Carburanții s-au ieftinit cu 32 de bani începând de azi
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Prețul carburanților a scăzut, în medie, cu 32 de bani pe litru, miercuri, după eliminarea
supraaccizei și actualizarea cu inflația efectuată marți de către Ministerul Finanțelor.
Ieftinirea carburanților este astfel mai mică decât cea preconizată inițial în contextul
eliminării supraaccizei.

Toți operatorii din piața carburanților au operat scăderea prețurilor, astfel că în stațiile Petrom
din București benzina se vindea, miercuri, 1 ianuarie, în medie cu 5,26 lei/litru, față de 5,58
lei/litru la 31 decembrie. Motorina la Petrom, liderul de piață, costa miercuri, în medie, 5,45
lei/litru față de 5,77 lei la 31 decembrie, potrivit datelor furnizate de Monitorul Prețurilor.
Noile niveluri ale accizelor la carburanți, actualizate marți de Ministerul Finanțelor Publice cu
inflația din ultimul an, sunt mai mari decât cele prevăzute în proiectul de lege pentru eliminarea
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supraaccizei la carburanți ce a fost promulgat luni de președintele Klaus Iohannis.
Nivelul accizelor este însă mai mic decât cel prevăzut într-un alt ordin de modificare a accizelor
din 11 decembrie publicat de Ministerul Finanțelor, înainte ca eliminarea supraaccizei să aibă
efect.
În urma promulgării legii de eliminare a supraaccizei, accizele la benzină aplicabile de la 1
ianuarie 2020 erau de 1.656,36 lei/1.000 de litri, respectiv 1.518,04 lei pentru 1.000 litri de
motorină, prag situat sub nivelul minim al accizelor la carburanți acceptat de Uniunea
Europeană, ceea ce atrăgea posibilitatea unui infringement împotriva României din partea
Comisiei Europene.
Actualizarea efectuată de Ministerul de Finanțe a dus însă accizele la 1.773,46 lei/1.000 de litri
pentru benzină și 1.625,37 lei/1.000 litri motorină, ceea ce a făcut ieftinirea preconizată de 45
bani/litru să se transforme într-o ieftinire de 32 de bani/litru. Ajustarea cu inflația a dus însă
nivelul accizelor peste nivelul minim acceptat de Uniunea Europeană.
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