârșitul lunii ianuarie 2013, a fost introdus
noul "timbru de mediu", care ar diferenția impozitarea autovehiculelor pe baza emisiilor de
CO2. Această taxă va fi plătită o singură dată pentru întreaga durată de viață a vehiculului.
5. Concluzii
Pe ansamblu şi într-un moment când guvernele europene sunt presate de criza economică
pentru a creşte impozitele pe venit, există opţiunea de impozitare alternativă a resurselor de
mediu, ceea ce ar permite progresiv în timp, reducerea impozitelor pe venit.
În general, creşterea taxelor sau a impozitelor de mediu şi reducerea subvenţiilor este
probabil să aibă loc într-un interval de timp rezonabil de lung pentru a permite grupurilor
afectate să îşi dezvolte capacitatea de a se adapta (şi pentru a depăşi obstacolele forţelor
politice şi intereselor opuse faţă de reformă).
Aceasta este o oportunitate pentru Europa, deoarece trecerea de la impozitarea pe venit la
impozitarea resurselor are sens din punct de vedere economic şi ar permite conştientizarea şi
includerea unor costuri de mediu şi sociale, în procesul de luare a deciziilor de afaceri şi de
consum, ceea ce corespunde obiectivului de dezvoltare durabilă a politicii de coeziune.
De aceea, considerăm că prin reforma fiscală verde prin care Uniunea Europeană
recomandă o schimbare a accentului dinspre taxarea muncii (unde România are o fiscalitate
ridicată) înspre taxarea consumului şi a poluării, ar fi oportună și indicată o creștere treptată a
impozitelor și taxelor de mediu în România, care să ducă la colectarea unor venituri fiscale
bugetare mai mari, ce pot echilibra deficitul și, în mod ideal, pot contribui la finanțarea
sustenabilă a urgentelor și importantelor investiții de protecție a mediului din țara noastră
(Frone Simona, Frone D.F., 2011).
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