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Înregistrarea în Spațiul Privat Virtual
 

Întrebare Răspuns

1 O  societate  comercială  și-a  înregistrat
semnătura  electronică  pe  numele
administratorului  (persoană  fizică
nerezidentă,  fără  NIF),  în  baza
pașaportului. Cu toate acestea, documentul
de  înregistrare  în  spațiul  privat  virtual
solicită  la  rubrica  Cod  numeric  personal
completarea unui CNP sau NIF de 13 cifre.
Vă  rugăm  să  ne  precizați  cum  putem
proceda pentru a înregistra accesul acestei
societăți  la  spațiul  privat  virtual,  în
condițiile  în  care  persoana  care  deține
semnătura electronică nu are NIF sau CNP
(câmp  obligatoriu  în  completarea
formularului de înregistrare). 

În situația prezentată de dvs., pentru înregistrarea în SPV
este  necesar  să  completați  toate  câmpurile  prevăzute  de
formularul  de  înregistrare  de  la  următorul  link:
https://www.anaf.ro/InregPersFiziceP.../formularjuridice.jsp 

Unul din câmpuri solicită completarea CNP-
ului  (sau  NIF).  Să  înțeleg  că  în  situația
prezentată  anterior  nu  se  poate  face
înscrierea în SPV? 

Se poate înregistra în situația în care persoana respectivă
deține NIF. 

2 De  ce  nu  pot  transmite  din  SPV
contestațiile la deciziile de impunere? Nu vi
se pare că ar fi corect ca cetățeanul sa fie
scutit de stresul și timpul pierdut la cozile
de  la  ghișeu,  de  banii  cheltuiți  cu
transmitere prin poștă/curier în condițiile în
care deciziile le primește în SPV? De altfel,
chiar  la  art  1  pct  (5)  din  termenii  și
condițiile  de  utilizare  a  SPV-lui  se
menționează  "(5)  Prin  SPV  persoanele
fizice,  persoanele  juridice  și  alte  entități
fără  personalitate  juridică  pot  transmite
Ministerului  Finanțelor  Publice/organul
fiscal  central  și  cereri,  înscrisuri  sau
documente."  Cum  contestația  este  un
"înscris", un "document" trebuie să mi se
asigure,  nu  doar  posibilitatea  de  a-mi
exercita  dreptul  prevăzut  la  art.  de  mai
sus,  dar  și  un  tratament  egal  cu  cel  al
organului fiscal în procedura de comunicare
a documentelor  aflate în  strânsă legătura
cu  deciziile  pe  care  mi  le  transmite  prin
platforma SPV. Aștept un răspuns în acest
sens.

Aspectele prezentate vor fi transmise spre analiza direcției
de specialitate din cadrul instituției noastre. 

3 Cum înregistrez  în  SPV o  persoană fizică
care are semnătura electronică? 

În situația în care certificatul calificat este deja înregistrat
pe  site-ul  ANAF  puteți  utiliza  acel  certificat  și  pentru
înregistrarea în SPV prin completarea informațiilor solicitate
de formularul de înregistrare.                            
În situația în care certificatul calificat nu este înregistrat pe
site-ul  ANAF este necesar să îl  înregistrați  prin accesarea
următorului link: https://www.anaf.ro/inregcalificat/ 

4 Care este procedura de înregistrare în SPV
a  unei  SRL  ?  Administratorul  deține
semnătură electronică. 

Pentru  înregistrarea în  SPV a unei  persoane juridice prin
intermediul unui utilizator cu certificat digital, se utilizează
aplicația  web  dedicată,  existentă  pe  site-ul  ANAF.
După  completarea  datelor  de  identificare  solicitate  de
formularul  de  înscriere  se  selectează  documentul  de

