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1 Se renunță la formularul C800? La ce am acces 
pe SPV dacă nu depun C800? Mulțumesc. 

 Formularul  C800  a  fost  o  metoda  tranzitorie  de
înregistrare in SPV. Începând cu 8 martie 2018 pentru
înregistrarea  persoanelor  juridice,  a  altor  entități  fără
personalitate  juridică,  a  reprezentanților,  precum  și  a
împuterniciților  in  Spațiul  privat  virtual  se  utilizează
formularul  online,  disponibil  pe  website-ul  A.N.A.F  la
următorul   link
 https://www.anaf.ro/InregPersFiziceP.../formularjuridice.j
sp 

2 Dacă  am  depus  deja  formularul  150  cu
împuternicirea  atașată  în  original,  pentru
înregistrare  în  SPV  am  nevoie  de  alta
împuternicire?  La  ANAF împuternicirea  trebuie
lăsată în original sau copie legalizată? 

Împuternicirea  trebuie  prezentată  în  original  sau  copie
legalizată. Aceasta poate fi autentică (la notariat) sau sub
semnatură privată, însă, aşa cum am precizat deja, se va
prezenta împuternicirea în original sau copie legalizată.
Menționăm însa că, utilizarea SPV prin împuternicit sau
prin  reprezentantul  desemnat  este  posibilă  dacă
îndeplineşte,  cumulativ,  următoarele  condiţii:
a)  împuternicirea  sau  mandatul  de  reprezentare  este
generală/general  pentru  toate  operațiunile  din  SPV;
b) împuternicirea sau mandatul de reprezentare conţine
acordul cu privire la accesul la informațiile referitoare la
istoricul  acțiunilor  anterioare  din  SPV  al  persoanei
reprezentate;
c) sunt acceptaţi termenii şi condiţiile de utilizare a SPV.
În  ceea  ce  priveşte  documentaţia  care  trebuie
prezentată,  documentele  sunt  următoarele:  a)  numărul
de  înregistrare  atribuit  (ca  urmare  a  completării
formularului  web);
b)  actul  de  identitate,  în  copie  şi  original;
c) documentele din care rezultă calitatea de reprezentant
legal  sau  reprezentant  desemnat,  aşa  cum  v-am
comunicat deja. 

Ce  se  înțelege  prin:  Documentele  din  care
rezultă calitatea de împuternicit, potrivit art. 18,
alin.  (2)  din  Codul  de  procedură  fiscală,  în
original sau copie legalizată, după caz, indicate
în cererea cu numărul de înregistrare prevăzut la
alin.  (1) ?  Art.  18  Împuterniciţii
(2)  Împuternicitul  este  obligat  să  depună  la
organul fiscal actul de împuternicire, în original
sau  în  copie  legalizată.  Împuternicirea  este
notarială sau nu? 

3 În  SPV  figurez  cu  obligații  de  plată  care  la
ghiseu  nu  le  regăsesc  colegii  dvs  pentru  a  le
plăti. Cum pot sa obțin o situație curată în SPV?

Menționez  că  m-am  adresat  SPV  și  prin
funcționalitatea  actuală  de  contact  și  nu  am
primit  niciun  răspuns  la  oricate  întrebări  aș  fi
completat  în  acea  zonă.

Multumesc anticipat pentru răspunsuri la cele 2
întrebări:
-  Ce  pasi  trebuie  să  fac  ca  situația  mea
financiară  în  SPV  să  fie  actuală?
- Ce pasi trebuie să fac să primesc răspunsuri la
întrebările adresate echipei SPV? 

Modul  de  actualizare  a  datelor  disponibile  în  serviciul
„Spațiul  Privat  Virtual”  este  următorul:
-  Zilnic  pentru  deciziile  de  impunere  și  pentru  plățile
efectuate  și  încărcate  în  sistemul  informatic;
-  Săptămânal  pentru  informațiile  disponibile  în
documentul  „Nota  obligațiilor  de  plată”;
-  Lunar  pentru  informațiile  disponibile  în  documentul
„Obligații  de  plată”  (în  data  de  10  a  fiecărei  luni).
Pentru solicitările de asistență transmise prin formularul
de contact umează să primiți răspuns în termenul legal
de 45 de zile, conform Codului de procedură fiscală. În
situaţia în care nu aţi primit răspuns puteţi să reveniţi cu
o nouă solicitare  prin  formularul  de contact  în  care să
faceţi  referire  şi  la  numărul  de  înregistrare  primit  la
solicitarea anterioară. 

4  Formularul C800 se depune doar online? Începând  cu  8  martie  2018,  pentru  înregistrarea
persoanelor  juridice,  a  altor  entități  fără  personalitate
juridică, a reprezentanților, precum și a împuterniciților in
Spatiul  privat  virtual  nu  se  mai  utilizeaza  Formularul
C800  ci  se  utilizeaza  formularul  online,  disponibil  pe
website-ul  A.N.A.F  la  urmatorul
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ilnk https://www.anaf.ro/InregPersFiziceP.../formularjuridic
e.jsp 

5  Ok, C800 a fost un formular tranzitoriu, acum se
utilizeaza formularul online, dar de ce trebuie sa
mai  facem  inca  un  drum  la  ANAF  pentru
reconfirmarea unor documente existente deja de
la inregistrarea certificatului  digital.  Ma refer la
cei cu certificat deja inregistrat. Acest aspect nu-l
putem intelege. 

trebuie să vă adresaţi organului fiscal pentru verificarea
fizică a documentelor încărcate prin formularul web. 

