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1 Ce  documente  sunt  necesare  pentru
înregistrarea în SPV a unei societăți înființată
în  Iulie  2018  având  doar  acționari  și
administratori cu cetățenie turcă? 

Înregistrarea  ca  utilizator  SPV  a  unei  persoane
juridice  se  poate  face  printr-o  persoană  fizică  ce
deține un certificat digital calificat și care are calitatea
de  reprezentant  legal,  reprezentant  desemnat  sau
împuternicit al respectivei persoane juridice. Cererea
de  înregistrare  ca  utilizator  SPV  pentru  persoanele
care au calitatea de reprezentant legal, reprezentant
desemnat sau împuternicit  se  face prin  intermediul
aplicațiilor  informatice  dedicate,  pe  site-ul  web  al
Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală
(https://www.anaf.ro/InregPersFiziceP.../formularjurid
ice.jsp).  
Documentele  care  trebuie  atașate  la  cererea  de
înregistrare  sunt:                  
-actul  de  identitate  al  reprezentantului
legal/reprezentantului  desemnat/împuternicitului;
-documentele  din  care  să  rezulte  calitatea  de
reprezentant/legal/reprezentant/desemnat/împuterni-
cit  a  respectivei  persoane;                   
- documentul de confirmare pentru certificatul digital
calificat deținut. 

2 Am cerut înregistrarea în SPV pe CUI a unei
întreprinderi  individuale,  însă  nu  am  primit
activarea. Ce trebuie făcut acum? 

Vă rugăm să transmiteți solicitarea dvs, însoțită de o
captură  de  ecran  cu  mesajul  pe  care  îl  primiți  în
momentul în care încercați să vă autentificați în SPV,
pe  formularul  de  contact  de  la  următorul  link
https://www.anaf.ro/asistpublic/, selectând categoria
"asistență tehnică servicii informatice"

3 Care sunt pașii de urmat pentru înregistrare? Stimate  domnule,  în  situația  în  care  vă  referiți  la
înregistrarea  unei  persoane  juridice,  vă  aducem la
cunoștința  că  pe  site-ul  ANAF  în  secțiunea  Spațiul
Privat Virtual  sunt publicate o serie de documente,
atât în format pdf cat si în format video, ce conțin
instrucțiunile  de  înregistrare  și  utilizare  ale  acestui
serviciu. Avem rugămintea de a parcurge documentul
de  la  următorul  link
https://static.anaf.ro/.../Instructiuni_utilizareSPV_PJ     .
pdf iar în situația în care aveți neclarități  ne puteți
contacta. 

4 Este obligatorie înregistrarea? Dacă doriți să utilizați acest serviciu, este obligatorie
înregistrarea. 

5 Nu  se  poate  simplifica  un  pic  procedura
pentru  înrolare  în  SPV?  era  mai  eficientă
varianta cu C800. Sau putem depune și D150
și înrolare SPV simultan, să nu mai trebuiască
două  procuri?  În  momentul  în  care  primim
mesaj  de  la  autoritate  privind  respingerea
înrolării, se pot trece pe scurt și motivele, ca

