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Nr. Crt. Întrebare Răspuns

1 În ce priveste taxele locale, as vrea sa stiu daca
a  fost  publicat  si  unde  gasim  formularul  de
declaratie  pentru  persoane  fizice  care  au  în
proprietate clădiri cu destinaţie mixtă, de locuit
si sediu de firma. 

Pentru a intra in posesia formularului, vă rugăm să vă
adresați Direcției de Impozite și Taxe Locale. ANAF nu
se ocupă de administrarea impozitelor și taxelor locale. 

2 Eu unul vreau sa stiu cand se estimeaza ca voi
putea  depune toate  cele  3  declaratii  standard
prin  SPV.  Oare  un  an,  sau  nici  nu  se  mai
lucreaza la asta? Ma refer la cel cu asigurarea
pensii,  venituri  estimate  pt  stabilire  plati
anticipate  si  venituri  efectiv  realizate  pentru
regularizat.

În prezent,  prin intermediul  Spațiului  Privat  Virtual  se
pot  depune  atât  Declarația  privind  venitul  estimat
(D220) cât și Declarația privind veniturile realizate din
România  (D200).  Vă rugăm să accesați  Spațiul  Privat
Virtual  și  veți  vedea  formularele  pe  care  le  puteți
transmite, fără a vă mai deplasa la sediul administrației
fiscale.  În  ceea  ce  privește  Declaraţia  privind  venitul
asigurat  la  sistemul  public  de  pensii  (D600)  pentru
moment aceasta nu se poate transmite prin intermediul
acestui serviciu, însă facem precizarea, că serviciul este
în continuă dezvoltare și se intenționează introducerea și
altor declarații fiscale. 

3 Persoana juridica, suntem in situatia in care nu
primim la sediul  social  niciun fel  de document
din  partea  Anaf:  notificari  de  stingere  a
creantelor,  decizii  de  accesorii,  somatii,  titluri
executorii,  porpriri.  Am si  notificat  acest  lucru
Administratiei  de  sector  insa  nu  s-a  schimbat
nimic. Care sunt alternativele pe care le are un
contribuabil  pentru  a  intra  in  posesia
informatiilor din actele de procedura, altfel decat
prin corespondenta clasica? 

Instituția  noastră  analizează  deja  posibilitatea  de
transmitere electronică a actelor administrative fiscale și
pentru  persoanele  juridice.  În  ceea  ce  privește
posibilitatea  de  a  vizualiza  ,,informațiile  din  actele  de
procedură,, obligațiile de plată pot fi vizualizate de către
persoanele  juridice  prin  intermediul  serviciului  "Acces
controlat  la  dosarul  fiscal".  Acest  serviciu  este  oferit
gratuit  și  este accesibil  pe site-ul  ANAF:  www.anaf.ro,
secțiunea Servicii on-line. 

Este  adevarat,  insa  in  sectiunea  respectiva
datele nu sunt actualizate in timp real si putem
gasi  doar  debite  si  eventuale  accesorii,  fara
informatii  despre  modalitatea  de  stingere,
popriri, somatii, etc. De ce nu se incarca acolo
aceste documente, accesul fiind securizat deja?
Deci in momentul prezent nu putem gasi in nicio
alta forma sau sursa documentele pe care nu le
primim la sediu? 

Am reținut  propunerile  dumneavoastră,  acestea  vor  fi
transmise spre analiză direcțiilor de specialitate. 
Menționăm că actele administrative fiscale pot fi primite
și sub semnătură la sediul administrației fiscale. 

4 Deciziile  de  impunere  le  primesc  pe  Spatiul
Privat  Virtual,  dar  celelalte  documente  trimise
prin Posta (somatii,  instiintari,  etc.)  am inteles
sunt  emise  de  la  Ramnicu-Valcea  de  unde nu
sunt  incarcate  si  electronic.  Acest  instrument,
Spatiul Privat Virtual, este foarte util dar trebuie
folosit pentru absolut toate comunicarile oficiale
dinspre ANAF catre contribuabil si invers. 

Spațiul  Privat Virtual  este în continuă dezvoltare și  se
intenționează  introducerea  și  altor  declarații  și  acte
administrative fiscale. 