1

https://www.anaf.ro/InregPersFizicePublic/formularjuridice.jsp?fbclid=IwAR09jf7UOnRehQQmEkZ8bv9ZtVHCK-ALtvzJR4SmabfhUJ5Op6Dw7eCzXLs
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.anaf.ro%2Finregcalificat%2F%3Ffbclid%3DIwAR09jf7UOnRehQQmEkZ8bv9ZtVHCK-ALtvzJR4SmabfhUJ5Op6Dw7eCzXLs&h=AT2ONW19GBR8uMYTClAI8WPvGKP9lLsPgUCxo9W6NMdfE8GtXWM7t6qCIDB1VtaXGGxjBfW9VVV-74ERDleEe-qGtuo0DfZUseEzFFobAMVCGm7q8eC2y5HgAQQfv8FIW0o


Întrebare Răspuns

confirmare  pentru  certificatul  deținut  și  arhiva  zip  cu
documentele justificative:                               
-  Actul  de  identitate  al  reprezentantului
legal/reprezentantului/desemnat/împuternicitului
-  Documentele  din  care  rezultă  calitatea de  reprezentant
legal,  reprezentant  desemnat  respectiv  de  împuternicit
Ulterior,  pentru  aprobarea  cererii  de  înregistrare
reprezentantul legal/reprezentantul desemnat/împuternicitul
prezintă  organului  fiscal  central  următoarele:
- Numărul de înregistrare primit ca urmare a trimiterii cererii
de  înregistrare                   
-  Actul  de identitate,  în  copie si  original;               
-  Documentele  din  care  rezultă  calitatea de  reprezentant
legal,  reprezentant  desemnat  respectiv  de  împuternicit  în
original  sau  copie  legalizată,  după  caz.  
Procedura  completă  de  înregistrare  
a  persoanelor  juridice  în  SPV  poate  fi  consultată  la
următorul  link:                      
https://static.anaf.ro/.../Instructiuni_utilizareSPV_PJ.pdf 

5 Dacă  am  pierdut  plicul  din  partea  dvs.
singura  modalitate  este  prezentarea  la
ghișeu pentru crearea de user și parolă .
Nu se poate găsi alt mod de lucru. Dacă tot
am venit cu totul în on-line ? 

Vă puteți înregistra și în baza unui act administrativ emis de
organul fiscal începând cu anul 2013. În cazul în care nu
dețineți nici un act administrativ, trebuie să vă prezentați la
orice organ fiscal, în 10 zile de la data înregistrării pe site,
pentru validarea datelor. 

6  Vă rog să ne spuneți dacă pentru înrolarea
în  SPV  persoane  juridice  este  necesară
procura,  copie  legalizată  a  procuri  deja
depuse sau copie simpla a acesteia. 2. Este
normal  să  nu  se  accepte  împuternicirea
simplă  pe  motiv  că  nu  există  la  dosar
specimenul  de  semnătura  ca  să  poată
verifica semnătura? 

Împuternicirea  poate  fi  autentică  (la  notariat)  sau  sub
semnătura  privată.  Dvs  veți  depune  împuternicirea  la
organul  fiscal  în  original  sau  copie  legalizată.  
În situația în care împuternicirea este în formă autentică,
aceasta  se  va  depune  la  orice  organ  fiscal.
În situația în  care utilizați  o împuternicire  sub semnătură
privată, pentru aprobarea cererii de înregistrare în SPV este
necesar  să  vă  prezentați  la  unitatea  fiscală  unde  este
arondat ca plătitor de taxe și impozite contribuabilul pentru
care se dorește înregistrarea. 

7 Cum înregistrez  în  SPV,  o  persoană  fără
venituri  care  dorește  să  plătească
asigurarea de sănătate? 

Persoanele  fizice  se  pot  înregistra  în  SPV,  pe  baza  de
credențiale  (nume  utilizator  și  parolă).  Înregistrarea  se
poate realiza de acasă,  pe site-ul  nostru,  sau la unitățile
fiscale,  în  cadrul  cărora  contribuabilii  au  la  dispoziție
calculatoare  destinate  auto-servirii.  În  cazul  în  care
persoanele aleg să se deplaseze la sediile unităților fiscale,
aceștia  vor  fi  îndrumați  de  colegii  noștri  pentru  a  se
înregistra în SPV. 

