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Agenția Națională de Administrare Fiscală
Direcția Generală Regională a Finanțelor
Publice București

Serviciul Asistență pentru Contribuabili

MATERIAL INFORMATIV

Documentele ce pot fi primite sau transmise prin

Spaţiul Privat Virtual de către persoanele fizice

Documente emise de Ministerul Finanţelor /Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală şi comunicate persoanei fizice:

A. Documente emise automat:

1. Decizii de impunere;

2. Decizii referitoare la obligaţiile de plată accesorii;

3. Acte de executare cum ar fi: somaţie, titlu executoriu etc.;

4. Alte acte administrative fiscale sau acte emise de organele fiscale în executarea legii,
cum ar fi: notificări, înştiinţări etc., stabilite de Ministerul Finanţelor /Agenţia Naţională
de Administrare Fiscală, conform competenţelor legale;

5. Notificări, cum ar fi: notificare privind nedepunerea declaraţiilor de impunere,
notificare privind nedeclararea contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, notificare privind destinaţia
unei sume din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor
de cult.

B. Documente emise la cererea persoanei fizice:

1. "Situaţia fiscală la data de ...";

2. "Foaie de vărsământ";

3. "Situaţia contribuţiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori";

4. "Istoricul acţiunilor şi Registrul documentelor electronice comunicate prin «Spaţiul
privat virtual»";

5. "Certificatul de atestare fiscală";

6. "Adeverinţa de venit";

7. "Opinie privind aplicarea legislaţiei fiscale";
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8. "Certificatul de cazier fiscal";

9. "Răspunsul la sesizări, petiţii, reclamaţii, cereri de audienţă";

10. Documentul de soluţionare a cererii de ajutor de stat;

11. Notificări privind stabilirea rezidenţei persoanelor fizice;

12. Certificatul de atribuire a numărului unic de identificare a aparatelor de marcat
electronice fiscale;

13. Raport care cuprinde datele primite de bănci la interogarea acestora;

II. Documente emise de persoana fizică şi comunicate Ministerului Finanţelor
/Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală:

1. Declaraţii fiscale;

2.Cerere privind "Situaţia fiscală la data de …";

3. Cerere privind "Foaie de vărsământ";

4. Cerere privind "Situaţia contribuţiilor de asigurări sociale declarate de către
angajatori";

5. Cerere privind "Istoricul acţiunilor şi Registrul documentelor electronice comunicate
prin «Spaţiul privat virtual";

6. Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală;

7. Cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit;

8. Cerere de solicitare a unei opinii privind aplicarea legislaţiei fiscale;

9. Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal;

10. Sesizări, petiţii, reclamaţii;

11. Cereri de audienţă;

12. Solicitări privind informaţiiie publice;

13. Cerere de ajutor de stat;

14. Chestionare pentru stabilirea rezidenţei fiscale întocmite de persoana fizică la
sosirea şi/sau plecarea în/din România;

15. Cereri de restituire;

16. Cerere de atribuire a numărului de ordine din Registrul de evidenţă a aparatelor de
marcat electronice fiscale instalate în judeţ/municipiul Bucureşti sau a numărului unic
de identificare din aplicaţia informatică a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.