5 Îmi  puteti  spune  cand  o  sa  apara  pe  nota
obligatiilor de plata si data limita cand trebuie
incasate de ANAF? Si daca eu mi-am facut cont
pe SPV azi, eu nu pot sa vad decizii de impunere
si alte documente dinaintea constituirii contului?
Si a treia intrebare: daca ANAf trimite la posta
prin recomandata o decizie  de imounere si  se

Nota obligaţiilor de plată nu prevede termenele de plată,
acestea  fiind  evidenţiate  în  documentul  "Obligaţii  de
plată", pe care îl puteţi solicita din Spaţiul Privat Virtual. 
Într-adevăr,  conform  prevederilor  legale,  nu  pot  fi
vizualizate actele administrative fiscale emise înainte de
a  fi  creat  contul  în  serviciul  "Spaţiu  Privat  Virtual".
În cazul în care vi s-a transmis prin intermediul poştei
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intoarce la ANAF (argumentul fals este ca nu m-
au  gasit  acasa)  care  este  link-ul  spre  site-ul
ANAF unde se gasesc toate deciziile trimise si
returnate  si  cum  ma  pot  gasi  printre  toate
persoanele? 

un act administrativ fiscal  dar nu aţi  intrat în  posesia
acestuia,  plicul  este  returnat  de  Poşta  Română  la
unitatea fiscală emitentă, unde după parcugerea tuturor
procedurilor, se procedează la comunicarea actului prin
publicitate. Comunicarea prin publicitate se face pe site-
ul  ANAF  şi  puteţi  vizualiza  anunţurile  de  emitere  a
actelor  accesând  pagina  direcţiei  regionale  pe  raza
căreia aveţi  domiciliul  (cu ajutorul  hărţii  din secţiunea
"Structură  ANAF")  /  Licitaţii  şi  anunţuri  /  Anunţuri  /
Anunţuri  acte  administrative  şi  fiscale  şi  întroducând
Codul Numeric Personal.
Comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate
se  realizează  prin  afişarea,  concomitent  la  sediul
autorităţii  emitente  şi  pe  pagina  de  Internet,  a  unui
anunţ  în  care  se  menţionează  că  a  fost  emis  actul
administrativ fiscal  pe numele contribuabilului,  anunţul
fiind păstrat o perioadă de 15 zile de la data afişării. 

6 In cazul unui contract de inchiriere incheiat in
valuta(intre  doua  persoane  fizice).Cum  se
stabileste baza de impunere.Care este obligatia
ANAF in ceea ce priveste transmiterea deciziei
pentru  regularizari?  Ce  documente  si  in  ce
termene  se  transmit  proprietarului  pentru  a
stabili baza impozabila? 

În ceea ce privește comunicarea actelor administrative
fiscale,  în  baza  declarației  privind  veniturile  estimate
organul  fiscal  emite  decizia  de  impunere  pentru  plăți
anticipate  pe  care  o  comunică  prin  următoarele
modalități:
- prin poștă;
- direct, pe baza de semnătură;
-  prin  mijloace  electronice  de  transmitere  la  distanță
(prin  intermediul  Spațiului  Privat  Virtual,  în  situația  în
care  sunteți  înrolat  la  acest  serviciu.  Spațiul  Privat
Virtual poate fi accesat la următorul link:
https://pfinternet.anaf.ro/)
- prin publicitate, în situația în care actul administrativ
fiscal nu a putut fi comunicat.
Referitor  la  regularizare,  această  operațiune  se
efectuează  prin  Decizia  de  impunere  anuală  pentru
veniturile  realizate  din  România  de  persoanele  fizice,
care se emite ca urmare a depunerii Declarației privind
veniturile realizate din România. Decizia se va comunica
prin modalitățile mai sus descrise. 

7 Se pot depune formularele prin posta? daca nu,
unde este specificat ca nu se pot depune? 

Majoritatea formularelor pot fi transmise organului fiscal
şi prin intermediul poştei, cu scrisoare recomandată cu
confirmare de primire. 

Menţionăm că întrebările contribuabililor au fost parţial modificate pentru o mai bună înţelegere.
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