6 Buna  ziua.  Din  SPV  pot  lista  note  de
compensare  TVA?  Nu  am  gasit  nicaieri  la
sectiunea  Solicitari-eliberare  documente.
Multumesc 

Notele de compensare a TVA nu fac parte din categoria
documentelor și informațiilor comunicate prin intermediul
Spațiului Privat Virtual, prevăzute la art. 24 din O.M.F.P.
nr. 660/2017 privind aprobarea procedurii de comunicare
prin mijloace electronice de transmitere la distanță între
Ministerul  Finanțelor  Publice/organul  fiscal  central  și
persoanele fizice, persoanele juridice și alte entitați fără
personalitate  juridică.
Întrucât  solicitarea  dumneavoastră  nu  a  vizat
Înregistrarea  persoanelor  juridice  în  SPV,  vă  informam
pentru  a  beneficia  de îndrumare și  asistență va  stă  la
dispoziție  Call  Center-ul  ANAF  la  numărul  de  telefon
031.403.91.60 sau formularul de contact de pe website-ul
ANAF,  disponibil  prin  link-
ul https://www.anaf.ro/asistpublic/. 

7 Ieri  am  încercat  de  minim  10  ori  sa  ma
înregistrez, de pe două calculatoare diferite, nu
am reușit, este vreo condiție speciala, sau nu a
mers platforma? 

 Vă  rugăm  să  comunicați  problema  întâmpinată  prin
formularul  de  contact  disponibil  la
adresa https://www.anaf.ro/asistpublic/ ,  alegând  la
categoria solicitării „Asistență tehnică servicii informatice”
și atașând capturi de ecran cu erorile pe care le primiți la
încercarea de înregistrare. 

Nu exista captura de ecran, pur si simplu nu se
intampla  nimic,  ramane  formularul  completat,
mai putin datele incarcate, nu da nici o eroare 

Din testele făcute de colegii noştri până acum se pare că
acest  lucru  se  întamplă  dacă  în  browser  este  setată
opţiunea ,,Compatibility View Settings,,. Această opţiune
trebuie debifată. 

8  Putem sa revenim la C800? Era modul normal
si elegant de inregistrare in SPV. Prin declaratia
150  erau  prezente  toate  informatiile  necesare,
de  ce  trebuie  sa  complicam  accesul  in  SPV?
Dorim revenirea la C800. 

 

Formularul  C800  a  fost  o  metoda  tranzitorie  de
inregistrare  in SPV.  Incepand cu 8 martie 2018 pentru
inregistrarea  persoanelor  juridice,  a  altor  entități  fără
personalitate  juridică,  a  reprezentanților,  precum  și  a
împuterniciților  in  Spatiul  privat  virtual  se  utilizeaza
formularul  online,  disponibil  pe  website-ul  A.N.A.F  la
urmatorul
ilnk https://www.anaf.ro/InregPersFiziceP.../formularjuridic
e.jsp 

Multumesc  pentru  raspuns.  E  un  raspuns
diplomat  care  insa  nu  raspunde  la  intrebarea
mea. De ce s-a complicat procedura? De ce nu
se  ramane  la  procedura  initiala,  procedura
acceptata si aprobata de noi toti? 

Răspunsul  comunicat  tuturor  celor  care  ne  adresează
întrebări,  în  cadrul  sesiunilor  desfăşurate,  nu  este
automat,  acesta  este  formulat  în  funcţie  de  întrebările
primite şi având în vedere prevederile legale. 

eu am apreciat raspunsul ca fiind unul diplomat
nu  automat,  insa  fara  a  raspunde  problemei
mele. In continuare raman la aceeasi parere. In
continuare  imi  mentin  intrebarile:  De  ce  s-a

art. 10 din Ordin prevedea măsuri tranzitorii. 
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.anaf.ro%2FInregPersFizicePublic%2Fformularjuridice.jsp&h=ATMvzC6it4ik090nQ1WqZ-3Edp422INu7F0jSakEAspFXUakxMyE7zFWObvaJP1w601uPT9y_ygOxuPd7uOQAkADjAjZNc03tIsJtEkgW6cMsytXq8U
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.anaf.ro%2FInregPersFizicePublic%2Fformularjuridice.jsp&h=ATMsKfAJ6951zFX0d1c2OGUtoQaLB80DHf-EwhedLMbvdtS7AdqQe9vl8EoU5iGcEgO6M-dH2Kw9ZjYZa0S5H8lC1-pLLAFnzXxboiC-RB9Lhu5shwM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.anaf.ro%2FInregPersFizicePublic%2Fformularjuridice.jsp&h=ATMsKfAJ6951zFX0d1c2OGUtoQaLB80DHf-EwhedLMbvdtS7AdqQe9vl8EoU5iGcEgO6M-dH2Kw9ZjYZa0S5H8lC1-pLLAFnzXxboiC-RB9Lhu5shwM
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complicat  procedura?  De ce  nu  se  ramane la
procedura  initiala,  procedura  acceptata  si
aprobata de noi toti? Mai adaug: De ce nu am
fost informati de faptul ca C800 este o metoda
tranzitorie? 

9  Buna  ziua  !  sunt  inregistra  in  SPV  pentru  o
societate ! de la bun inceput societate are 2 cui-
uri si anume cel principal si inca unul pentru un
punct de lucru ...  as dori sa stiu de ce nu pot
scoate raport evidente fiscala (fisa ROL) decat
pentru  cui-ul  principal  ....  ?!  nu  ar  fi  normal
pentru aceeasi socitate odata inregistrata sa poti
scoate  renumita  fisa  ROL  pentru  orice  CUI
apare  pentru  aceasta  intitate  ?!?!  Multumesc
frumos. 

 In SPV, la fişa pe plătitori,  există posibilitatea solicitării
fişei pentru punctul de lucru. CUI-ul punctului de lucru se
completează ,,de mână,, nu se alege din listă. 

