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Nr. Crt. Întrebare Răspuns

1 A. Cat este perioada de gratie pentru plata 
deciziei de impunere din chirii? 

B. Cum se contorizeaza inceputul perioadei, 
tinand cont de cele doua moduri de informare: 
1. Prin posta ; 2. In spatiul privat virtual. 

În cazul comunicării prin SPV a documentelor acestea se 
consideră comunicate în termen de 15 zile de la data 
punerii la dispoziţia persoanei fizice, persoanei juridice 
sau altei entităţi fără personalitate juridică a 
documentului în SPV. Acest termen începe să curgă din 
ziua următoare datei punerii la dispoziţia( transmiterii) 
persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entităţi fără 
personalitate juridică a documentului. 

2 Cum  se  pot  plati  integral  penalitatile  prin
informarea  in  SPV si  plata  cu  ordin  de  plata?
tinand cont ca exista o intarziere in procesarea
cererilor  din  partea  ANAF,  iar  banii  transferati
prin  ordinul  de  plata  ii  primiti  dupa  cel  putin
24h? 
Sunt interesat sa inteleg cum sa evita drumurile
la ghiseu si plata cash, mai ales pentru sumele
mari. 

Solicitarea dvs. nu intră în tema sesiunii de astăzi, însă,
aveţi  posibilitatea  de  a  vă  adresa  pe  formularul  de
contact,  de  pe  portalul  instituţiei  noastre,  pe  care  îl
puteţi  accesa  la  următorul
link: https://www.anaf.ro/asistpublic/
Totodată, menţionăm că, în situaţia în care vă referiţi la
modul în care o persoană fizică poate efectua plăţi fără a
se  deplasa  la  ghişeul  unităţii  fiscale,  aceasta  are
posiblitatea de a-şi plăti obligaţiile fiscale prin intermediul
site-ului ghişeul.ro sau, cu ordin de plată, prin internet
banking. 

3  Daca  un  contribuabil  nu  primeste  adresa  de
infiintare a popririi nici prin SPV, nici prin posta,
de unde poate stii ca i-au fost poprite conturile?
Bancile nu mai trimit adresele catre clienti 

Modalitățile  de  executare  silită  nu  fac  parte  din  tema
sesiunii  de  astăzi. 
Precizăm  totuși  că,  dacă  în  termen  de  15  zile  de  la
comunicarea somației nu se stinge debitul, se continuă
măsurile de executare silită, debitorii  titulari de conturi
bancare pot fi urmăriţi prin poprire asupra sumelor din
conturile  bancare. 
Adresa de înființare a popririi se comunică dupa 15 zile
de la data comunicării somației. 

4 In urma unui control de fond la o societate ,s-au
stabilit  debite suplimentare.A fost prezentat de
catre  organul  de  control  proiectul  de  RIF
,agentul economic a depus un punct de vedere
apoi  i-a  fost  inmanat  RIF  ul  final  pe  data  de
14,11,2017.In  aceeasi  zi  au  fost  blocate  si
conturile  .Este  legal  asa  ceva?  Nu  trebuia  ca
agentul economic sa beneficieze de un termen
pentru a-si plati debitele sau pentru a apela la
esalonare?daca RIF ul a fost predat pe data de
14,11,2017 cum e posibil ca decizia sa fie datata
cu data de 31 octombrie 2017? 

Vă  precizăm  că  orice  act  administrativ,  prin  care
consideraţi  că  v-au  fost  lezate  drepturile,  poate  fi
contestat în condiţiile legii. Dacă doriţi numai clarificări în
legătură cu situaţia societăţii  la care faceţi  referire, vă
sugerăm  să  vă  adresaţi  unităţii  fiscale  în  a  cărei
administrare este societatea. 
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