Formularul  C800  a  fost  o  metodă  tranzitorie  de
înregistrare  în  serviciul  Spațiul  Privat  Virtual.
Începând  cu  8  martie  2018,  pentru  înregistrarea
persoanelor juridice, a altor entități fără personalitate
juridică,  a  reprezentanților,  precum  și  a
împuterniciților  în  serviciul  Spațiul  Privat  Virtual  se
utilizează  formularul  online  disponibil  pe  website-ul
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.anaf.ro%2FInregPersFizicePublic%2Fformularjuridice.jsp&h=AT1jzIojvsggaSYmntSVMn5ZfLWdhrFRSiYNSnrQ4OyobOLLg1SgtAUd_kvw8ahyAqECzOywiby6kLDE_7_InjvWl5Uw-x8KfCfbLoNk7Z_G1EXSykTl8C6HJxKHw1FFxYg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.anaf.ro%2FInregPersFizicePublic%2Fformularjuridice.jsp&h=AT1jzIojvsggaSYmntSVMn5ZfLWdhrFRSiYNSnrQ4OyobOLLg1SgtAUd_kvw8ahyAqECzOywiby6kLDE_7_InjvWl5Uw-x8KfCfbLoNk7Z_G1EXSykTl8C6HJxKHw1FFxYg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fstatic.anaf.ro%2Fstatic%2F10%2FAnaf%2FDeclaratii_R%2FAplicatiiDec%2FInstructiuni_utilizareSPV_PJ.pdf&h=AT2rY0AIBtGe-7u4PKxKHVdnY2qT1zMXVwRXAaNrnUY4WAdR0PcmFRhVyMQnBnhyoJF_SNJarK01PQznF6VkAbcBkctFTfAjzKnSBa0iBd0OvxFOZmWUwZBdTQyADB8vOKU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fstatic.anaf.ro%2Fstatic%2F10%2FAnaf%2FDeclaratii_R%2FAplicatiiDec%2FInstructiuni_utilizareSPV_PJ.pdf&h=AT2rY0AIBtGe-7u4PKxKHVdnY2qT1zMXVwRXAaNrnUY4WAdR0PcmFRhVyMQnBnhyoJF_SNJarK01PQznF6VkAbcBkctFTfAjzKnSBa0iBd0OvxFOZmWUwZBdTQyADB8vOKU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fstatic.anaf.ro%2Fstatic%2F10%2FAnaf%2FDeclaratii_R%2FAplicatiiDec%2FInstructiuni_utilizareSPV_PJ.pdf&h=AT2rY0AIBtGe-7u4PKxKHVdnY2qT1zMXVwRXAaNrnUY4WAdR0PcmFRhVyMQnBnhyoJF_SNJarK01PQznF6VkAbcBkctFTfAjzKnSBa0iBd0OvxFOZmWUwZBdTQyADB8vOKU
https://www.anaf.ro/asistpublic/
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să  știm  ce  am  greșit?  Eventual  date  de
contact  unde  putem  verifica  ce  trebuie
corectat?  Mai  există  situația  în  care  nu
primesc  aprobare  pentru  înrolare,  dar  la
administrație  apare  activ  și  nu  știm  exact
dacă  trebuie  să  depunem  iar  documentele
sau să rugăm la ghișeu să mai încerce totuși
să activeze încă o dată ? Și dacă am primit
respingere la înrolare, ne primește cu copie
procura  sau  ne  trebuie  al  3  lea  original  al
procurii. 

A.N.A.F  la  următorul  link
https://www.anaf.ro/InregPersFiziceP.../formularjuridi
ce.jsp .
Persoanele  care  dețin  certificat  digital  calificat  care
nu este înregistrat pe platforma informatică dedicată
pot solicita înregistrarea ca utilizator SPV cu calitatea
de  reprezentant  legal,  reprezentant  desemnat  sau
împuternicit  odată  cu  solicitarea  de  înregistrare  a
certificatului  digital  calificat  și  cu  solicitarea  de
înregistrare ca utilizator SPV                       .
Respingerea cererilor de înregistrare în SPV se face
numai în următoarele situații:                        
- informațiile referitoare la datele de identificare ale
persoanei  juridice,  ale  entității  fără  personalitate
juridică  sau  ale  persoanei  fizice  sunt  incorecte;
- nu sunt acceptați termenii și condițiile de utilizare a
SPV  sau  din  verificarea  la  emitenți  a  informațiilor
justificative  prezentate  opțional  rezultă  că  acestea
sunt  incorecte;                        
-  împuternicirea  nu  este  generală  pentru  toate
operațiunile din SPV sau desemnarea ca reprezentant
nu este generală pentru toate operațiunile din SPV.

În  cazul  în  care  nu  primiți  prin  e-mail  aprobarea
cererii de înrolare și la încercarea de autentificare în
SPV primiți un mesaj de eroare, vă rugăm să faceți o
captură de ecran cu această eroare și să o transmiteți
prin  intermediul  formularului  de  contact  de  pe
website-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală
(https://www.anaf.ro/asistpublic/),  alegând  la
categoria  solicitării  „Asistență  tehnică  servicii
informatice”.             
Totodată, vă aducem la cunoștință faptul că se are în
vedere modificarea aplicației care deservește serviciul
Spațiul Privat Virtual pentru a se putea oferi detalii
privind motivele respingerii cererii de înregistrare. 

