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În acest număr: 

Ordonanța de Urgență pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea 
transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat pe teritoriul național (RO e-transport) 

Ordonanța de Urgență stabilește tipurile de transporturi care se vor monitoriza, categoriile de 
contribuabili/plătitori care sunt obligate să declare în sistemul RO-e transport, termenele de 
transmitere, precum și sancțiunile în caz de nerespectare a prevederilor. 

Lege pentru anularea unor obligații fiscale și modificarea unor acte normative 

A fost adoptată legea care prevede anularea unor obligații fiscale și aduce clarificări pentru 
regimul fiscal aplicabil diurnelor.     
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I. Ordonanța de urgență nr. 41 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 

Sistemul RO e-Transport are drept scop monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat pe 
teritoriul național. Sistemul este gestionat de către Ministerul Finanțelor prin Agenția Națională de Administrare 
Fiscală și Centrul Național pentru Informații Financiare. 

Concret, prin intermediul sistemului RO e-transport se vor monitoriza următoarele tipuri de transporturi de bunuri 
cu risc fiscal ridicat (pentru partea de transport de pe teritoriul României): 

o transportul bunurilor provenite din achiziții și livrări intracomunitare; 
o transportul bunurilor provenite din importuri și exporturi; 
o transportul bunurilor între două locații situate pe teritoriul României; 
o transportul bunurilor provenite din tranzacții intracomunitare aflate în tranzit pe teritoriul României. 

 
În momentul de față, declararea în sistemul RO e-transport este opțională, însă aceasta devine obligatorie începând 
cu 1 iulie 2022 pentru următoarele categorii: 
 

o beneficiarul achizițiilor intracomunitare, respectiv furnizorul în cazul livrărilor intracomunitare; 
o importatorul, respectiv exportatorul înscriși în declarațiile vamale în cazul operațiunilor de import și export; 
o furnizorul în cazul bunurilor ce fac obiectul unor tranzacții locale; 
o depozitarul în cazul bunurilor care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit. 

 
Utilizatorii declară prin sistemul RO e-Transport informații privind expeditorul și beneficiarul, caracteristicile și 
contravaloarea bunurilor transportate, locul de încărcare și descărcare, dar și informații cu privire la mijlocul de 
transport utilizat. Pe baza acestora, va fi generat un cod UIT prin care bunurile transportate sunt identificate.  

Codul UIT poate fi solicitat cu maximum trei zile calendaristice înainte de data declarată pentru începerea 
transportului, respectiv punerea efectivă în mișcare a mijlocului de transport, și este valabil cinci zile calendaristice 
de la data de începere a transportului. 

Este interzisă modificarea datelor înregistrate după prezentarea bunurilor în punctul rutier de trecere a frontierei 
la intrarea în România sau la locul de import, respectiv după punerea efectivă în mișcare a mijlocului de transport 
(după caz). 

Prevederile prezentei ordonanțe se aplică și în situația în care sunt transportate atât bunuri cu risc fiscal ridicat, cât 
și alte bunuri care nu fac parte din această categorie. 

Sunt în schimb exceptate transporturile de bunuri destinate misiunilor diplomatice, oficii consulare, organizații 
internaționale, forțele NATO, Uniunii Europene, statelor membre ale Parteneriatului pentru Pace sau statelor cu 
care România a încheiat acorduri privind protejarea unor interese esențiale de securitate ale statului. 

Bunurile cu risc fiscal ridicat, care fac obiectul monitorizării, se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției 
Naționale de Administrare Fiscală în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. 
La acest moment, printr-un Proiect de Ordin, ANAF a propus următoarele categorii de bunuri (rămâne de văzut lista 
finală): 

o legume, plante, rădăcini și tuberculi, alimentare; 
o fructe comestibile, coji de citrice sau de pepeni; 
o băuturi, lichide alcoolice și oțet;  
o sare, sulf, pământuri și pietre, ipsos, var și ciment; 
o îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate;  
o îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croșetate;  
o încălțăminte, ghete și articole similare, părți ale acestor articole. 
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Procedura de aplicare a sistemului RO e-transport va fi stabilită ulterior tot prin Ordin ANAF, în termen de 30 
de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. 

Amenzile aplicate de autorități pentru nerespectarea prevederilor pot varia între 20.000 de lei și 100.000 de lei 
în cazul persoanelor juridice, respectiv între 10.000 de lei și 50.000 de lei în cazul persoanelor fizice. De 
asemenea, faptele pot fi sancționate chiar cu confiscarea contravalorii bunurilor nedeclarate. 

 
II. Legea nr. 72 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative 

 
 Prin această lege, se introduc următoarele prevederi 

 
1. Anularea obligațiilor stabilite de organele fiscale ca urmare a reîncadrării indemnizațiilor acordate 

pentru delegarea/detașarea angajaților sau pentru desfășurarea activității pe teritoriul altor state, în 
venituri de natură salarială, pentru perioade fiscale începând cu data de 1 iulie 2015 până la data 
intrării în vigoare a actualei legi.  

2. Interdicția autorităților fiscale de a emite, în viitor, decizii de impunere privind reîncadrarea 
indemnizațiilor de delegare/detașare acordate în perioada cuprinsă între 1 iulie 2015 și data intrării în 
vigoare a legii.  