8 Se  poate  înființa  SPV  pentru  o  asociație
fără  personalitate  juridică  sau  e  suficient
SPV  asociaților  persoane  fizice,  pentru
depunerea declarațiilor? 

Spațiul  Privat Virtual  este disponibil  atât pentru persoane
fizice, direct sau prin împuternicit, cât și persoanelor juridice
sau entităților fără personalitate juridică prin reprezentant
legal, prin reprezentant desemnat sau prin împuternicit. 

Se  pot  depune  declarațiile  TVA  prin  SPV
fără a mai fi necesară semnarea acestora
prin semnătură electronică?

Persoanele  juridice  pot  depune  declarațiile  doar  prin
intermediul  portalului  e-guvernare.ro  prin  utilizarea  unui
certificat calificat. Documentele ce pot fi transmise/primite
prin SPV sunt prevazute prin Ordinul ministrului finanțelor
publice nr. 660/2017. 

9 Dacă nu am primit scrisoarea cu numărul
de  înregistrare,  ce  trebuie  să  fac  să  mă
înregistrez în SPV ? 

Înregistrarea se poate realiza și pe baza oricărui act 
administrativ fiscal primit de dvs și care a fost emis 
începând cu anul 2013.

10 Întâmplător, nu dețin niciun fel de act de
genul acesta. Alta soluție, vă rog. 

Înregistrarea în Spațiul Privat Virtual se poate realiza prin
desemnarea  unui  împuternicit  care  trebuie  să  dețină  un
certificat  digital  calificat.  De  asemenea  înregistrarea  se
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poate face de dvs. fiind însă necesar ca pentru aprobare să
vă prezentați la unitatea fiscală. 

11 Dacă  până  la  momentul  acesta  nu  am
nimic emis pe numele meu și  nu sunt în
țară, cum fac? 

Înregistrarea în Spațiul Privat Virtual se poate realiza prin
desemnarea  unui  împuternicit  care  trebuie  să  dețină  un
certificat digital calificat. 

12 Pentru persoanele fizice în vârstă, care nu
știu  să  folosească  un  calculator  cum  se
poate proceda pentru înregistrarea în SPV
respectiv depunerea declarației unice? 

În  unitățile  fiscale  teritoriale  sunt  puse  la  dispoziția
contribuabililor calculatoare în sistem auto-servire. Utilizarea
acestora  se  face  cu  ajutorul  funcționarilor  din  cadrul
administrației  fiscale.  Acestea  au  fost  puse  la  dispoziția
contribuabililor tocmai pentru a veni în sprijinul celor care
nu dețin  calculatoare personale  sau nu au cunoștințe de
utilizare a acestora. 

13 1.Dacă situația obligațiilor fiscale de plată
din  SPV este  o  fișă  a  contribuabilului,  în
SPV  acesta  poate  transmite  o  cerere  de
compensare  prin  care  să solicite  reglarea
acestei fișe ? 2.Dacă da, solicitarea/cererea
transmisă  primește  un  număr  de
înregistrare cu dată ? 

În  prezent,  cererea  de  compensare  nu  figurează  printre
documentele  care  pot  fi  transmise  de  contribuabili  prin
intermediul  serviciului  Spațiul  Privat  Virtual.  Instituția
noastră are în vedere elaborarea unui model de cerere de
compensare, model care după ce va fi aprobat, va putea fi
transmis și prin SPV. 

14 Dacă  certificatul  digital  este  pe  numele
administratorului,  pot  să  depun  eu  la
administrația de care aparține societatea ca
simplu împuternicit (cu declarație dată de
administrator)  documentația  pentru
înrolarea în SPV? Sau trebuie să fie prezent
administratorul? 