 De  aceea  suntem  aici  sa  discutam  si  sa
rezolvam ce se poate rezolva ... noi pe principiul
acesta  functionam ...  as  mai  avea o intrebare
daca  imi  permiteti  ,  la  ora  actuala  corelarea
sumelor din fisa rol in caz de diferente de genul
coloana  13  cu  sume  platite  in  plus  gresit  si
coloana  7  obligatii  neachitate  se  pot  rectifica
doar cu cerere scrisa depusa la ghiseu sau si
aici avem o posibilitate din SPV ?!? multumesc
frumos. 

 În SPV aveţi posibilitatea să solicitaţi clarificarea situaţiei
expuse de dvs, prin intermediul Formularului de contact.
Colegii  noştri  din  cadrul  serviciului  de  specialitate  va
analiza situaţia fiscală şi vă va răspunde. ,,Cererea,, este
cea transmisă prin Formularul de contact din SPV. 

10 Dorim revenirea la vechea forma de inregistrare
in SPV!Nu mi se pare etic sa ne trimiteti iar pe la
ghisee,  cand  totul  era  atat  de  simplu  si
transparent!!!!
Vrem sa  stim  si  motivul  pentru  care  unul  din
lucrurile atat de bine gandite a fost pur si simplu
desfiintat! 

Formularul  C800  a  fost  o  metodă  tranzitorie  de
înregistrare în SPV, conform art. 10 din OMFP 660/2017.
Începând  cu  8  martie  2018  pentru  înregistrarea
persoanelor  juridice,  a  altor  entități  fără  personalitate
juridică, a reprezentanților, precum și a împuterniciților în
Spațiul  Privat  Virtual  se  utilizează  formularul  online,
disponibil  pe  website-ul  A.N.A.F  la  urmatorul
link https://www.anaf.ro/InregPersFiziceP.../formularjuridic
e.jsp 

11  Am  depun  online  cerere  pentru  accesarea
SPV.cu  zip  si  documentul  de  confirmare,
saptamana trecuta joi.  Si  nici  pana azi  nu pot
accesa  SPV  pentru  acea  firma.dureaza  mai
mult?  Mai  trebuie  facut  ceva  dupa  trimiterea
cererii online? Multumesc 

 Stimate domn, trebuie ca în termen de 10 zile de la data
la care v-aţi înregistrat on-line, să vă adresaţi organului
fiscal pentru verificarea documentelor transmise. Atenţie
însă, dacă actul de împuternicire este în formă autentică
(la notariat) vă puteti prezenta la orice organ fiscal. Dacă
actul este sub semnătură privată, trebuie să vă prezentaţi
la  unitatea  fiscală,  care  administrează  contribuabilul
pentru care solicitaţi înregistrarea în SPV. 

12  Buna ziua. Daca una dintre firmele la care am
prestat servicii de contabilitate a plecat la o alta
contabila  cum as  putea  sa  fac  sa  nu mai  imi
apara cui-ul firmei respective in SPV? Am depus
declaratia  pentru  revocarea  semnaturii
electronice  insa  in  continuare  imi  apare  ce
declaratii  depune  sau  ce  acte  solicita  noua
contabila. 

 la  ,,editare  profil,,  sunt  disponibile  aplicaţiile  de
renunţare. 

13  Pot depune decl 150 si accesul SPV in acelasi
timp, sa nu fac doua drumuri la ghiseu? Sau e
obligatoriu sa depun prima data decl 150 si apoi
sa revin la ghiseu cu decl pt accesare SPV? 

Da,  puteți  efectua  concomitent  cele  două  operațiuni.
Documentul  de  confirmare  semnat  de  autoritatea  de
certificare poate fi  încărcat  atât  în  formularul  online de
înregistrare  al  utilizatorilor  Spațiului  Privat  Virtual  -
persoane  juridice
(https://www.anaf.ro/InregPersFiziceP.../formularjuridice.j
sp),  cât  și  în  formularul  online  150  -  Cerere  pentru
utilizarea  unui  certificat  digital  calificat
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.anaf.ro%2FInregPersFizicePublic%2Fformularjuridice.jsp&h=ATMQF4V2FD90UTfNXdfuPs_YcBnmR6PffSsXf_S93gklsHqWV0-ednCqjWWn-MhDeh8FAT0YCu6ke57slCank9t0sVrTNOhWBz1x9K_9tuofEGgyjQ8
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.anaf.ro%2FInregPersFizicePublic%2Fformularjuridice.jsp&h=ATPuJeu7Hxc-ib5aBKPgGLG6Oz_YDbmwd4Mpv-ov6PYigDJ4qOFpYYs0Fa8y22OHUMlyA8A7ngXrOxspet_hiqfbz6O3fck3z3pQ7yT-635V2Xes9yA
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(https://www.anaf.ro/inregcalificat/),  urmând  ca  apoi  să
prezentați  la  unitatea  fiscală  formularul  150  listat,
împreună  cu  documentația  necesară,  în  vederea
depunerii  electronice a declarațiilor,  precum și  numărul
de înregistrare primit după completarea formularului de
înregistrare  în  SPV,  pentru  a  avea  acces  la  acest
serviciu. 

Sunt diferite procurile. Sau trebuie una care sa
cuprinda  si  conditiile  pentru  SPV:  a)
împuternicirea  sau  mandatul  de  reprezentare
este  generală/general  pentru  toate  operațiunile
din  SPV;
b) împuternicirea sau mandatul de reprezentare
conține  acordul  cu  privire  la  accesul  la
informațiile  referitoare  la  istoricul  acțiunilor
anterioare din SPV al persoanei reprezentate; 

Utilizarea SPV prin împuternicit  sau prin reprezentantul
desemnat  este  posibilă  dacă  îndeplineşte,  cumulativ,
următoarele  condiţii:
a)  împuternicirea  sau  mandatul  de  reprezentare  este
generală/general  pentru  toate  operaţiunile  din  SPV;
b) împuternicirea sau mandatul de reprezentare conţine
acordul cu privire la accesul la informaţiile referitoare la
istoricul  acţiunilor  anterioare  din  SPV  al  persoanei
reprezentate;
c) sunt acceptaţi termenii şi condiţiile de utilizare a SPV. 

