
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mehedinți

I N F O R M A R E 

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti – Serviciul Asistenta
Contribuabili, va aduce la cunostinta  aparitia urmatoarelor acte normative:

 

    

 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41 din data de 11.04.2022 pentru
instituirea  Sistemului  național  privind  monitorizarea  transporturilor
rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art.
XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele
măsuri  fiscal  bugetare,  prorogarea  unor  termene,  precum  și  pentru
modificarea și completarea unor acte normative ( Monitorul Oficial nr. 356
din 11 aprilie 2022)

                                                                                                                               
     Precizări suplimentare:

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41 din data de 11.04.2022:
 

    instituie Sistemul național privind monitorizarea transporturilor rutiere de 
bunuri cu risc fiscal ridicat, denumit în continuare Sistemul RO e-Transport;

    Sistemul RO e-Transport reprezintă ansamblul de principii, reguli și aplicații
informatice având drept scop monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc 
fiscal ridicat pe teritoriul național, care permite autorităților competente de-
terminarea potențialelor puncte de deturnare din sau în lanțul de aproviziona-
re, pe baza codului UIT;

    Sistemul este gestionat de către Ministerul Finanțelor prin Agenția Naționa-
lă de Administrare Fiscală și Centrul Național pentru Informații Financiare;
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    Sistemul RO e-Transport include: module informatice de gestiune a trans-
porturilor de bunuri care, cu ocazia declarării unui transport vor genera un 
cod unic de înregistrare, elemente de interconectare cu camere de luat ve-
deri și alte dispozitive specifice de monitorizare a traficului rutier, componen-
te software pentru analiza integrată a datelor;

    Sistemul RO e-Transport utilizează date și informații deținute la nivelul in-
stituțiilor sau autorităților publice cu atribuții în domeniul transportului rutier
și se interconectează cu celelalte sisteme informatice existente la nivelul Mi-
nisterului Finanțelor, Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau Autorității
Vamale Române;

    Sistemul RO e-Transport va monitoriza pe teritoriul național deplasarea bu-
nurilor cu risc fiscal ridicat, cuprinzând următoarele tipuri de operațiuni: 
transportul bunurilor reprezentând achiziții și livrari intracomunitare, trans-
portul bunurilor care fac obiectul operațiunilor vamale, transportul bunurilor 
între două locații situate pe teritoriul national;

 

       Pentru indrumare si asistenta, va puteti adresa Serviciului asistenta contribuabili la 
tel.   0252306233 si 0252330097 sau accesand  site-ul ANAF la adresa: 
https://www.anaf.ro/arondare, completand FORMULARUL PENTRU ASISTENŢĂ. 
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SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI


