
ROAD TRAFFIC INFORMATION:

IMPORTANT
NOTICE!
O k t o b e r 2 0 2 2

RO e-transport  – Ett system för spårning och övervakning av högriskgods till, från 
och transit genom Rumänien.

RO e-transport är en databas som skall hjälpa rumänska myndigheter att spåra och 
övervaka högriskprodukter som transporteras till, från eller transit genom 
Rumänien.

Syftet är att motverka momsbedrägerier. Produkter som omfattas är olika grönsaker, 
vissa frukter, alkoholhaltiga drycker, oljor, vinäger, salt, cement, kalk, vissa typer av 
kläder och skor, gjutjärn, stål och andra metaller. Se specifikation sidan 2.

Det åligger dig som varuägare att ta reda på huruvida produkter som importeras
eller exporteras till / från Rumänien omfattas av regelverket och därmed ska 
registreras i RO e-transport. Det kan även gälla en varje enskild transport. Varuägare 
informerar oss som speditör.

Konsekvenserna av att inte registrera en leverans är dryga penningböter och även 
konfiskering av produkterna.

Så här gör du
Med hjälp av nedan specifikation kan ni kontrollera huruvida era produkter som ni 
exporterar eller importerar till / från Rumänien berörs. Notera också att även 
leveranser som skall till Bulgarien, Grekland och Turkiet omfattas när dessa 
transiteras genom Rumänien, vilket är vanligt förekommande. Berörs Era produkter 
– informera oss!
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Vi tar hand om själva registreringen i RO e-transport, alternativt skickar vi ekipaget via en 
annan route. Om ekipaget skickas annan rutt, förbehåller vi oss rätten att ta ut ett 
frakttillägg på detta. 

Om ekipaget blir föremål för kontroll och det inte är informerat till oss, kommer böterna 
att vidarefaktureras er.

Produkter som berörs

1. Vegetables, plants, roots and tubers, and food under CN codes 0701 to 0714 

2. Fruits, CN 0801 to 0814 

3. Alcoholic beverages, CN codes 2201 to 2208 

4. Salt; sulfur; soils and stones; plaster, lime, and cement classified under CN codes 

2505 and 2517

5. Clothing and clothing accessories classified under CN codes 6101 to 6117 

6. Footwear and similar articles classified under CN codes 6401 to 6405 

7. Iron and steel classified under CN codes 7213 and 7214.

Vill du läsa mer är följande länk en källa till mer information: (in English)

https://argusaudit.ro/ro-e-transport-system-geo-41-2022/

Många hälsningar SGL Road AB
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