14 Firmele  inregistrate  anul  trecut  cu  formularul
C800  mai  necesita  sa  treaca  prin  noua
procedura  pentru  a  avea  acces  la  toate
informatiile din SPV? 

 În situația în care sunteți deja înregistrat în SPV nu mai
este necesar să efectuați alte demersuri pentru a avea
acces la acest serviciu. 

15  Buna  ziua!  Spuneti-mi,  va  rog,  de  ce  ati
renuntat  la  formularul  C800?  Ne  era  rau  cu
binele?  Acum  cu  noul  formular,  trebuie  sa
anexam o arhiva cu documente, sa primim un nr.
de inregistrare, apoi cu acel numar printat sau
scris undeva, trebuie sa venim la ghiseu, alaturi
de arhiva zip care am trimis-o deja online... de
ce o mai aducem si la ghiseu? Ideea e ca sunt 2
task-uri in loc de una. Accesul in SPV este mult
mai lent acum, te lovesti de mail-uri, drumuri la
ghiseu  s.a.m.d.  Daca  venim  si  cerem  o  fisa
analitica  debite-plati-solduri,  toti  inspectorii  ne
comunica ca o avem in SPV, pe motiv sa nu ne-
o elibereze fizic.  Probabil  nu aveti  imprimante,
toner s.a.m.d, inteleg, insa de ce ne ingreunati
accesul  in  SPV?  Nu  castiga  nimeni,  nici  noi
contribuabilii, nici dvs. Administratia. 

Această procedură de înregistrare era prevăzută înca din
anul  2017  în  OMFP  660/2017,  utilizarea  formularului
C800 a fost o metodă tranzitorie. Aspectele menționate
de  dumneavoastră  le  vom  transmite  pentru  analiză  şi
decizie direcţiilor responsabile. 

Dar macar complica viata agentilor economici si
asta este scopul ANAF prin aceasta ordin doar
isi ating scopul existentei lor. sa nu mai discutam
ca SPV nu e terminat daca intri in SPV nu mai
iesi,  e  vorba  de  SPV  CAPTIVUS,  art  18  din
proceduri nu e respectat de ANAF... 

 Puteţi  solicita  renunţarea  la  SPV,  prin  accesarea
funcţiei ,,editare profil,,. 

16  PFA-urile  din  ce  sectiune  se  inregistreaza,
Persoane Fizice sau Persoane Juridice? 

Persoanele fizice care desfăsoară activitate ca Persoană
Fizică  Autorizată  au  posibilitatea  înregistrării  în  Spațiul
Privat  Virtual  atât  la  secțiunea  persoane  fizice
(înregistrare în SPV utilizând Codul numeric personal, în
vederea  vizualizării  situației  fiscale  pe  CNP)  cât  și  la
secțiunea  persoane  juridice  și  alte  entități  fără
personalitate juridică, înregistrare în SPV utilizând Codul
de identificare fiscală al PFA-ului, în vederea vizualizării
situației fiscale pe cod fiscal al PFA-ului. 

17 Dacă  tot  am  completat  D150  și  ne  cereti  și
procura și tot la înregistrarea fizica la ghișeu a
D150, de ce mai trebuie sa facem încă un drum
pt C800/acces la Spv? De ce? Când aveți deja
toate  informațiile.  Aveți  procura  IN  ORIGINAL,
aveti  acces  la  datele  de  la  Registru  unde  se

Formularul  150  a  fost  depus  pentru  depunerea
electronică  a  declaraţiilor,  nu  pentru  accesarea  SPV.
Așa  cum  este  prevăzut  la  art.  15  al  Procedurii  de
comunicare  prin  mijloace  electronice  de  transmitere  la
distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal
central  şi  persoanele  fizice,  persoanele  juridice  şi  alte
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vede  administratorul,  aveți  tot.  Doar  ca  sa  ne
puneți încă o data pe drumuri... 

entităţi  fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul
ministrului finanțelor publice nr. 660/2017, „utilizarea SPV
prin împuternicit  sau prin reprezentantul desemnat este
posibilă  dacă  îndeplinește,  cumulativ,  următoarele
condiții:
a)  împuternicirea  sau  mandatul  de  reprezentare  este
generală/general  pentru  toate  operațiunile  din  SPV;
b) împuternicirea sau mandatul de reprezentare conține
acordul cu privire la accesul la informațiile referitoare la
istoricul  acțiunilor  anterioare  din  SPV  al  persoanei
reprezentate;
c) sunt acceptați termenii și condițiile de utilizare a SPV.”
Astfel,  procura  care  trebuie  prezentată  în  vederea
accesării  serviciului  „Spațiul  Privat  Virtual”  de  către
împuternicit  sau de reprezentantul desemnat trebuie să
prevadă în mod expres condițiile de la punctele a) și b)
ale articolului menționat. 

In procura in ORIGINAL, pe care am predat-o
deja la ANAF, scrie foarte clar ca am dreptul sa
accesez si dosarul fiscal. Si o data cu D150, am
depus  pe  vremuri  si  D152,  pentru  acces  la
dosarul fiscal. Prin urmare, am facut deja toata
procedura.  Dvs  ati  schimbat  legislatia,  si  ne
puneti  inca o data pe drumuri,  pentru ceva ce
este deja facut- si pentru care aveti deja toate
documentele semnate. 

 în  dosarul  fiscal  puteaţi  accesa  doar  o  parte  a
informaţiilor  fiscale,  prin  intermediul  Spaţiului  Privat
Virtual  se  primesc  inclusiv  acte  administrativ  fiscale  şi
alte  operaţiuni  care  nu  erau  accesibile  anterior  prin
,,Acces controlat la dosarul fiscal,,. 

