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În acest număr: 

Ordinul privind aprobarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea 
transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport a fost publicat în  Monitorul Oficial 656 din 
data de 30 iunie 2022. 

Acest ordin clarifică modalitatea de raportare a transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat 

pe teritoriul României, precum și categoriile de vehicule care fac obiectul monitorizării în 

sistemul RO e-Transport. 

 
În  Monitorul Oficial 657 din data de 30 iunie 2022 s-a publicat Ordonanța de urgență care prevede 
susținerea acordării de reduceri ale prețurilor la benzină și motorină, modificări în cazul Sistemului 
național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și 

abrogarea art. 28 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 normativ.  

 
O prevedere importantă cuprinsă în această ordonanță este cea referitoare la modificarea termenului 

de aplicare a sancțiunilor în cazul  RO e-Transport. Deși raportarea în acest sistem rămâne obligatorie 

începând cu data de 1 iulie 2022, neraportarea sau raportarea incorectă în sistem a acestor transporturi 

nu va fi sancționată până la data de 1 octombrie 2022.  

 
Noi modificări în domeniul vânzării terenurilor agricole situate în extravilan, menite să clarifice 

aspecte care au ridicat multiple întrebări în practică 

Ordonanța are ca obiectiv clarificarea unor aspecte care au generat blocaje în piața funciară și respectiv 

remedierea unor deficiențe de aplicare a legii. În principal, Ordonanța aduce o serie de clarificări cu 

privire la obligația calculării, reținerii, virării și declarării impozitului de 80%, precum și stabilirea 

bugetelor la care acest impozit se constituie ca venit.  
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În Monitorul Oficial 656/ 30 iunie 2022 a fost publicat Ordinul 1190/4625/2022 privind aprobarea 

Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri 
cu risc fiscal ridicat RO e-Transport.  

Prin Ordonanța de Urgență nr. 41/2022 publicată în aprilie 2022 s-a instituit obligativitatea 

monitorizării transporturilor pe teritoriul național al bunurilor cu risc fiscal ridicat, respectiv 

obligativitatea deținerii unui cod UIT pe durata transportului acestor bunuri.  

 

Prin Ordinul recent publicat se clarifică modalitatea de raportare a transporturilor de bunuri 

cu risc fiscal ridicat pe teritoriul României, precum și categoriile de vehicule care fac obiectul 

monitorizării în sistemul RO e-Transport, respectiv vehiculele care: 

- au o masă maximă autorizată de minimum 3,5 tone; 

- sunt încărcate cu bunuri cu risc fiscal ridicat cu o masă brută totală mai mare de 500 

kg sau 

- sunt încărcate cu bunuri cu risc fiscal ridicat o valoare totală mai mare de 10.000 de 

lei, aferente cel puțin unei relații comerciale care face obiectul transportului.  

 

Pentru declararea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat, declarantul poate utiliza 

mijloacele de identificare electronică pentru accesarea Spațiului Privat Virtual (SPV), pentru:  

 schimbul automat de informații: interconectarea aplicației declarantului cu sistemul 

RO e-Transport, utilizând o serie de microservicii expuse sub forma unui API 

(Application Programming Interface);  

 utilizarea aplicației puse la dispoziție în mod gratuit de către Ministerul Finanțelor.  

 

Cu privire la datele ce trebuie declarate pentru obținerea codului UIT și conformarea cu 

obligațiile din perspectiva sistemului RO e-Transport, acestea vor consta în: date referitoare la 

expeditor, beneficiar sau destinatar, denumirea, caracteristicile, tipul și scopul operațiunii, 

cantitățile și contravaloarea bunurilor transportate, locurile de încărcare și descărcare, detalii 

cu privire la mijlocul de transport utilizat și transportator, data declarată pentru începerea 

transportului, precum și codul UIT generat.  

