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1 Buna ziua, as vrea sa stiu cand se va putea depunde
declaratia 017 online. 

Buna ziua. Serviciul  de depunere on-line este un serviciu in
continua  dezvoltare,  urmând să  transmitem propunerea  dvs.
direcțiilor de specialitate din cadrul instituției noastre. 

2 Buna ziua, de ce nu se poate depune fara semnatura
digitala  avand  in  vedere  mai  multi  factori  de
autentificare  in  platforma  care  pot  confirma
identitatea? 

Stimate domn, în vederea depunerii electronice în țara 
noastră se utilizează ca mijloace de autentificare și 
depunere certificatul digital calificat (pentru persoane 
juridice și persoane fizice) și pe bază de credențiale 
(,,nume utilizator,, și ,,parolă,,). Identificarea 
electronică este stabilită prin Regulamentul UE nr. 
910/2014 din 23 iulie 2014 privind identificarea 
electronică și abrogă Directiva 1999/93/CE cu efect de 
la 30 iunie 2016. 

3 Buna  ziua,  se  pot  depune  Chestionarele  pentru
stabilirea  rezidentei  fiscale  a  persoanelor  fizice  la
sosirea in / plecarea din Romania online prin SPV? 

Momentan nu, dar SPV este o aplicaţie în curs de dezvoltare şi
implementarea  posibilităţii  depunerii  Chestionarului  la  care
faceţi referire, este printre primele priorităţi. 

4  Având  în  vedere  că  declarația  D390  se  va
depune doar online începând cu anul 2018, de
ce nu există posibilitatea depunerii acesteia și
prin SPV? 

Stimate domn, colegii noștri din cadrul direcțiilor de specialitate
analizează în prezent modalitatea de depunere electronică a
acestei declarații. 

5  Când se vor putea efectua plăti online pentru
a avea serviciul complet?? 

Plata  on-line  se  poate  efectua  prin  intermediul  site-
ului www.ghiseul.ro. 

6 Buna  ziua.  As  dori  sa  stiu  daca  inregistrarea  unui
contract  de  inchiriere  impreuna  cu  declaratia  220,
precum  si  rezilierea  acestuia  se  pot  depune  prin
intermediul SPV? 

 Da, contractul se va depune ca anexa (atasament) la
formularul 220. 

7 Bună  ziua.  Dacă  am  cont  pe  Spațiul  Virtual  ca
persoană fizică, pot să am încă un cont ca PFA? Ce
trebuie să fac pentru asta? Contul de PFA se poate
accesa  și  altfel  decât  cu  certificat  calificat?
Mulțumesc. 

Puteți avea cont în SPV și pentru PFA. Contul SPV pentru PFA
este similar cu ce pentru persoanele juridice şi accesarea se
face  doar  pe  baza  unui  certificat  calificat  pe  care  sa  îl
înregistrați pe portalul ANAF. 

8 Declaratia  201  se  poate  depune  prin  intermediul
SPV? 

În acest moment declarația 201 nu se poate depune prin SPV.
Vom comunica  propunerea  dvs  direcțiilor  de  specialitate  din
cadrul instituției noastre în vederea implementării 

9  Daca am cont de SPV ca persoana fizica, de ce
nu  pot  accesa  prin  intermediul  acestuia  si
informatiile  firmei  pa  care  o  detin  si  in  care
sunt administrator? 

 Stimate domn, în vederea depunerii electronice în țara
noastră  se  utilizează  ca  mijloace  de  autentificare  și
depunere  certificatul  digital  calificat  atât  pentru
persoane  juridice  cât  şi  pentru  și  persoane  fizice.
Pentru persoane fizice autentificarea se face şi pe bază
de credențiale pentru (,,nume utilizator,, și ,,parolă,,).
Identificarea  electronică  este  stabilită  prin
Regulamentul UE nr. 910/2014 din 23 iulie 2014 privind
identificarea electronică și abrogă Directiva 1999/93/CE
cu efect de la 30 iunie 2016. 

10 Cand se pot depune si declaratiile 010 online? Incepând cu  01  ianuarie  2018 declarația  010 nu  se va  mai
depune, aceasta va fi  inlocuită de formularul 700 "Declaraţie
pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligaţii fiscale
declarative înscrise în vectorul fiscal", care in conformitate cu
OPANAF  2372/2017  se  va  depune  exclusiv  prin  mijloace
electronice de transmitere la distanţă 

11 Am depus declaratia privind veniturile din jocurile de
noroc inca din luna mai, dar pana acum nu mi-a venit
nicio  instiintare  de  plata.  Mai  mult  decat  atat,  mi-a
disparut si recipisa din contul online! 

Pentru a vă lămuri în legătură cu situația privind decizia
de  impunere  anuală  pentru  veniturile  realizate  din
România  de  persoanele  fizice,  vă  sugerăm  să
transmiteți o solicitare în acest sens prin Formularul de
contact care este disponibil  în  contul  dumneavoastră
din  serviciul  Spațiul  Privat  Virtual.  În  acest  mod,
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solicitarea  va  fi  transmisă  direct  organului  fiscal
competent, în a cărui rază aveți domiciliul și veți putea
obține  informații  care  prin  altă  modalitate  de
comunicare nu vă pot fi oferite întrucât sunt protejate
de  secretul  fiscal,  conform  art.  11,  alin.  (5)  al  Legii
207/2015 privind Codul de procedură fisală. 
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