
Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
Page 1/4

MINISTERUL FINANȚELOR

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Satu Mare

Serviciul Asistență pentru Contribuabili

NOUTĂȚI
privind Sistemul RO e-Transport

Baza legală:
 OUG nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului national privind monitorizarea transporturilor rutiere

de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport si de abrogare a art. XXVIII din Ordonanta de urgenta
a Guvernului nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si
pentru modificarea si completarea unor acte normative (Monitorul Oficial nr 356/11.04.2022)

 Ordinul președintelui ANAF nr. 802/2022 privind stabilirea bunurilor cu risc fiscal ridicat
transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport (Monitorul Oficial
430 din 03 mai 2022)

 Ordinul președintelui ANAF nr. 1.190 din 30 iunie 2022pentru aprobarea Procedurii de
utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor de bunuri
cu risc fiscal ridicat RO e-Transport(Monitorul Oficial nr. 656 din 30.06.2022)

 OUG nr. 106 din 30 iunie 2022 pentru susținerea acordării de reduceri ale prețurilor la benzină
și motorină și pentru modificarea art. 18 din OUG nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului
national privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport si
de abrogare a art. XXVIII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 130/2021 privind unele masuri
fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte
normative (Monitorul Oficial nr. 657 din 30.06.2022)

Ce reprezinta sistemul RO e-Transport?

Sistemul RO e-Transport reprezintă ansamblul de principii, reguli şi aplicaţii informatice având
drept scop monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat pe teritoriul naţional, care permite
autorităţilor competente determinarea potenţialelor puncte de deturnare din sau în lanţul de aprovizionare,
pe baza codului UIT. Sistemul este gestionat de către Ministerul Finanţelor prin Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală şi Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare.

Cine are obligația declarării in sistemul Ro e-Transport

Obligatia declararii in Sistemul RO e-Transport a datelor referitoare la transportul bunurilor cu risc
fiscal ridicat revine urmatorilor utilizatori:
a) destinatarului inscris in declaratia vamala de import, respectiv expeditorului inscris in
declaratia vamala de export, in cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul operatiunilor de
import sau export, dupa caz;
b) beneficiarului din Romania, in cazul achizitiilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat;
c) furnizorului din Romania, in cazul tranzactiilor interne sau al livrarilor intracomunitare de
bunuri cu risc fiscal ridicat, dupa caz;
d) depozitarului, in cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul tranzactiilor
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intracomunitare aflate in tranzit, atat pentru bunurile descarcate pe teritoriul Romaniei spre depozitare
sau pentru formarea unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri, cat si pentru bunurile
incarcate dupa depozitare sau dupa formarea unui nou transport pe teritoriul national din una sau mai
multe partide de bunuri.

Utilizatorii sunt obligaţi să pună la dispoziţia operatorului de transport rutier codul UIT
aferent bunurilor transportate, direct sau prin intermediul organizatorului transportului, după caz, până
cel târziu la prezentarea vehiculului în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România
sau la locul de import, respectiv la punerea efectivă în mişcare a vehiculului, după caz. Codul UIT
este înscris în mod obligatoriu pe documentul de transport, lizibil şi fără ştersături sau adăugări.

Prin intermediul Sistemului RO e-Transport se notifică informaţii către părţile implicate în
transportul pe teritoriul naţional al bunurilor cu risc fiscal ridicat.

Cum se declară datele în sistemul Ro e-Transport?

Aplicaţia informatică de gestiune a transporturilor cu risc fiscal ridicat, parte a Sistemului
naţional RO e-Transport este disponibilă în sistemul informatic Spaţiul privat virtual (SPV)

Datele și informațiile referitoare la transport se declară în sistemul informatic RO e-Transport,
prin accesarea meniului Ro e-Transport din Spaţiul privat virtual (SPV) al declarantului.

Prin urmare, operatorii economici trebuie să fie înregistraţi în Spaţiul privat virtual (SPV), în
nume propriu sau prin reprezentant legal, prin reprezentant desemnat ori prin împuternicit, cu respectarea
Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.090/2022 privind aprobarea
Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între organul fiscal central
şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică.

În ce situații este obligatorie declararea în sistemul Ro e-Transport?

Declararea este obligatorie, începând cu data de 1 iulie 2022, în cazul transporturilor
rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat.

Categoriile de vehicule rutiere care fac obiectul monitorizării în sistemul RO e-Transport
sunt cele care au o masă maximă autorizată de minimum 3,5 tone, încărcate cu bunuri cu risc fiscal
ridicat cu o masă brută totală mai mare de 500 kg sau o valoare totală mai mare de 10.000 de lei.
aferente cel puţin unei relaţii comerciale care face obiectul transportului.
Excepții
Fac exceptie de la prevederile OUG nr.41/2022 transporturile de bunuri destinate misiunilor diplomatice
si oficiilor consulare, precum si organizatiilor internationale, fortelor armate ale statelor membre NATO,
Uniunii Europene, statelor membre ale Parteneriatului pentru Pace sau statelor cu care Romania a
incheiat acorduri in domeniu sau ca urmare a executarii contractelor clasificate potrivit legii sau a
executarii contractelor de achizitie publica care necesita impunerea, potrivit dispozitiilor legale, a unor
masuri speciale de securitate pentru protejarea unor interese esentiale de securitate ale statului.

Precizări privind codul UIT

 Codul UIT este codul unic generat de Sistemul RO eTransport prin intermediul căruia se
identifică bunurile aferente fiecărei relaţii comerciale care face obiectul transportului de
bunuri cu risc fiscal ridicat;

 Codul UIT se generează la introducerea datelor și informațiilor legate de transport în meniul
Ro e-Transport din SPV.