Specificații tehnice: 

- declararea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat se face prin transmiterea unui 

fișier în formal .xml completat conform schemei publicate pe site-ul ANAF; 

- ulterior transmiterii fișierului, se vor efectua verificări și validări semantice, de 

structură și de sintaxă; 

- dacă fișierul este valid, se va genera un mesaj de răspuns și va fi disponibil pentru 

descărcare fișierul ce conține semnătura electronică a Ministerului Finanțelor 

(considerat a fi exemplarul original al declarației); 

- în caz de erori identificate, declarația se consideră nedepusă, deci procesul de 

declarare va trebui reluat;  

- fișierul astfel semnat va fi disponibil în sistem pentru descărcare timp de 60 zile.  

Referitor la sancțiunile aplicate în caz de nerespectare a prevederilor privind raportarea 

transporturilor de bunuri in sistemul RO e-Transport, Procedura clarifica modul în care se va 

stabili contravaloarea bunurilor nedeclarate care urmează a fi confiscată (conform art. 13 din 

OUG 41/2022). Astfel, contravaloarea bunurilor cu risc fiscal pentru aplicarea sancțiunilor va 

fi egală cu: 

1. valoarea acestora menționată în factura de vânzare = dacă se prezintă la momentul 
constatării contravenției;  
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2. valoarea produselor similare din achiziția precedentă = dacă nu este prezentată 
factura de vânzare;  

3. valoarea medie a bunurilor cu risc fiscal ridicat declarate în săptămâna anterioară în 
sistemul RO e-Transport pentru bunurile cu risc fiscal ridicat din aceeași categorie  = 
dacă nu sunt disponibile informații conform punctelor 1 și 2 de mai sus; 

4. valoarea la prețul pieței a bunurilor cu risc fiscal similare = dacă contravaloarea 
bunurilor cu risc fiscal ridicat nu poate fi stabilită conform punctelor 1, 2 sau 3 de mai 
sus.  

 
În Monitorul Oficial 657/30 iunie 2022 s-a publicat Ordonanța de urgență pentru susținerea 
acordării de reduceri ale prețurilor la benzină și motorină și pentru modificarea art. 18 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022 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 normativ: 
 

Prin Ordonanța de Urgență apărută cu doar o zi înainte de data inițial setată pentru intrarea 

în vigoare a OUG 41/2022, prin care s-a reglementat instituirea sistemului RO e-Transport, s-

a modificat data de la care sunt aplicate sancțiunile în caz de nerespectare a prevederilor OUG 

41/2022.  

 

Astfel, deși raportarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat pe teritoriul național prin 

sistemul RO e-Transport rămâne obligatorie începând cu data de 1 iulie 2022, neraportarea 

sau raportarea incorectă în sistem a acestor transporturi nu va fi sancționată contravențional 

până la data de 1 octombrie 2022.  

 

Această măsură, îndelung așteptată de mediul de afaceri, va da posibilitatea contribuabililor 

să facă demersurile necesare pentru implementarea unor soluții tehnice pentru raportarea 

transporturilor bunurilor cu risc fiscal ridicat prin sistemul RO e-Transport, fără a fi amendați 

pentru o perioada de 3 luni. 

 

Noi modificări în domeniul vânzării terenurilor agricole situate în extravilan, menite să clarifice 
aspecte care au ridicat multiple întrebări în practică 

La data de 30 iunie 2022 au intrat în vigoare modificările în domeniul vânzării terenurilor agricole prin 

publicarea în Monitorul Oficial nr. 657 a Ordonanței de urgență nr. 104/2022 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 17/2014 (denumită în continuare „Ordonanța”). 

Ordonanța are ca obiectiv clarificarea unor aspecte care au generat blocaje în piața funciară și respectiv 

remedierea unor deficiențe de aplicare a legii. 

În principal, Ordonanța aduce o serie de clarificări cu privire la obligația calculării, reținerii, virării și 

declarării impozitului de 80%, precum și stabilirea bugetelor la care acest impozit se constituie ca venit. 

Deși clarificările implementate nu sunt exhaustive față de situațiile diverse întâlnite în practică, punctăm 
mai jos principalele modificări aduse de Ordonanță.  

