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OMFP nr. 184 din 2022 privind modificarea şi completarea Ordinului 
ministrului finanţelor publice nr. 105/2016 pentru aprobarea Normelor 
privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru 
importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. 
d) şi art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum 
şi a Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri 
în regim de scutire. Monitorul oficial nr. 176 din 22.02.2022 
 
Emitent:  MINISTERUL FINANŢELOR 
Având în vedere dispoziţiile art. 293 alin. (2) şi ale art. 395 alin. (7) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările 
ulterioare, ministrul finanţelor emite următorul ordin: 
Articolul I 
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 105/2016 pentru aprobarea Normelor 
privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru 
importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) şi 
art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi a Procedurii 
privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 8 februarie 2016, cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 
urmează: 
1. La anexa nr. 1 titlul II articolul 5 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

a)40 de ţigarete, în cazul călătorilor care sosesc în România din ţări terţe, folosind 
alte mijloace decât transportul aerian; 

2. La anexa nr. 1 titlul II articolul 5 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă 
literă, litera a1), cu următorul cuprins: 

a1) 200 de ţigarete, în cazul călătorilor care sosesc în România din ţări terţe, 
folosind transportul aerian; 

Articolul II 
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
Ministrul finanţelor, 
Adrian Câciu 
Bucureşti,  
16 februarie 2022. 
 Nr. 184. 
 