18 Unde se pot depune petitii legat de acest acces
la  SPV  pt.  persoane  juridice?Sa  se  faca  o
singura  declaratie  pt.  SPV,  D150  la
pers.juridice.Este absolut absurd sa depun 150
la ANAF pers.juridice si apoi in alt cap de oras
sa  depun  pt.  accesul  la  SPV...plus  ca  duc
aceiasi procura... 

Puteți  utiliza  formularul  de  contact  de  la  website-ul
Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală,  pe  care  îl
puteți accesa prin link-ul https://www.anaf.ro/asistpublic/ ,
selectând  la  categoria  solicitării  „Cereri,  sesizări  sau
propuneri”. 

19 buna  ziua,  observa  ca  nu  ne  dati  prea  multe
raspunsuri  la  intrebari  simple.  Revin  si  eu  si
intreb, daca legea privind SPV nu s-a schimbat,
si nu s-a schimbat, de ce aceste modificari, de
genul,  sa mai venim inca o data  la  ghiseu cu
confirmari,  si  atasamente????  cei  care  deja
avem  C800,  mai  cerem,  inca  o  data  acces
SPV???  ce  se  depune  ca  si  documente  in
atasament,  la  concret????  in  precizarile  din  8
martie  nu se  spune concret  ce documente se
ataseaza, cum trebuie sa sune procura (daca se
depune  procura  pentru  cei  care  suntem
imputerniciti), ca totus sa fie in regula??? va rog
sa ne comunicati niste informatii scurte, precise
si la obiect. Multumim frumos. O zi buna. 

 Așa cum s-a mai  precizat,  conform art.  10,  lit.  b)  din
Ordinul  ministrului  finanțelor  publice  nr.  660/2017,
modalitatea  de  înregistrare  ca  utilizator  SPV  prin
depunerea formularului C800 a fost una tranzitorie. Dacă
ați depus deja formularul C800 și aveți acces la serviciul
„Spațiul  Privat  Virtual”  nu  mai  sunt  necesare  alte
demersuri  pentru  a  avea  acces  la  acest  serviciu.
Documentele  care  trebuie  atașate  ca  arhivă  tip  ZIP,
înscrise cu roşu in precizarile din 8 martie sunt actul de
identitate  al  reprezentantului  sau  împuternicitului  și
documentul  din  care  să  rezulte  calitatea  de
împuternicit/reprezentat  .  Documentul  de
împuternicit/reprezentat  trebuie  să  respecte  condițiile
prevăzute la art. 15, alin.(1) literele a) și b) din Procedura
de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la
distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal
central  şi  persoanele  fizice,  persoanele  juridice  şi  alte
entităţi  fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul
ministrului finanțelor publice nr. 660/2017. 

20 pentru  detinatorul  de  certificat  cu  calitatea  de
administrator,  care  este  documentul  pe  care  il
depune? Statutul firmei? 

 În  cazul  prezentat  de  dumneavoastră  se  va  depune
documentul care atestă calitatea de administrator (poate
fi statutul firmei sau alt document). 

21  De  ce  ati...reintrodus..."operațiunea
preistorica..ghiseu"...pt  C800...Dacă  tot  era  k..
(declarațiile online la etajul. 2...reloaded!?) 

 Așa cum am mai  precizat,  conform art.  10,  lit.  b)  din
Ordinul  ministrului  finanțelor  publice  nr.  660/2017,
formularul  C800  a  fost  o  metodă  tranzitorie  de
înregistrare în Spațiul Privat Virtual. 

22 Buna ziua.  M-am autentificat  acum in  SPV cu
certificat  digital  si  vad  declaratiile  depuse  si

Pentru  a  primi  prin  e-mail  astfel  de  informări,  la
completarea  formularului  de  înscriere  trebuia  bifată
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stingerea  obligatiilor,  dar  nu  am primit  nici  un
mesaj pe email despre emiterea acestor adrese,
intocmire recipise,etc. Va rog sa imi spuneti care
este  procedura  de  primire  pe  email  a  acestor
informari ANAF. 

căsuța  cu  denumirea  „Sunt  de  acord  să  primesc
atenţionări  prin  email  de  la  ANAF  -  Gratuit.”
Atentionarile prin email se trimit doar daca nu consultaţi
mesajele  24  ore  de  la  primire
În  cazul  în  care  ați  bifat  această  căsuță  și  nu  primiți
mesaje  prin  e-mail  vă  rugăm  să  transmiteți  prin
formularul de contact disponibil în serviciul „Spațiul Privat
Virtual”  o  sesizare în  acest  sens,  alegând la  categoria
solicitării „Asistență tehnică servicii informatice”. 

23 Bună  ziua.  Pentru  anularea  accesului  fostului
contabil la C800 trebuie completat un document
de revocare? Sau din moment ce C800 nu mai
exista  e  clar  ca  nu  mai  are  acces  la  dosarul
fiscal al firmei? Mulțumesc. 

Bună  ziua!  În  acest  caz  trebuie  completată  de  către
reprezentantul  legal  al  firmei  o  cerere  de  revocare  a
împuternicirii sau a desemnării ca utilizator SPV. 

24  am aceasta eroare pe 2 calculatoare: Error 500:
java.lang.NoClassDefFoundError:
org.bouncycastle.cms.CMSException 

Stimată  doamnă,  vă  rugăm  să  transmiteţi  captură  de
ecran cu eroarea respectivă pe Formularul  de contact,
secţiune ,,Asistenţă tehnică servicii informatice,,. Colegii
noştri  vor  verifica  eroarea  şi  vă  vor  informa  în  mod
corespunzător. 