Impozitul de 80% aplicabil vânzării de terenuri agricole situate în extravilan (i.e. prin vânzare de tipul 

„asset deal”) înainte de împlinirea a 8 ani de la cumpărare 

o Ordonanța precizează faptul că acest impozit reprezintă un impozit suplimentar față de 

cele datorate potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.  
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o Ordonanța clarifică modul în care se stabilește baza de calcul pentru aplicarea impozitului 

de 80%. Astfel, baza de calcul va reprezenta diferența pozitivă dintre (i) valoarea 

terenurilor agricole de la data vânzării și (ii) cea de la data cumpărării. Aceste valori vor fi 

determinate potrivit valorii orientative stabilită prin expertiza întocmită de camera 

notarilor publici sau a valorii minime stabilite prin studiul de piață realizat de către 

camerele notarilor publici, după caz, din respectiva perioadă. Fără îndoială, va fi necesar 

să se identifice în fiecare caz particular una dintre cele două metode alternative de 

stabilire a valorii relevante a terenurilor agricole. 

 

o Impozitul se calculează și se încasează de notarul public înainte de autentificarea actului 

notarial prin care se transmite dreptul de proprietate. Astfel, vânzătorul trebuie să achite 

impozitul de 80% înainte de semnarea contractului de vânzare.  

 

o Impozitul se va vira în conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului. O cotă de 60% se 

va face venit la bugetul de stat, iar o cotă de 40% se va face venit la bugetul unităților 

administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se află terenurile agricole situate în extravilan 

ce au făcut obiectul vânzării.  

 
o În cazul contribuabililor care au obligația de a plăti impozit pe profit, impozitul de 80% 

stabilit prin prezenta lege reprezintă cheltuială nedeductibilă la determinarea rezultatului 

fiscal. 

 

o Veniturile obținute de persoane nerezidente din vânzarea terenurilor agricole situate în 

extravilan nu fac parte din domeniul de aplicare a convențiilor de evitare a dublei 

impuneri încheiate de România cu alt stat. 

 

Impozitul de 80% aplicabil vânzării pachetului de control în cazul persoanelor juridice care dețin terenuri 

agricole situate în extravilan 

Ordonanța aduce o serie de clarificări și completări referitoare la modalitatea de calcul și plata 

impozitului în cotă de 80% în situația înstrăinării pachetului de control al persoanelor juridice (i.e. prin  

vânzare de tipul „share deal”).  

o Astfel, potrivit noii reglementări, impozitul în cotă de 80% se va aplica în cazul vânzării 

pachetului de control al persoanelor juridice care au în proprietate unul sau mai multe 

terenuri agricole situate în extravilan și care reprezintă mai mult de 25% din active, în 

măsura în care înstrăinarea are loc înainte de împlinirea a 8 ani de la dobândirea oricăruia 

dintre aceste terenuri.  

 

o Ordonanța elimină noțiunea de „vânzare indirectă” și include definiția termenilor de 

„active”, „pachet de control” și „titluri de participare”, după cum urmează:  

 

 în termenul de „active” la care se raportează pragul de 25% vor fi avute în vedere 

proprietățile imobiliare ale persoanei juridice reprezentând orice teren, clădire 

sau altă construcție ridicată ori încorporată într-un teren, înregistrate potrivit 

reglementărilor contabile aplicabile; 

 

 în termenul de „pachet de control” va intra participația în capitalul 

social/patrimoniul unei persoane juridice, deținută de către o persoană 

fizică/juridică, în mod direct sau indirect, și care depășește 50% din 

valoarea/numărul titlurilor de participare sau din dreptul de vot;  

 

 termenul de „titluri de participare” va avea în vedere acţiunile, părţile sociale sau 

altă formă de deţinere în mod direct sau indirect de către persoane fizice şi/sau 

juridice în capitalul/patrimoniul altei persoane juridice, în funcţie de forma de 

organizare.  
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o Obligația de plată a impozitului de 80% revine persoanei fizice şi/sau juridice care 

înstrăinează pachetul de control.  

