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Nr.
Crt. Întrebare Răspuns

1  Am depus 2 declarații pentru acelasi venit, folosind
SPV,  prima  având erori  semnalate  de  website  și
greșeli ceva la calculul de venit. Cum mă asigur că a
doua declarație va fi folosită? 

Cea  de  a  doua  declarație  depusă  va  fi  luată  în
considerare, doar în situația în care ați  bifat căsuța
rectificativă  pe  secțiunea  unde  s-au  efectuat
modificări. 

2 Pentru  eroarea  "Eroare:  următoarele  metadate  nu
sunt  completate:  CIF"  la  depunerea  unei  declarații
depuse cu un CNP valid completat în câmpul de CIF
ce e de făcut? 

În cazul expus de dvs, considerăm că nu ați validat
formularul sau acesta a fost editat cu PDF Creator. La
validarea formularului  se atașează automat un fișier
XML.  După  validare  formularul  se  salvează  pe
calculatorul  dvs.,  și  se închide.  Formularul  salvat se
transmite la următorul link: https://declunica.anaf.ro 

3 Am completat și trimis săptămâna trecută Declarația
Unica.  Am  primit  și  salvat  pe  calculator  din  SPV
dovada că am trimis. Am primit, un mail ca să  verific
pe  site-ul  ANAF. Apare  următorul  mesaj  după  ce
introduc  CIF-ul si  numărul  de   înregistrare:  "
vizualizare Declarații nu există. Verificați introducerea
cui-ului  si  al  indexului,  respectiv  al  numărului  de
înregistrare."  Ținând  cont  ca  pe  SPV  am  primit  o
recipisa in care scrie ca pentru declarația depusă nu
exista erori de validare, eu ce sa cred? 

Trebuie sa introduceți CNP-ul dumneavoastră nu CIF-
ul.

4 Dacă nu am notificarea ANAF cu număr dosar,cum
altfel pot face cont în SPV? 

 Înregistrarea în SPV se poate face fără a vă deplasa
la ghișeu, utilizând numărul unei decizii de impunere
emisă de ANAF. 

5 Nu există decizii de impunere, persoanele respective
au  ridicat  dividende  în  anul  2018  și  nu  au  alte
activități.Cum se pot înregistra in SPV?

În aceasta situație este necesar ca la înregistrare, să
se aleagă opțiunea ”tip aprobare la ghiseu”

6 Înregistrarea in  SPV (la ghiseu) se poate efectua la
orice anaf, sau doar la cel de care apartin? 

Înregistrarea  in  SPV  se  poate  face  la  orice  unitate
fiscală indiferent de domiciliul dumneavostră. 

7 Am trimis formularul pe 23.07.2018, ora 23:00, si am
primit  mesaj  sa astept activarea contului  pe email.
Până  acum  nu  s-a  activat,  cat  poate  sa  dureze
activarea? 

Punerea la dispoziţia persoanei fizice a serviciilor de
comunicare  electronică,  drept  urmare  a  aprobării
cererii,  se  realizează  în  două  zile  lucrătoare  de  la
verificarea corectitudinii informaţiilor. 

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