25 Va rog sa imi spuneti si cum se poate accesa
dosarul fiscal. Am accesat Instrumente Specifice
- Dosar fiscal  si  primesc mesajul:  Începand cu
data 01.06.2017 funcţionalităţile aplicaţiei "Dosar
fiscal"  se  regăsesc  în  SPV  extins  pentru
persoane  juridice,secţiunea  Solicitări/Informaţii.
Accesul  se  face  prin  depunere  formularului
C800, disponibil pe portalul ANAF în secţiunea
Servicii  online/Declaraţii  electronice/Descărcare
declaraţii.  Am  accesat  Solicitari  -  Eliberare
documente - fisa de evidenta fiscala si am primit
eroarea tehnica 100 . Eroare tehnica - cod 100 ! 
Vă rugăm să raportaţi  eroarea prin intermediul
formularului  de  contact,  pe  care  trebuie  să-l
completaţi. 
Vă rugăm să ataşaţi acestui formular un fişier de
maximum  5  MB,  cu  următoarele  informaţii  : 
-  capturile  de  ecran  (printscreen-urile)
reprezentative  pentru  eroare; 
-  capturile  de ecran (printscreen-urile)  cu paşii
pe care i-aţi urmat până la obţinerea mesajului
de eroare. 

Stimate domn, asa cum este inscris si in mesajul existent
pe site, pentru a avea acces la informaţiile din dosarul
fiscal, este necesar ca persoana juridică respectivă să se
înregistreze  ca  utilizator  al  serviciului  Spaţiul  Privat
Virtual.  Referirea  către  C800  din  cadrul  acestui  mesaj
urmează a fi modificată de colegii noştri. 

Stimata  doamna/domn,  C800  este  depus  de
anul trecut din 24.07.2017, iar in procura scria
clar ca este data si pentru accesarea dosarului
fiscal.  In  plus,  tocmai  ce  vi-am  spus  ca  am
accesat Solicitari - Eliberare documente - fisa de
evidenta  fiscala  ,  ceea  ce  inseamna  ca  eram
deja  conectat  la  SPV.  Doar  ca  nu  va
functioneaza sistemul si primesc eroare tehnica
100. 

Am  transmis  deja  mesajul  dumneavoastră  către
departamentul  de  specialitate.  Stimate  domn,  colegii
noştri  ne-au  comunicat  că  eroarea  aţi  primit-o  la
solicitarea fisei pe platitor. Eroarea trebuie sa o trimiteţi
pe Formularul de contact, pentru a putea fi analizată de
colegii noştri şi a verifica motivul apariţiei erorii. 

26  Completez formularul cu ce imi cere si la sfarsit
imi  da  eroarea  :  Error  500:
java.lang.NoClassDefFoundError:
org.bouncycastle.cms.CMSException,  cum  o
rezolv? 

Stimată doamnă, stimate domn, vă rugăm să transmiteţi
capturi  de  ecran  cu  erorile  respective  precum şi  paşii
necesari  pe Formularul de contact,  secţiune ,,Asistenţă
tehnică  servicii  informatice,,.  Colegii  noştri  vor  verifica
eroarea şi vă vor informa în mod corespunzător. 

27 De ce sunt obligat să merg să obțin și aprobare
pentru SPV? Odată ce m-am înregistrat? 

 Este necesar să vă adresaţi organului fiscal, pentru ca
acesta  să  verifice  fizic  documentele  încarcate  de  dvs.
astfel, în vederea aprobării cererii depusă prin formularul
web,  reprezentantul  legal/reprezentantul
desemnat/împuternicitul  prezintă  organului  fiscal
următoarele:
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a) numărul de înregistrare atribuit automat (ca urmare a
completării  formularului  web);
b)  actul  de  identitate,  în  copie  şi  original;
c) documentele din care rezultă calitatea de reprezentant
legal  sau  reprezentant  desemnat,  respectiv  de
împuternicit  potrivit  art.  18  alin.  (2)  din  Codul  de
procedură fiscală, în original sau copie legalizată, după
caz.. 

28 Dupa  obtinerea  nr.de  inregistrare  de  pe  site,
care este lista documentelor cu care trebuie sa
ma prezint  la  ANAF  pt  obtinerea  accesului  la
SPV? Multumesc 

 Stimată doamnă, este necesar să vă adresaţi organului
fiscal,  pentru  ca  acesta  să  verifice  fizic  documentele
încarcate  de  dvs.  astfel,  în  vederea  aprobării  cererii
depusă  prin  formularul  web,  reprezentantul
legal/reprezentantul  desemnat/împuternicitul  prezintă
organului  fiscal  următoarele:
a) numărul de înregistrare atribuit automat (ca urmare a
completării  formularului  web);
b)  actul  de  identitate,  în  copie  şi  original;
c) documentele din care rezultă calitatea de reprezentant
legal  sau  reprezentant  desemnat,  respectiv  de
împuternicit  potrivit  art.  18  alin.  (2)  din  Codul  de
procedură fiscală, în original sau copie legalizată, după
caz.. 

29  Documentul de imputernicire este diferit la 150
fata  de  SPV.  Sau  imputernicirea  trebuie
neaparat  sa  contina  si:  a)  împuternicirea  sau
mandatul de reprezentare este generală/general
pentru  toate  operațiunile  din  SPV;
b) împuternicirea sau mandatul de reprezentare
conține  acordul  cu  privire  la  accesul  la
informațiile  referitoare  la  istoricul  acțiunilor
anterioare din SPV al persoanei reprezentate; 

Aşa cum aţi  precizat  şi  dumneavoastră,  utilizarea SPV
prin împuternicit  sau prin reprezentantul desemnat este
posibilă  dacă  îndeplineşte,  cumulativ,  următoarele
condiţii:
a)  împuternicirea  sau  mandatul  de  reprezentare  este
generală/general  pentru  toate  operaţiunile  din  SPV;
b) împuternicirea sau mandatul de reprezentare conţine
acordul cu privire la accesul la informaţiile referitoare la
istoricul  acţiunilor  anterioare  din  SPV  al  persoanei
reprezentate;
c) sunt acceptaţi termenii şi condiţiile de utilizare a SPV. 

