
Direcția Generală de Asistență pentru Contribuabili

www.anaf.ro

Sesiune de asistență

 

 

07 martie 2018



Depunerea electronică a declarațiilor fiscale 
- sesiune de asistență și îndrumare online -

07 martie 2018

Nr.
Crt.

Întrebare Răspuns

1 Buna ziua . Ma puteti ajuta cu explicatii cum sa 
depun declaratia 700 pentru modificarea 
vectorului fiscal , eu o descarc dar nu gasesc 
rubrica cu semnatura electronica. Se depune fara
semnatura electronica ? 

Bună ziua! Menţionăm că pentru modificarea 
vectorului fiscal în prezent se depune, ca şi pân 
acum, formularul 010. Formularul 700 "Declaraţie 
pentru înregistrarea/modificarea în mediu 
electronic a categoriilor de obligaţii fiscale 
declarative înscrise în vectorul fiscal" se va depune 
exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la 
distanță, prin intermediul Internetului, astfel că va 
fi necesar să fie semnat electronic cu un certificat 
digital calificat. Colegii noștri lucrază la realizarea 
formularului în format PDF inteligent, urmând ca 
acesta să fie publicat pe pagina Internet a Agenției 
Naționale de Administrare Fiscală, la 
adresa https://www.anaf.ro/.../declaratii.../descarcar
e_declaratii . 

2 De ce nu se poate genera formularul 150 pentru
inregistrarea  unei  firme  noi  pe  semnatura
electronica? 
Am  2  procuri  de  la  2  Asociatii  pentru  care  tot
incercam de 2 saptamani sa obtinem formularul
150 .. 

Pentru  soluţionarea  erorii  cu  care  vă  confruntaţi  ,  este
necesar să trimiteţi, documentul de confirmare si captura
de  ecran  cu  mesajul  de  eroare,  prin  intermediul
formularului  de  contact,  selectând  secţiunea  asistență
tehnică  servicii  informatice.  pentru  verificare.  Formularul
de  contact  îl  puteţi  găsi  accesând  următorul
link: https://www.anaf.ro/asistpublic/ 

Situațiile  financiare  la  31.12.2017  pentru  o
asociație fără activitate economica se pot depune
la  ghișeu  sau  trebuie  sa  facem  semnătura
electronica?Mulțumesc! 

Conform Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.
470/2018  privind  principalele  aspecte  legate  de
întocmirea  şi  depunerea  situaţiilor  financiare
anuale  şi  a  raportărilor  contabile  anuale  ale
operatorilor  economici  la  unităţile  teritoriale  ale
Ministerului  Finanţelor  Publice,  precum  şi  pentru
modificarea  şi  completarea  unor  reglementări
contabile,  situaţiile  financiare  anuale  ale
persoanelor juridice fără scop patrimonial, care nu
desfăşoară activităţi economice, se pot depune la
unităţile fiscale în format hârtie însoţite de formatul
electronic  al  acestora  sau la  oficiile  poştale,  prin
scrisori  cu  valoare  declarată  sau numai  în  formă
electronică pe portalul www.e-guvernare.ro,  având
ataşată o semnătură electronică extinsă. 

Firma  fara  activitate,dar  cu  obligativitatea  de  a
depune  declarația  100  la  trimestru  nu  poate
depune la ghișeu această declaratie? 

Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de
stat  (formularul  100)  se  completează  numai  cu
ajutorul  programului  de  asistență  și  se  transmite
DOAR prin  mijloace electronice de transmitere la
distanță,  în  conformitate  cu  prevederile  legale  în
vigoare.  Semnarea  declarației  se  realizează  prin
utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor
de servicii de certificare, acreditat în condițiile Legii
nr. 455/2001. 

