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Material informativ

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.

Potrivit OUG Nr. 41/2022 din 8 aprilie 2022 pentru instituirea Sistemului naţional
privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport
şi de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind
unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative,

codul UIT – este codul unic generat de Sistemul RO e-Transport prin intermediul
căruia se identifică bunurile aferente fiecărei relaţii comerciale care face obiectul
transportului de bunuri cu risc fiscal ridicat.

identificarea prin cod UIT - deţinerea codului UIT pe tot timpul transportului de către
operatorul de transport rutier, în format fizic sau electronic, împreună cu documentul care
însoţeşte transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat.

Obligaţia declarării în Sistemul RO e-Transport a transportului de bunuri cu
risc fiscal ridicat revine următorilor utilizatori:

a) destinatarului înscris în declaraţia vamală de import, respectiv expeditorului înscris în
declaraţia vamală de export, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul
operaţiunilor de import sau export, după caz;

b) beneficiarului din România, în cazul achiziţiilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal
ridicat;

c) furnizorului din România, în cazul tranzacţiilor interne sau al livrărilor intracomunitare de
bunuri cu risc fiscal ridicat, după caz;

d) depozitarului, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul tranzacţiilor
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intracomunitare aflate în tranzit, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României spre
depozitare sau pentru formarea unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri,
cât şi pentru bunurile încărcate după depozitare sau după formarea unui nou transport pe
teritoriul naţional 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.

Utilizatorii declară în sistemul RO e-Transport, prin opţiune, datele referitoare la
transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat începând cu data intrării în vigoare a OUG Nr.
41/2022 și până la data de 1 iulie 2022.

Începând cu data de 1 iulie 2022, utilizatorii sunt obligaţi să declare în
Sistemul RO e-Transport datele referitoare la transporturile de bunuri cu risc fiscal
ridicat, astfel încât să poată fi identificate prin codul UIT.

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.

Nerespectarea prevederilor ordonanței constituie contravenţie (dacă nu sunt
săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni), fiind
sancționate cu amenzi care pot ajunge la 100.000 lei în cazul persoanelor juridice
(începând cu 1 iulie 2022).

Prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emis în
termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a OUG Nr. 41/2022 se stabilesc bunurile cu
risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-
Transport.

Biroul Asistență pentru contribuabili-18.04.2022
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