Pot  solicita  înregistrarea ca utilizator  SPV cu calitatea de
reprezentant legal, reprezentant desemnat sau împuternicit
al  persoanei  juridice  persoanele  fizice  care  dețin  un
certificat calificat. Dacă persoana deținătoare a certificatului
calificat,  vă  atribuie  o  împuternicire  în  sensul  că  aveți
dreptul depunerii acestor documente la unitatea fiscală, o
puteți face. 

15 Un  deținător  de  certificat  digital  pentru
semnătură  electronica  poate  depune
declarația unică pentru alte persoane fizice
pe E-guvernare  dacă obține  împuternicire
de  la  acestea  și  depune  la  ANAF  D150
pentru  fiecare  dintre  ele?  În  această
situație,  persoanele  respective  mai  sunt
obligate să se înscrie în SPV? 

Se  poate  depune declarația  unică  astfel  cum ați  precizat
dvs. 

16 Dacă  o  persoană  fizică  este  plecată  din
țară, cum va proceda cu înrolarea în SPV? 

Înregistrarea se poate realiza on-line pe baza oricărui act
administrativ  fiscal  emis  pe  numele  persoanei  respective
începând  cu  anul  2013  sau  prin  desemnarea  unui
împuternicit  care  trebuie  să  dețină  un  certificat  digital
calificat care vă va îndeplini obligațiile on-line. 

17 De  ce  nu  s-ar  putea  face  înregistrarea
persoanelor  fizice  pentru  declarația  unică
prin același sistem ca la persoane juridice
cu certificat calificat? 

Persoanele  fizice  se  pot  înregistra  și  transmite  declarația
unică și pe baza unui certificat calificat.

18 Pentru o persoană fizică română, rezidentă
fiscal în România, plecată din țară, pentru
care  există  obligația  depunerii  declarației
unice până la 15 martie 2019 și care nu are
posibilitatea întoarcerii în țară până la acea
dată, cum se poate deschide cont pe SPV
în  condițiile  în  care  nu  are  o  decizie  de
impunere anterioară și nici nu a primit în
luna  mai  2018  scrisoare  cu  privire  la
înregistrarea SPV? 

 În cazul descris de dumneavoastră, persoana care trebuie
să  depună  declarația  unică  își  poate  îndeplini  această
obligație  prin  desemnarea  unui  împuternicit.  Menționăm
însă că împuternicitul trebuie să dețină un certificat digital
calificat pentru a putea crea contul SPV, semna și transmite
declarația unică. 

19 Care  este  procedura  pentru  înregistrare?
Dacă am cont pe ghișeul.ro este tot același
lucru sau sunt complet separate? 

Înregistrarea persoanelor fizice în Spațiul Privat Virtual  se
face  prin  completarea  formularului  disponibil  pe  site-ul
ANAF la secțiunea înregistrare utilizatori.                           
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În situația în care dețineți un act administrativ fiscal emis de
ANAF  începând  cu  2013  sau  ați  primit  documentul  ce
conține  un  număr  unic  pentru  înregistrare  nu  mai  este
necesar sa vă deplasați la unitatea fiscală pentru activarea
contului.
Procedura  completă  o  regăsiți  pe  site-ul  www.anaf.ro la
secțiunea  Spațiul  Privat  Virtual.                       
Platforma  ghișeul.ro  și  Spațiul  Privat  Virtual  sunt  două
lucruri diferite. 

20 Încerc să mă loghez în cont ca să depun
declarația  cu  user și  parolă  corecte,  cum
mă  logam  de  obicei,  însă  azi  îmi  apare
mesajul cum că una dintre aceste 2 ar fi
greșite. Care este cauza?  

Vă  rugăm  să  transmiteți  problema  întâmpinată  de
dumneavoastră apelând Call-center-ul instituției noastre la
numărul 031.403.9160 și selectând tasta 3 - Suport tehnic
în domeniul IT. 

Menționăm că întrebările contribuabililor au fost parțial modificate pentru o mai bună înțelegere.
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