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ANAF a publicat lista bunurilor cu risc fiscal ridicat
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița reaminteste contribuabililor că
potrivit prevederilor O.U.G. nr. 41/2022, începând cu data de 1 iulie 2022, utilizatorii sunt
obligați să declare în Sistemul RO e-Transport, datele referitoare la transporturile de bunuri cu
risc fiscal ridicat.
Astfel, potrivit Ordinul președintelui ANAF nr. 802 din 29 aprilie 2022 privind stabilirea
bunurilor cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin Sistemul
RO e-Transport, bunurile cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării
prin Sistemul RO e-Transport sunt:
1. Legume, plante, rădăcini și tuberculi, alimentare.
2. Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepeni.
3. Băuturi, lichide alcoolice și oțet.
4. Sare; sulf; pământuri și pietre; ipsos, var și ciment.
5. Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate.
6. Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croșetate.
7. Încălțăminte, ghetre și articole similare; părți ale acestor articole.
8. Fontă, fier și oțel.
Menționăm că au obligația declarării în Sistemul RO e-Transport a transportului de bunuri
cu risc fiscal ridicat, următoarele categorii de utilizatori:
a) destinatarul înscris în declarația vamală de import, respectiv expeditorului înscris în
declarația vamală de export, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul operațiunilor
de import sau export, după caz;
b) beneficiarul din România, în cazul achizițiilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal
ridicat;
c) furnizorul din România, în cazul tranzacțiilor interne sau al livrărilor intracomunitare de
bunuri cu risc fiscal ridicat, după caz;
d) depozitarul, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul tranzacțiilor
intracomunitare aflate în tranzit.
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