30 Poate era mai indicat sa se rezolve intai erorile
de natura tehnica ale  site-ului  SPV si  apoi  sa
aveti  aceasta  sesiune  de  indrumare.  Din
moment ce nu pot completa online formularul, cu
nici  un  browser,  este  inutil  sa  va  intreb  ceva,
orice. Astept insa raspunsurile dvs la intrebarile
de mai sus deoarece cu siguranta ma voi regasi
si in situatiile semnalate de dumnealor. 

 Dacă nu puteţi  completa formularul  web, vă rugăm să
semnalaţi  prin  intermediul  Formularului  de  contact,
secţiunea  Asistenţă  tehnică  servicii  informatice  şi  să
ataşaţi şi captură de ecran. 

 Nu am ce captura de ecran sa fac, pur si simplu
cand apas butonul de trimitere formular, nu se
intampla  nimic.  A semnalat  inca  o  colega  mai
sus  aceasta  problema.  Am  deja  o  sesizare
trimisa la Asistenta servicii informatice unde am
prezentat cu detalii erorile intalnite privind fostul
C800,  trimisa  cu  mult  inainte  de  modificare,
sesizare  la  care  nu  am  primit  raspuns.  S-a
schimbat  procedura  si  nici  atat  nu  mai  astept
raspuns, ca nu ar mai fi valabil, bineinteles. Asa
cum ne indrumati sa ne adresam catre Asistenta
Contribuabili, transmiteti-le si dumnealor sa ia in
considerare sesizarile noastre. Multumesc! 

 din testele facute pana acum de colegii noştri se pare ca
acest  lucru  se  intampla  daca  in  browser  este  setata
optiunea ,,Compatibility View Settings,,. Aceasta optiune
trebuie debifata. 

31 Ce documente se arhiveaza zip si se ataseaza
la formularul c800? 

 Stimată  doamnă,  documentele  sunt  inscrise  si  in
instructiunile  de pe site,  pag.  3 din documentul  pdf  ce
poate  fi  accesat  la  urmatorul
link https://static.anaf.ro/.../Instructiuni_utilizareSPV... .
Documentele  sunt  cele  solicitate  de  formularul  web,
astfel  cu  butonul  ,,Browse,,  disponibil  in  formular,  se
selecteaza documentul de confirmare pentru certificatul
detinut  si  arhiva  zip  cu  documentele  justificative:
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•  Actul  de  identitate  al  reprezentantului
legal/reprezentantului  desemnat/imputernicitului,
• Documentele din care rezulta calitatea de reprezentant
legal,  reprezentant  desemnat  respectiv  de imputernicit,
potrivit art. 18, alin. (2) din Codul de procedura fiscala. 

32 De  ce  mai  trebuie  sa  depunem  aceste
documente daca deja au fost depuse . Ma refer
la împuternicirea în original încheiată la notar și
care a fost necesara când s-a depus 150 ? 

D150 se depune doar pentru depunerea declaraţiilor. În
ceea  ce  priveşte  SPV,  împuternicirea  se  poate  da
aceleiaşi persoane sau altei persoane. 

33  Cand se vor incarca in spatiul virtual si extrasul
de cont la contul curent, nu doar la cel de tva? 

 Stimată doamnă, pentru moment acest document nu se
poate obţine, dar serviciul este în continuă dezvoltare. 

34  de  vineri  09.03.2018  incerc  sa  inregistrez  o
firma  in  SVP,  nu  reusesc,  mereu  apare
eroarea  :Eroare  500:
java.lang.NoClassDefFoundError:
org.bouncycastle.cms.CMSException 

 vă  rugăm  să  ne  transmiteţi  o  captură  de  ecran  prin
intermediul Formularului de contact, secţiunea asistenţă
tehnică servicii informatice. Colegii noştri vor verifica! 

35 Mi-am facut acest cont pentru PFI. Nu am gasit
in  el  decizia  de  impunere  pentru  taxa  de
salubrizare, despre care am aflat azi (sector 4).
Am platit anul in curs plus anul trecut si majorari,
in  total  900  lei  pentru  ca  angajatii  nu-si  fac
treaba  sa  trimita  hartiile.  Credeam  ca
informatizarea  va  duce  la  o  mai  eficienta
organizare, dar vad ca nu e cazul. Ne intoarcem
la pastrat chitantele 10 ani,  ca poate mai vrea
statul sa le incaseze o data! 

Stimată  doamnă,  acest  serviciu  (SPAŢIUL  PRIVAT
VIRTUAL) este pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor
Publice şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. În
momentul  în  care  îl  utilizaţi  puteţi  vizualiza  obligaţiile
fiscale datorate bugetului general consolidat. Taxa la care
faceţi  referire nu este  o obligaţie fiscală datorată  către
instituţia noastră. Astfel, trebuie să vă adresaţi celor care
încaseaza această taxă. 