 

o Conform Ordonanței, baza de calcul are în vedere diferența pozitivă dintre (i) valoarea 

terenurilor existentă la momentul înstrăinării pachetului de control şi (ii) cea de la 

momentul dobândirii terenurilor. Aceste valori vor fi determinate potrivit valorii 

orientative stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici sau a valorii 

minime stabilită prin studiul de piață realizat de către camerele notarilor publici, după caz, 

din respectiva perioadă.  

 

o De precizat că noua reglementare prevede că în situația în care persoana juridică are în 

proprietate mai multe terenuri agricole situate în extravilan, cota de 80% se aplică asupra 

valorii totale calculate prin însumarea diferențelor pozitive aferente terenurilor dobândite 

cu cel mult 8 ani înainte de înstrăinarea pachetului de control, fără a lua în calcul 

diferențele negative determinate potrivit modului de calcul indicat mai sus. 

 
o De asemenea, Ordonanța reglementează în mod suplimentar situația în care terenurile 

agricole situate în extravilan au fost dobândite ca urmare a unui aport în natură adus de 

persoana care înstrăinează pachetul de control. În acest caz, termenul de 8 ani include și 

perioada deținerii de către acționarul/asociatul, în calitate de proprietar, a terenurilor 

care au făcut obiectul aportului în natură.   

 

o În cazul contribuabililor care au obligația de a plăti impozit pe profit, aceștia au obligația 

de a declara venitul obținut prin vânzarea pachetului de control în maximum 10 zile de la 

data transferului, la organul fiscal competent, în vederea calculării impozitului.  

 

o Procedura de calcul, încasare şi plată a impozitului perceput în condiţiile mai sus indicate, 

precum şi obligaţiile declarative se vor aproba prin ordin comun al ministrului agriculturii 

şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor, cu avizul consultativ al Uniunii Naţionale a 

Notarilor Publici din România, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a 

Ordonanței.   

Totodată, Ordonanța include o serie de completări și modificări referitoare la calcularea impozitului de 

80% în cazul în care vânzarea terenurilor se realizează în mod forțat, respectiv prin emiterea unei 

hotărâri judecătorești care ține loc de contract de vânzare. În acest caz, impozitul se calculează și se 

încasează de către organul fiscal competent în baza hotărârii judecătorești rămase definitive 

comunicată de instanță organului fiscal competent.  

Alte modificări și/sau completări implementate de Ordonanță 

 Modificarea ordinii preemptorilor de rang I, în sensul în care soții vor avea prioritate față de 

rude, indiferent de gradul de rudenie, în cazul în care există concurență între soți și rude. Astfel, 

în reglementarea anterioară, rudele de gradul I (i.e. părinți și copii) aveau prioritate față de 

soți.  

 

 Clarificarea definiției preemptorilor de rang II, respectiv categoria proprietarilor de investiții 

agricole (e.g. culturi  de pomi, viță-de-vie, irigații exclusiv private). Astfel, textul este modificat 

în sensul în care proprietarii de investiții agricole vor îndeplini calitatea de preemptor de rang 

II doar în măsura în care respectivele investiții agricole sunt aflate pe terenurile ce face obiectul 

ofertelor de vânzare. 

 

 Ordonanța a inclus un nou articol, respectiv art. 201  care reglementează situația înstrăinărilor 

între coproprietari, soți, rude până la gradul al treilea și afinii până la gradul al treilea (toți 

constituind preemptori de rang I conform legii). Astfel, în vechea reglementare se prevedea 

expres că nu va fi aplicabilă procedura prevăzută de Legea 17/2014 în cazul înstrăinării între 

coproprietari, soți, rude și afini până la gradul al treilea.  
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Cu toate acestea, noua reglementare clarifică faptul că procedura nu va fi aplicabilă doar în 

măsura în care proprietarul terenului nu solicită afișarea unei oferte de vânzare la primărie.  

 

În caz contrar, în situația în care vânzătorul solicită/optează totuși pentru afișarea ofertei de 

vânzare, preemptorii menționați mai sus (coproprietari, soți, rude și afini până la gradul al 

treilea) pot accepta oferta de vânzare în calitate de preemptori de rang I, iar contractul de 

vânzare se va încheia în baza avizelor prevăzute de lege.                                     

 
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați  
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