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1 Bună ziua, cand vom putea efectua plata prin SPV
sau  prin  Ghiseul.ro  pentru  debitele  înregistrate  în
SPV? 

Din luna decembrie 2016 puteţi utiliza plata online prin
intermediul  Sistemului  Național  Electronic  de  Plăți
- www.ghiseul.ro pentru obligaţiile fiscale comunicate şi
care  se  regăsesc  şi  în  SPV.
Tipurile  de  creanţe  fiscale  care  pot  fi  plătite  prin
intermediul  cardurilor  bancare  în  sistem  online  prin
intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plăţi, sunt
prezentate în "Anexa" la Ordinul ministrului finanţelor
publice nr.1376/2016 privind tipurile de creanţe fiscale
care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în
sistem  online  prin  intermediul  Sistemului  Naţional
Electronic  de  Plăţi.  Mai  multe  informații  privind
modalitățile  de  efectuare  a  plăților  către  Agenția
Națională  de  Administrare  Fiscală  găsiți  în  broșura
publicată  la  următorul
link:https://static.anaf.ro/.../brosura_plati/brosura_plati.
htm 

2 Cand se vor implementa si alte declaratii PF ( ex: D
600) ? 

Spațiul Privat Virtual, este un serviciu care se dezvoltă în mod
continuu, urmând ca pe viitor să se introducă și alte tipuri de
documente și declarații fiscale printre care şi declaraţia 600. 

3 Cum  se  pot  emite  note  de  obligatii  de  plata  pe
perioade? In acest moment pot emite numai pe un an
intreg. 

În prezent, prin SPV nu se poate emite NOTA OBLIGATIILOR
DE PLATĂ pe perioade. Aceasta cuprinde toate obligațiile de
plată stabilite de unitatea fiscală sau stabilite de alte instituții și
transmise ANAF în vederea încasării, înregistrate în sistemul
informatic al ANAF. Sunt incluse obligațiile de plată înregistrate
în  documente  (decizii)  emise,  precum și  accesorii  calculate
până la următoarea zi de vineri inclusiv. 

4 persoana  fizica  primeste  decizie  de  impunere
anticipata 2017 la valoarea din 2014!...desi declaratia
de venit este depusa si pe 2015 si pe 2016!

 În vederea rezolvării situaţiei dvs., este necesar să vă
adresaţi organului fiscal pe raza căruia aveţi domiciliul
fiscal  .  Fiind  vorba de informaţii  confidenţiale  ,  dacă
sunteţi înregistrat în SPV puteţi utiliza “Formularul de
contact”  pentru  a  solicita  clarificarea  situaţiei  dvs.
fiscale . 

5 Bună ziua, situațiile cu obligații de plată sunt de multe
ori inexacte și nu arată istoricul debitelor și platilor. Nu
puteți introduce posibilitatea de a descărca situația cu
debite și plăti pe CNP? Administrațiile au o aplicare
neunitara a trimiterii acestor fise: unele trimit pe mail,
unele insistă să le tipareasca, iar altele nu le emit. 

 "  Situaţia  obligaţiilor  de  plată"  cuprinde  toate
obligaţiile  de  plată  stabilite  de  unitatea  fiscală  sau
stabilite de alte instituţii şi transmise ANAF în vederea
încasării, înregistrate în sistemul informatic al ANAF în
ultima zi a lunii  anterioare celei  în care a-ţi  formulat
cererea,  atât  obligaţii  principale  cât  şi  obligaţii
accesorii. Sunt incluse obligaţiile de plată înregistrate
în  documente  (decizii)  deja  emise.
În  situația  în  care  sunteţi  înregistrat  în  SPV  şi
întâmpinați  dificultăți  în  "citirea"  situației  obligațiilor
fiscale de plată, aveți posibilitatea să obțineți explicații
suplimentare  prin  transmiterea  unei  solicitări  pe
formularul de asistență dar la care trebuie să anexați și
documentul  respectiv,  generat  din  SPV.  Fişa  cu  "
istoricul debitelor și platilor" este documentul intern al
unităţilor  fiscale..
Serviciul  "Spaţiu  Privat  Virtual"  este  un serviciu care
este dezvoltat permanent, adăugându-i-se noi funcţii şi
sperăm  ca  în  cel  mai  scurt  timp,  toate  operaţiunile
efectuate de dumneavoastră să se reflecte în timp real
în situaţiile solicitate prin intermediul SPV. 

6 Cand va fi dat in functionare SPV si pentru persoane
juridice? Multumesc. 

Spațiul Privat Virtual, este un serviciu care se dezvoltă
în mod continuu, urmând ca pe viitor să fie functional
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si  pentru  persoane  juridice.În  acest  sens  pe  site-ul
Ministerului Finantelor Publice se gaseste un Proiect de
Ordin  privind procedura de comunicare prin  mijloace
electronice de transmitere la distanta intre Ministerul
Finantelor  Publice/  organul  fiscal  central,  persoane
fizice,  persoane  juridice  si  alte  entitati  fara
personalitate juridica. 

7 Am  spv,  mi-a  fost  emisă  decizie  de  plata  cass  pt
venituri  din  închiriere  bunuri  imobile  și  nu  a  fost
încărcată nici până astăzi în spv. Figuram cu restanțe
fiindcă  nu  aveam  decizia.  Când  estimati  sa
implementati  o  regula  de  tipul  "dacă  ai  spv  și  nu
primești decizia de impunere atunci decizia nu este
emisă!" 

Problema sesizată  de  dumneavoastră  va  fi  supusă din  nou
atenţiei specialiştilor IT din cadrul instituţiei noastre pentru a fi
avută în vedere la imbunătăţirea şi dezvoltarea aplicaţiei SPV. 
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