36 Buna ziua! Referitor la intrebarea pe care v-am
adresat-o  saptamana trecuta,  pentru  obtinerea
dreptului  de  depunere  online  a  declaratiilor  si
acces la SPV se solicita procura notariala chiar
si  pt  contribuabilii  mici.  Ati  mentionat  Dvs.  ca
baza legala OMFP 2520/2010 Art. 1 alin.2. Insa
alin. 2 este in legatura cu alin.1, nu cu intregul
ordin.  Chiar  in  titulatura  OMFP 2520/2010  se
regaseste  precizarea  "privind  depunerea
declaraţiilor  fiscale prin mijloace electronice de
transmitere  la  distanţă  de  către  contribuabilii
mari  şi  mijlocii".  Si,  revenind la  art.  1  alin.  (2)
Contribuabilii, alţii decât cei prevăzuţi la alin. (1),
pot  utiliza  metoda  de  depunere  a  declaraţiilor
fiscale prin mijloace electronice de transmitere la
distanţă,  prin  intermediul  Sistemului  Electronic
Naţional, ca metodă alternativă de declarare., se
observa  ca  alin  1  reglementeaza  obligatia
contribuabililor  mari  si  mijlocii  de  a  depune
online declaratiile fiscale: "(1) Contribuabilii mari
şi  contribuabilii  mijlocii,  definiţi  conform
reglementărilor  în  vigoare,  precum  şi  sediile
secundare  ale  acestora  au  obligaţia  depunerii
următoarelor  declaraţii  fiscale  prin  mijloace
electronice de transmitere la distanţă". Iar alin. 2
nu  face  altceva  decat  sa  precizeze  ca  ceilalti
contribuabili,  altii  decat  cei  prevazuti  la  alin  1,
pot  ulizila  metoda  de  depunere  online,  ca
metoda alternativa. Prin urmare, consider ca nu
exista baza legala pentru a se solicita procura
notariala contribuabililor  mici  si  mijlocii  si  revin
cu  rugamintea  de  a  reanaliza  informatiile.  Va
multumesc! https://i.imgur.com/PaMhwic.png 
 In  general,  persoana  imputernicita  sa  depuna
declaratiile  online,  primeste  si  acces  la  SPV.
Pentru a simplifica procedura, nu se pot comasa

Stimate domn, depunerea declaraţiilor şi SPV sunt două
servicii  diferite.  Există  cazuri  în  care  anumiţi
administratori  doresc  să  acorde  drepturi  doar  pentru
depunerea  declaraţiilor,  însă  nu  doresc  să  acorde
aceleiaşi persoane şi acces în SPV. Astfel, este necesar
să se acorde mandat de reprezentare diferit, în funcţie de
opţiunea contribuabilului. 
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cele 2 formulare (pentru 150 si SPV), astfel incat
la momentul completarii sa existe o optiune : se
acorda  urmatoarele  drepturi:  1.  Depunere
declaratii online; 2. Accesare SPV, iar formularul
sa se genereze in functie de ce bifeaza fiecare. 

 Buna  ziua!  Am  inteles  ca  in  sediile  ANAF
urmeaza  sa  fie  instalate  niste  aparate  self-
service  care  sa  permita  contribuabililor  sa
acceseze SPV sau sa isi creeze cont. Va rog sa
aveti  in  vedere  posibilitatea  ca  prin  aceste
aparate  sa  se  poata  depune  si  declaratiile
fiscale  (pentru  situatiile  in  care  a  expirat
semnatura  electronica  sau  din  alte  motive
tehnice nu se poate depune online). 

Da, aşa este! În unele administraţii fiscale acest concept
este  deja  implementat.  Cei  care  au  certificate  expirate
trebuie să aibă în vedere reînnoirea acestora în timp util,
întrucât, indiferent dacă utilizează terminalele self service
sau propriul calculator, declaraţiile se depun tot pe baza
certificatului digital. 

37 Cum putem iesi din SPV? Am clienti la care nu
le  mai  tin  contabilitatea,  si  am  depus  D151
pentru radiere semnatura pe acel CIF. Si totusi,
continuati sa imi dati acces la datele lor. Si am
facut si sesizare prin formularul unic de contact.
Si  nimic.  Eu nu vreau sa mai  vad fisele  lor  si
declaratiile-- si nici nu mai am dreptul. Este totul
revocat.  Cum  dezactivati  SPV  pentru  acesti
clienti, la care nu mai am drept de semnatura, si
v-am si anuntat acest lucru 

Stimată doamnă, posibilitatea de renunţare la SPV a fost
introdusă  recent.  Această  funcţie  poate  fi  accesată  în
SPV, la secţiunea ,,Editare profil,,. 

38 Cum  vi  se  pare  inregistrarea  in  SPV  a
persoanelor  fizice?  Daca  vrei  sa  vezi  ceva
trebuie sa suni omul, sa iti dea codul primit pe
mail valabil 300 de secunde sa poti intra. Ce fac
cei de la tara care nici macar nu au adresa de
mail, sau cei care in 300 de secunde nu ajung in
fata calculatorului? Este foarte greoi procedeul.
De ce nu putem avea acces ca si pe Cui ca sa
putem verifica datoriile de pe CNP? 

Stimată  doamnă,  aveţi  dreptate!  Nu  toată  lumea  are
acces la un calculator sau la Internet. Tocmai pentru că
avem în vedere gradul de utilizare a calculatoarelor sau a
Internet-ului  în  România,  de  curând  a  început
implementarea  unui  concept  intitulat  ,,Self  Service,,
(,,autoservire,,).  Acest  concept  presupune instalarea  în
incinta  unităţilor  fiscale  a  unor  calculatoare  pe  care
contribuabilii, care nu au acces la un calculator, nu îl pot
folosi sau nu ştiu să îl folosească să fie sprijiniţi de colegii
noştri în vederea accesării serviciilor electronice. 

39  Buna ziua! Sunt PFA, ce pasi trebuie sa urmez
pt inregistrare in SPV, Ce acte trebuie si cum se
depun in vederea inregistrarii  si  unde? Intru la
formularul pt persoane fizice, nu la juridice, da?.
Cum pot vizualiza fisa situatie plati debite solduri
penalitati pe CNP? Trebuie si certificat digital? 

 În cazul dvs, dacă vă înregistraţi pentru a accesa datele
dvs pe CNP, pe baza credenţialelelor ( nume utilizator şi
parolă)  atunci  accesaţi  secţiunea  de  persoane  fizice.
Dacă vă înregistraţi pentru a accesa datele dvs pe PFA
(CUI)  atunci  accesaţi  secţiunea  dedicată  persoanelor
juridice.  În acest  caz,  veţi  avea nevoie de un certificat
digital calificat. 
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