 
Beneficiari ai prevederilor de mai sus sunt toți contribuabilii în sarcina cărora au fost stabilite, prin 
decizie de impunere, diferențe de obligații fiscale ca urmare a reîncadrării indemnizațiilor de 
delegare/detașare transnațională în venituri salariale. 

 
Principalele categorii de contribuabili vizați de această amnistie sunt angajatorii transportatori 
internaționali, prestatori de servicii de construcții, montaj, antrepriză etc., ori agențiile de muncă 
temporară din România care recrutează persoane și le pun la dispoziția altor întreprinderi din Uniunea 
Europeană ori din state terțe. 

 
3. De asemenea, sunt introduse modificări în Legea 227/2015 privind Codul fiscal, prin introducerea unui 

plafon suplimentar pentru indemnizațiile de delegare/detașare acordate angajaților și scutite de la 
plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii. Mai exact, acestea vor putea fi scutite 
doar în limita a trei salarii de bază pentru locul de muncă ocupat (trei remunerații prevăzute în raportul 
juridic, în cazul administratorilor ori directorilor), cu aplicarea în continuare a plafonului de 2,5 ori 
valoarea indemnizației stabilite pentru salariații instituțiilor publice. Plafonul de trei salarii de bază se 
va calcula prin raportarea acestora la numărul de zile lucrate în luna respectivă, iar rezultatul se va 
multiplica cu numărul de zile în care activitatea este desfășurată în altă localitate/în străinătate. 

 
Același regim fiscal se aplică și persoanelor fizice cu alte forme contractuale și care pot beneficia de 
astfel de indemnizații (administratorii, directorii, membrii ai directoratului) care se află în situații 
similare. 
 
Tratamentul fiscal preferențial care era aplicabil indemnizațiilor de delegare/detașare se va extinde și 
pentru orice prestații suplimentare primite în baza unei clauze de mobilitate. 
 
Modificările aduse Codului fiscal prin Legea nr. 72 se aplică începând cu veniturile aferente lunii mai 
2022. 
 
De asemenea, aceeași lege stabilește faptul că reîncadrarea fiscală a sumelor acordate sub forma 
indemnizațiilor de delegare/detașare se va putea efectua de organele fiscale doar în urma controalelor 
realizate de Inspecția Muncii. Procedura în baza căreia se va putea efectua reîncadrarea se va stabili 
prin ordin comun al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului finanțelor, în termen de 
60 de zile de la data publicării prezentei legi. 
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Pentru mai multe detalii, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați. 
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Numele Deloitte se referă la organizația Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), o companie cu 
răspundere limitată din Marea Britanie, rețeaua globală de firme membre și persoanele juridice afiliate 
acestora. DTTL și firmele sale membre sunt entități juridice separate și independente. DTTL (numit în 
continuare și "Deloitte Global") nu furnizează servicii către clienți. Pentru a afla mai multe despre 
rețeaua globală a firmelor membre, vă rugăm să accesați www.deloitte.com/ro/despre. 

Deloitte furnizează clienților din sectorul public și privat din industrii variate servicii de audit, consultanță, 
servicii juridice, consultanță financiară și de managementul riscului, servicii de taxe și alte servicii 
adiacente. Patru din cinci companii prezente în Fortune Global 500® sunt clienți Deloitte, prin 
intermediul rețelei sale globale de firme membre care activează în peste 150 de țări și teritorii, oferind 
resurse internaționale, perspective locale și servicii de cea mai înaltă calitate pentru a rezolva probleme 
de business complexe. Pentru a afla mai multe despre modalitatea în care cei 244.000 de profesioniști 
Deloitte creează un impact vizibil în societate, vă invităm să ne urmăriți pe Facebook sau LinkedIn. 

Reff și Asociaţii SCA este societate de avocați membră a Baroului București, independentă în 
conformitate cu reglementările aplicabile profesiei de avocat, și reprezintă rețeaua de societăti de 
avocați Deloitte Legal in România. Deloitte Legal înseamnă practicile juridice ale membrilor Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited și afiliații acestora care oferă servicii de asistență juridică. Pentru o descriere a 
serviciilor de asistență juridică oferite de entitățile membre ale Deloitte Legal, vă rugăm accesați: 
http://www.deloitte.com/deloittelegal. 

Acest Alert este furnizat cu titlu orientativ și nu trebuie considerat drept serviciu de consultanță. Este 
bine să solicitați consultanță fiscală/juridică de specialitate înainte de a întreprinde acțiuni bazate pe 
cuprinsul acestui document. 

Această publicație conține doar informații generale și Deloitte Touche Tohmatsu Limited și firmele 
membre sau afiliate (numite împreună Deloitte Network) nu oferă consultanță sau servicii profesionale 
prin intermediul acestei publicații. Înainte de a lua orice decizie sau de a acționa într-un mod care v-ar 
putea afecta finanțele sau afacerea, trebuie să discutați cu un consultant profesionist. Nicio entitate a 
Deloitte Network nu va fi răspunzătoare pentru pierderile de orice natură suferite de către persoanele 
care se bazează pe aceasta publicație. 
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