
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mehedinți

I N F O R M A R E 

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti – Serviciul Asistenta
Contribuabili, va aduce la cunostinta  aparitia urmatoarelor acte normative:

 

    

  Ordinul ministrului finanțelor nr. 340 din 01.04.2022 pentru punerea în 
aplicare a Deciziei (UE) 2021/2.313 a Comisiei din 22 decembrie 2021 pri-
vind scutirea de taxe la import și exonerarea de TVA la importuri, acordate
pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de CO-
VID-19 în cursul anului 2022 (Monitorul Oficial nr. 324 din 01 aprilie 2022).

                                                                        
     Precizări suplimentare:

 Ordinul ministrului finanțelor nr. 340 din 01.04.2022
 - aprobă lista bunurilor care pot fi importate în regim de scutire de taxe la 
import și TVA conform Deciziei (UE) 2021/2.313 a Comisiei din 22 decembrie 
2021 privind scutirea de taxe la import și exonerarea de TVA la importuri, 
acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei 
de COVID-19 în cursul anului 2022.

- s-a reglementat că organizațiile cu caracter caritabil sau filantropic autori-
zate de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) prin unitățile sale 
subordonate beneficieze de de scutire de taxe la import și TVA

- a fost stabilită o procedură simplificată de autorizare de către Agenția Na-
țională de Administrare Fiscală prin unitățile sale subordonate a organizațiilor 
cu caracter caritabil sau filantropic pentru a beneficia de scutire de taxe la 
import și TVA.

- s-a reglementat că sunt considerate autorizate, conform prevederilor acestui
ordin, organizațiile cu caracter caritabil sau filantropic care au fost autorizate
conform prevederilor art. 2 alin. (1) din Ordinul ministrului finanțelor nr. 
1.926/2020 pentru punerea în aplicare a Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei din



www.anaf.ro

3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import și exonerarea de TVA la im-
porturi, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epi-
demiei de COVID-19 în cursul anului 2020.

 

       Pentru indrumare si asistenta, va puteti adresa Serviciului asistenta contribuabili la 
tel.   0252306233 si 0252330097 sau accesand  site-ul ANAF la adresa: 
https://www.anaf.ro/arondare, completand FORMULARUL PENTRU ASISTENŢĂ. 

A.J.F.P. Mehedinti
SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI


