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MINISTERUL FINAN

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Direcția Generala Regională a Finan
Publice Galați 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vrancea
 

Modificări ale procedurii de autorizare a antrepozitelor fiscale
 
 În Monitorul Oficial
privind procedura şi condiţiile
fiscale, a destinatarilor
autorizaţi. 
 Principalele prevederi:
   Autorizarea antrepozitelor
expeditorilor înregistraţi
direcţia regională vamală
solicitantul. 
Prin excepţie, în cazul
autorizarea antrepozitelor
înregistraţi şi a importatorilor
Vamală Bucureşti. 
 Predarea către
la nivelul direcţiilor generale
nivelul Direcţiei generale
termen de 60 de zile 
de zile de la data soluţionării,
prevederilor art. VII din
 
 Autorizaţiile de antrepozit fiscal, de destinatar înregistrat, de expeditor 
înregistrat şi de importator autorizat aflate în vigoare la data publicării prezentului 
ordin rămân valabile până la expirarea perioadei de valabili
apariţia unei situaţii care impune revocarea sau anularea acestora.
 
NOTĂ: Prin Legea 268/2021  s
specialitate al administraţiei
personalitate juridică, 
stat prin bugetul Ministe
Agenţiei Naţionale de Administrare
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Modificări ale procedurii de autorizare a antrepozitelor fiscale

Oficial nr. 559/08.06.2022 a fost publicat OMF
condiţiile în care se realizează autorizarea 

destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi

Principalele prevederi: 
antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi,

înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi se realizează
vamală  în a cărei rază de competenţă îşi are 

cazul persoanelor încadrate în categoria mari contribuabili,
antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a

importatorilor autorizaţi se realizează de către Direcţia

către direcţiile regionale vamale a dosarelor şi 
generale regionale ale finanţelor publice, respectiv

generale de administrare a marilor contribuabili
 de la data intrării în vigoare a prezentului 

soluţionării, în cazul solicitărilor soluţionate potrivit
din OG  nr. 11/2022. 

Autorizaţiile de antrepozit fiscal, de destinatar înregistrat, de expeditor 
înregistrat şi de importator autorizat aflate în vigoare la data publicării prezentului 
ordin rămân valabile până la expirarea perioadei de valabilitate sau până la 
apariţia unei situaţii care impune revocarea sau anularea acestora.

Prin Legea 268/2021  s-a  înfiinţat Autoritatea Vamală Română,
administraţiei publice centrale în domeniul vamal, instituţie

 în subordinea Ministerului Finanţelor şi finanţată
Ministerului Finanţelor, ca efect al reorganizării prin

Administrare Fiscală. 

  Bdul Independen

Focșani

 Tel :

 Fax 

  e-mail

 ajfp.vrancea@anaf.ro 
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OMF 1.329/2022 
 antrepozitelor 
şi a importatorilor 

înregistraţi, a 
realizează de către 

 sediul/domiciliul 

contribuabili, 
a expeditorilor 
Direcţia Regională 

a documentelor de 
respectiv de la 

contribuabili se realizează în 
 ordin, respectiv 30 
potrivit 

Autorizaţiile de antrepozit fiscal, de destinatar înregistrat, de expeditor 
înregistrat şi de importator autorizat aflate în vigoare la data publicării prezentului 

tate sau până la 
apariţia unei situaţii care impune revocarea sau anularea acestora. 

Română, ca organ de 
instituţie publică cu 

finanţată de la bugetul de 
prin divizare parţială a 

Bdul Independenței nr. 24, 

șani 

:  +40 237.236.600 

 : +40 236.21.72.66 

mail :               
ajfp.vrancea@anaf.ro  


