
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 președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1610/2022 
privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală nr. 2.809/2016 pentru aprobarea Procedurii de soluționare 
a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către per-
soanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii
Europene (Monitorul Oficial nr.888 din data de 09.09.2022).           
    

 Precizări suplimentare:

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1610/2022 :

    Modificări aduse:

- referatul prin care se propune rambursarea integrală, rambursarea parțială 
sau respingerea rambursării TVA se aprobă de șefului administrație adjunct co-
lectare - persoane juridice;

- proiectul deciziei de rambursare a TVA și proiectul deciziei privind stabilirea 
diferențelor de TVA rambursată în condițiile art. 302 alin. (1) lit. a) din Codul 
fiscal se aprobă de șeful de administrației ;

- decizia de rambursare a TVA și decizia privind stabilirea diferențelor de TVA 
rambursată în condițiile art. 302 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal se întocmesc 
în două exemplare, primul se semnează numai de șeful administrației, iar al 
doilea se semnează și de către persoanele implicate potrivit competențelor 
stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare;

- modifică și înlocuiește Anexa nr. 3 la procedură cu anexa nr. 2 la prezentul 
ordin;

- modifică și înlocuiește Anexa nr. 4 la procedură cu anexa nr. 3 la prezentul 
ordin;
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- modifică și înlocuiește Anexa nr. 5 la procedură cu anexa nr. 4 la prezentul 
ordin;

- modifică și înlocuiește Anexa nr. 2 la ordin cu anexa nr. 5 la prezentul ordin;

- modifică și înlocuiește Anexa nr. 3 la ordin cu anexa nr. 6 la prezentul ordin.

 
       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