6 Nu  s-ar  putea  simplifica  procedura  de
înregistrare pentru persoane juridice si să se
facă înregistrarea în SPV fără certificat digital
calificat, așa cum este pentru persoane fizice?

Pentru  persoanele  juridice  procedura  prevede  doar
înregistrarea pe baza certificatelor digitale calificate. 

7 Am făcut  înregistrarea în  spațiul  privat  atât
pentru persoana fizica (pe CNP) cât și pe PFI
(pe codul fiscal de TVA) în scopul de a putea
transmite  declarațiile  300  și  394  prin  SPV.
Totuși,  nu  am  reușit  să  le  trimit  prin  SPV
pentru  că  nu  le  puteam  încărca.  Cum  se
poate remedia problema? 

În acest moment declarațiile  300 si  394 nu se pot
depune  prin  intermediul  serviciului  Spațiul  Privat
Virtual.  Aceste  declarații  se  pot  depune  doar  prin
intermediul  portalului  e-guvernare. Având în vedere
ca SPV este un serviciu în continuă dezvoltare, vom
transmite propunerea dvs. spre analiză specialiștilor
noștri. 

8 Dacă tot exista posibilitatea să ne înregistrăm
on-line  în  SPV,  de  ce  trebuie  să  ne  mai  si
prezentam  la  ghișeu  pentru  activare?
Procedura anterioară era simpla și  eficientă,
doar din fața calculatorului, păcat. 

Vă informăm că, în prezent, sunt analizate metode
alternative de aprobare a cererilor de înregistrare a
persoanelor juridice în serviciul Spațiul Privat Virtual. 

9 Ce  înțelegeți  prin  documente  din  care  să Documentul din care reiese calitatea de reprezentant
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rezulte calitatea de împuternicit/reprezentant
legal? Ținând seama ca unul din documente
este  împuternicirea  de  la  notar  care  a  fost
depusă odată cu D150 și nu o mai avem, fiți
clari  si  dați  câteva  exemple  pentru  fiecare
document(ex.actul de identitate = CI etc...) 

legal  poate  fi  actul  de  constituire  al  societății.
Calitatea de împuternicit se dovedește prin actul de
împuternicire,  care  poate fi  în  formă autentică  sau
sub semnătura privată.                               
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  
Împuternicirea depusa odată cu formularul 150 a fost
o împuternicire  limitată doar pentru depunerea on-
line a declarațiilor fiscale. 

10 Suntem  persoană  juridică  din  Tg.  Mureș  și
momentan  aparținem  de  DGRFP  Brașov,
putem să  ne  înregistrăm on-line  fără  a  ne
deplasa  la  Brașov  cu  documente,  ținând
seama ca împuternicitul legal are semnătura
electronică recunoscută de ANAF Brașov? 

În momentul de față aprobarea cererii de înregistrare
în  serviciul  Spațiul  Privat  Virtual  se  face  la  sediul
unității  fiscale.  În  cazul  în  care  documentele  care
atestă  calitatea  de  reprezentant  legal/reprezentant
desemnat/împuternicit,  pe  care  urmează  să  le
prezentați  în  susținerea  cererii,  sunt  în  formă
autentică, pentru aprobare vă puteți prezenta la orice
organ fiscal  din  cadrul  A.N.A.F.  Numai  dacă aceste
documente nu sunt în formă autentică va trebui să vă
prezentați la unitatea fiscală la care sunteți arondat. 

11 Cum se rezolvă ieșirea din SPV ? Posibilitatea de renunțare la SPV poate fi accesată în
SPV, la secțiunea ,,Editare profil,, 

12 Declarația cu înregistrările din casa de marcat
care o depunem de luna viitoare pentru  o
întreprindere individuală care nu are certificat
digital se va depune prin SPV ?

Modalitatea de accesare a înregistrărilor la care faceți
referire urmează a fi comunicată ulterior. 

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