 Conducătorul vehiculului de transport este obligat să prezinte, la solicitarea organelor
competente din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau al Autorităţii Vamale Române,
documentele care însoţesc transportul de bunuri cu risc fiscal ridicat.Codul UIT este înscris în
mod obligatoriu pe documentul de transport, lizibil şi fără ştersături sau adăugări.
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 Pentru generarea codului UIT, utilizatorii pot declara în Sistemul RO e-Transport datele
referitoare la transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat, cu maximum 3 zile calendaristice
înainte de data declarată pentru începerea transportului, dar până la prezentarea în punctul
rutier de trecere a frontierei la intrarea în România sau la locul de import, respectiv punerea
efectivă în mişcare a vehiculului, după caz.

 Termenul de valabilitate a codului UIT este de 5 zile calendaristice, începând cu data
declarată pentru începerea transportului. Utilizarea de către operatorul de transport rutier a
codului UIT peste termenul de valabilitate a acestuia este interzisă

 Este interzisă modificarea datelor înregistrate în Sistemul RO e-Transport referitoare la
transporturile de bunuri după prezentarea în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea
în România sau la locul de import, respectiv după punerea efectivă în mişcare a vehiculului,
după caz.

 Este interzisă descărcarea pe teritoriul României a bunurilor care fac obiectul tranzacţiilor
intracomunitare aflate în tranzit, cu excepţia celor care fac obiectul depozitării sau formării
unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri.

 În cazul în care sunt transportate atât bunuri cu risc fiscal ridicat, cât şi alte bunuri care nu fac
parte din categoria celor cu risc fiscal ridicat, utilizatorii au obligaţia să declare în Sistemul RO
e-Transport datele aferente transporturilor pentru toate bunurile transportate, iar codul UIT
sau codurile UIT însoţesc documentul de transport aferent acestora.

 În cazul unui codurile UITatribuite prin declararea datelor în
Sistemul RO e-Transport vor fi preluate în mod corespunzător pe documentele de transport
aferente fiecărei relaţii comerciale care include bunuri cu risc fiscal ridicat.

Precizări referitoare la transporturile bunurilor cu risc fiscal ridicat efectuate de către
producătorii agricoli persoane fizice

NU fac obiectul declarării în Sistemul RO e-Transport transporturile bunurilor cu risc fiscal
ridicat reprezentând produse agricole,, efectuate de către producătorii agricoli persoane fizice de la
locul de deţinere la locul de comercializare, aşa cum sunt definite la art. 11 alin. (2) din Legea nr,
145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu
modificările şi completările ulterioare, .

Care sunt contraventiile și sancțiunile și cu dată se aplică?
Prevederile referitoare la constatarea contravențiilor și aplicarea

sancțiunilor vor intra în vigoare la data de 1 octombrie 2022. (conform art. VI din
OUG nr. 106 din 30 iunie 2022)

La art. 13 și 14 din OUG nr.41/2022 sunt enumerate faptele care constituie contravenţii, dacă
nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni.

Fără a detalia, menționăm că nerespectarea prevederilor ordonanței de urgență se sancționează
cu amenda de la 10.000 de lei la 50.000 de lei in cazul persoanelor fizice, sau cu amenda de la
20.000 de lei la 100.000 de lei in cazul persoanelor juridice. Pentru unele contraventii se poate
dispune si confiscarea contravalorii bunurilor nedeclarate.

Conducătorul vehiculului de transport care nu prezintă, la solicitarea organelor competente
din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau al Autorităţii Vamale Române, documentele
care însoţesc transportul de bunuri cu risc fiscal ridicat va fi sanctionat cu amenda de la 5.000 de
lei la 10.000 de lei.
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Constatarea si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele imputernicite din cadrul Agenției
Nationale de Administrare Fiscală sau al Autoritatii Vamale Române.

Contravențiilor le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile
si completarile ulterioare.

Bunurile cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO
e-Transport sunt:

1. Legume, plante, rădăcini și tuberculi, alimentare, care se încadrează la codurile NC de la
0701 la 0714 inclusiv
2. Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepeni, care se încadrează la codurile NC de la 0801
la 0814 inclusiv
3. Băuturi, lichide alcoolice și oțet**, care se încadrează la codurile NC de la 2201 la 2208
inclusiv
4. Sare; sulf; pământuri și pietre; ipsos, var și ciment, care se încadrează la codurile NC 2505
și 2517
5. Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate, care se încadrează la
codurile NC de la 6101 la 6117 inclusiv
6. Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croșetate, care se
încadrează la codurile NC de la 6201 la 6212 inclusiv și la codurile NC de la 6214 la 6217
inclusiv
7. Încălțăminte, ghete și articole similare; părți ale acestor articole, care se încadrează la
codurile NC de la 6401 la 6405 inclusiv
8. Fontă, fier și oțel, care se încadrează la codurile NC 7213 și 7214

Precizări:

Codul NC reprezintă poziția tarifară, subpoziția tarifară sau codul tarifar, astfel cum sunt
prevăzute în Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind
Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun, astfel cum a fost modificat prin
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.101/2014 al Comisiei din 16 octombrie 2014. Atunci
când intervin modificări în Nomenclatura combinată se realizează corespondența dintre codurile
NC prevăzute în prezentul ordin și noile coduri din nomenclatura adoptată în temeiul art. 12 din
Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și
statistică și Tariful Vamal Comun.

** Sunt exceptate produsele accizabile care circulă în regim suspensiv de accize potrivit titlului
VIII „Accize și alte taxe speciale” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, respectiv prin utilizarea aplicației EMCS pentru emiterea documentului
administrativ electronic e-DA.

Şef administraţie, Şef serviciu,
Ioan ŞIPOŞ Angela Adriana MARINESCU

Material elaborat la data de 01.07.2022


