
   Trelleborg, 230112 

 

 

RO e-transport  – Ett system för spårning och övervakning av 

högriskgods till och från Rumänien. 

 
RO e-transport, som smygstartade redan i somras, är en databas som skall hjälpa Rumänska 

myndigheter att spåra och övervaka högriskprodukter som transporteras till eller från 

Rumänien. 

Syftet är att motverka momsbedrägerier. Produkter som omfattas är olika grönsaker, 

rotfrukter, plantor, vissa frukter och skal därav, alkoholhaltiga andra drycker, oljor, vinäger, 

salt, cement, kalk, vissa typer av kläder, skor, damasker, gjutjärn, stål och andra metaller.  

Se nedan specifikation. 

 

Det åligger Er, våra kunder, att ta reda på huruvida produkter som Ni importerar eller 

exporterar till / från Rumänien omfattas av regelverket och därmed skall registreras i RO e-

transport och i förekommande fall, för varje enskild transport, informera oss därom. 

 

Konsekvenserna av att inte registrera en leverans är enorma. Det talas om bötesbelopp om 

upp till 100,000 LEI (dryga 200,000 SEK) och konfiskering av produkterna.  

 

Så här gör du 

Med hjälp nedan specifikation kan Ni kontrollera huruvida Era produkter som Ni exporterar 

eller importerar till / från Rumänien berörs.  

 

Berörs Era produkter kontakta Er Rumänska handelspartner och be dem registrera 

leveransen i RO e-transport. Då leveransen är registrerad erhålls ett unikt leveransnummer 

(ITU kod) vilken tydligt skall skrivas på cmr-fraktsedeln och meddelas oss. 

 

I de fall Ni eller Er Rumänska handelspartner missar eller underlåter att informera oss, 

samtidigt som ekipaget blir föremål för kontroll, kommer böterna att vidarefaktureras Er. 

 

 

 

 

 

 

http://www.tretab.se/


Produkter som berörs 

- Ätbara grönsaker, plantor, rötter eller rotfrukter, mat med CN kod från 0701 till 0714. 

- Ätbara frukter, skal av citron eller melon med CN kod från 0801 till 0814 

- Drycker, alkoholhaltiga vätskor och vinäger med CN kod från 2201 till 2208. 

- Salt, svavel, jord, sten, kalk och cement med CN kod från 2505 till 2517. 

- Stickade eller virkade kläder och tillbehör med CN kod från 6101 till 6117. 

- Kläder och tillbehör därtill annat än stickade eller virkade med CN kod från 6214 till   

  6217. 

- Skodon, damasker eller liknande produkter eller komponenter därav med CN kod från  

  6401 till 6405. 

- Gjutjärn, järn och stål med CN kod från 7213 till 7214. 

 

Listan kan komma att kompletteras med ytterligare CN koder. Vi uppdaterar listan 

löpande på vår hemsida. 

 

Vid frågor, kontakta vår trafikavdelning eller VD. 

 

TRETAB Transport AB 


