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Întrebare Răspuns

1 Mi-am creat cont în SPV utilizând numărul de
pe o decizie de impunere recentă; am primit e-
mail  care  confirmă  crearea  contului,  însă  la
logare îmi dă eroare. Cum pot remedia această
problemă? Trebuie să mă prezint la un ghișeu
ANAF? 

În situația dvs. vă rugăm să utilizați formularul de
contact de la următorul link                     :
https://www.anaf.ro/asistpublic/secțiunea
"Asistentă tehnică servicii  informatice" și să atașați
la solicitare o captură de ecran cu eroarea primită. 

2 Am făcut împuternicire notarială unei persoane
care  are  semnătura  electronică.  Pe
împuternicirea notarială scrie clar că mă poate
reprezenta  și  în  relația  cu  ANAF.  Când  s-a
prezentat persoana respectivă la ghișeu pentru
validarea SPV-ului i s-a spus că nu este valabilă
aceea împuternicire. De ce? 

 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 

3 Când se va permite înregistrarea cu datele din
pașaportul de cetățean român cu domiciliul în
străinătate? 

Spațiul  Privat  Virtual  este  un  serviciu  în  continuă
dezvoltare.  În prezent, specialiștii  noștri  analizează
posibilitatea  implementării  și  altor  modalități  de
înregistrare/autentificare în acest serviciu. 

4 Dacă am venituri doar din pensie, este cazul să
mă înregistrez? 

În situația în care obțineți doar venituri din pensie
considerăm că nu este necesar să vă înregistrați în
Spațiul Privat Virtual. 

5 Înregistrarea se face exclusiv printr-o prezență
la ghișeu? Sau se poate face total online? 

În  situația  în  care  dețineți  o  informație  fiscală
personală cunoscută numai de Ministerul Finanțelor
Publice/Agenția  Națională  de  Administrare  Fiscală
(  un  nr.  de  decizie,  nr.  notificare  sau  scrisoarea
transmisă  de  Ministerul  Finanțelor  Publice  cu
instrucțiuni de înregistrare în Spațiul Privat Virtual),
așa  cum  este  cerută  de  aplicația  informatică,  în
scopul  identificării  electronice,  aprobarea cererii  se
face electronic. Dacă nu dețineți această informație
după  completarea  cererii  este  necesar  să  vă
prezentați la unitatea fiscală.

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