
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.1329/2022 privind procedura și con-
dițiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinata-
rilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați 
(Monitorul Oficial nr. 559 din data de 08.06.2022)                                        
     Precizări suplimentare:

      Ordinul ministrului finanțelor nr.1329/2022 

-    reglementează că autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înreg-
istraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi se realizează 
de către direcţia regională vamală în a cărei rază de competenţă îşi are 
sediul/domiciliul solicitantul, cu excepția autorizării persoanelor încadrate în 
categoria mari contribuabili care se realizează de către Direcţia Regională Va-
mală Bucureşti;

 -   aprobă Procedura şi condiţiile în care se realizează autorizarea antre-
pozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a 
importatorilor autorizaţi;

 -   reglementează că solicitările pentru autorizarea antrepozitelor fiscale, a 
destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autor-
izaţi, înregistrate la autoritatea vamală centrală/teritorială până la data in-
trării în vigoare a prevederilor art. II pct. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 
11/2022 se soluţionează în conformitate cu prevederile OMFP nr. 2.482/2017 
de către comisiile regionale şi teritoriale, respectiv de către comisia constitu-
ită la nivelul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, denu-
mite în continuare comisii;

 -   reglementează că predarea dosarelor/documentelor către direcțiile re-
gionale vamale, de la nivelul direcțiilor generale regionale ale finanțelor pub-
lice, respectiv DGAMC se realizează în termen de 60 de zile de la data intrării 
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în vigoare a ordinului, respectiv 30 de zile de la data soluționării, în cazul so-
licitărilor soluționate;

-    reglementează că autorizaţiile de antrepozit fiscal, de destinatar înregis-
trat, de expeditor înregistrat şi de importator autorizat aflate în vigoare la 
data publicării OMF nr.1329/2022 rămân valabile până la expirarea perioadei 
de valabilitate sau până la apariţia unei situaţii care impune revocarea sau an-
ularea acestora.

       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