Ce  se  va  întâmpla  cu  pfa  care  au  pământ  in
arenda si trebuie sa depuna o declarație pe an?
Nu se poate sa obțină o derogare? Este absurd
sa își cumpere semnătura pentru o declarație si la
nivelul lor de activitate multi  nu au contracte cu
prestatori externi 

In  prezent  pentru  persoanele  fizice  nu  exista  obligatia
depunerii  electronice a declaratiilor,  aceasta fiind doar o
metoda alternativa. Declaratiile se pot depune si prin SPV
fara  semnatura  electronica.  Pentru  mai  multe  informatii
privind  inrolarea  in  SPV  accesati  urmatorul
link:https://www.anaf.ro/.../serv.../Inregistrare_persoane_fiz
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.anaf.ro%2Fanaf%2Finternet%2FANAF%2Fservicii_online%2FInregistrare_persoane_fizice&h=ATMCz4iTCdHaJsAixkNeZWfKl5DBf6CiFjNwGSGwHaZqmuKfugLOY1EdyCbcNkPHprt6ns-0ATmVXjomtpMu7wtjxcctxazWmpwqPaJJCHxH37NW0xw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.e-guvernare.ro%2F&h=ATNxyb_4m3w_-UehiuT_-I5Uj-HrAoxa6cNa2A8KES2lkG73mzbSKkdyic2CpePw-uXX8sb_eXDO05zxlT4JgwcLxrNx0NiCMcEFWOWYx62pgejPNVc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.anaf.ro%2Fasistpublic%2F&h=ATPFwXar0c2vOc_8MHKhtionpTJdB-fYrr_c448PNwR2OqcYGK9VMmCrks8eXyNM9G0mDoKtisv2aekgHJCnn5AFtoBf1TrravZRCNUuvqRY_m6e1kU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.anaf.ro%2Fanaf%2Finternet%2FANAF%2Fservicii_online%2Fdeclaratii_electronice%2Fdescarcare_declaratii&h=ATPVMiaTXQ-MdUVeOYGamvtKjM1Bga3uGJJkPEBLOqj4zMpwxTDW4W-RGvNyqWSClZZKZaHq1zwUbn7aZZJP9rqfhYjCYGIZI8Q3uECMqDSzPlIzBF8
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.anaf.ro%2Fanaf%2Finternet%2FANAF%2Fservicii_online%2Fdeclaratii_electronice%2Fdescarcare_declaratii&h=ATPVMiaTXQ-MdUVeOYGamvtKjM1Bga3uGJJkPEBLOqj4zMpwxTDW4W-RGvNyqWSClZZKZaHq1zwUbn7aZZJP9rqfhYjCYGIZI8Q3uECMqDSzPlIzBF8
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Buna ziua, am depus declaratia 220 in 17.01 pt.
anul 2018 nu am primit  si  nu exista decizia de
impunere 

 În limita informaţiilor furnizate, în situaţia în care în
anul  2017  aţi  obţinut  venituri  din  activităţi
independente sau din cedarea folosinţei bunurilor,
aveţi  obligaţia  efectuării  plăţilor  anticipate  la
nivelul  sumei  datorate  pentru  trim.IV  al  anului
2017, puteţi  efectua plata fără a avea decizie de
impunere. 

 Buna ziua.Va rog sa mi spuneți dacă într-
adevăr declarațiile se depun obligatoriu on
line sau mai pot fi depuse la ghișeu. 

 Începând cu declararea obligațiilor fiscale aferente
lunii ianuarie, declaraţiile prevăzute de OPANAF nr.
2326/2017  se  transmit  obligatoriu  prin  mijloace
electronice  sau  prin  sisteme  electronice  de
transmitere  la  distanță.  Aceste  declaraţii,
enumerate în ordin, nu sunt acceptate la ghişeu în
format hârtie. Prevederile ordinul menţionat se pot
vizualiza  accesând  următorul
link. https://static.anaf.ro/.../legislatie/OPANAF_2326
_2017.pdf. 
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fstatic.anaf.ro%2Fstatic%2F10%2FAnaf%2Flegislatie%2FOPANAF_2326_2017.pdf&h=ATN42eayXXnuACuSm34VawaVZRYKP-eKoslF6rcvI-NKHYO1gYQf445iW1ccvGCiyxzN_Wri3pe0YdcUe3QxLn9nrodzTZJbJE4klxQS3KhmM45oPJY
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