Pentru a avea acces la SPV extins pentru persoane juridice, certificatul utilizatorului trebuie inregistrat in
sistem cu ajutorului Cererii de aderare – formularul C800.
Dupa primirea recipisei fara erori, se poate accesa SPV cu certificatul digital inregistrat, prin apasarea
butonului Autentificare certificate de pe portalul ANAF:

In continuare, se alege certificatul inregistrat cu formularul C800 si se tasteaza PIN-ul

Se afiseaza in partea din stanga, functionalitatile serviciului informatic:

ATENTIE! In sectiunile unde este disponibila lista de CIF-uri reprezentate, este obligatoriu sa se aleaga una
din valori, altfel sistemul nu permite trimiterea solicitarii.
1. Sectiunea de mesaje – in aceasta sectiune mesaje sub forma de fisier PDF semnat, pentru toate CIFurile pentru care titularul de certificat are drept de reprezentare in SPV

2. Solicitari
a. Informatii

Pentru adaugarea unei solicitari,:
-

se alege din lista CIF-ul pentru care urmeaza sa se solicite documente,
se alege din lista tipul de document,

-

se alege din lista luna de raportare, daca este cazul
se completeaza anul de raportare, daca este cazul
se apasa butonul Trimite:

Pentru a va face o idee despre solicitarile ce pot fi facute in aceasta sectiune, puteti accesa link-ul Informatii
despre tipurile de solicitari disponibile ,din partea de jos a ferestrei

In acest moment, pe ecran se afiseaza un tabel cu toate solicitarile posibile, grupate pe persoane Fizice si
Persoane Juridice:

Prin apasarea butonului „Solicitari informatii” se ajunge din nou in fereastra unde se pot adauga solicitari. De
regula, se ia in considerare o singura solicitare / CIF / zi.
b. Eliberare documente

In lista care se afiseaza sunt documentele pe care le puteti solicita la momentul acesta:
-

Certificat de atestare fiscala, pentru persoane fizice si juridice
Adeverinta de venit – pentru persoane fizice
Fisa de evidenta fiscala – pentru persoane juridice

Pe viitor, se vor putea adauga si alte documente, prevazute de legislatia in vigoare.

3. Formularul de contact – este acelasi serviciu disponibil pe prima pagina a portalului, singura
diferenta constand in faptul ca nu se mai solicita completarea campurilor cu informatii pentru
identificarea solicitantului, in SPV, solicitantul fiind cunoscut.

4. Profil utilizator – este un serviciu disponibil doar persoanelor fizice inregistrate cu credentiale de tip
username si parola.
5. Instrumente specifice – este un serviciu ale carui functionalitati sunt disponibile dupa autentificarea
pe portalul ANAF, chiar daca nu au aderat la SPV, dar s-au inregistrat in acest scop:
a. Istoric declaratii 318, 319
b. Mini One Stop Shop
c. Rapoarte tranzactii si transferuri
d. Date identificare persoane nerezidente
Functionalitatile aplicatie Dosar fiscal au fost preluate de aplicatia disponibila in sectiunea Solicitari
informatii
6. Profil utilizator persoane fizice abonate cu certificat digital calificat - este un serviciu disponibil doar
persoanelor fizice, titulari de certificate, daca au aderat la SPV in nume propriu

Acest serviciu da posibilitatea utilizatorilor sa isi modifice adresa de mail si numarul de telefon si sa
isi schimbe optiunile facute initial in formularul C800.
7. ANAF – RSS – este un serviciu prin care se poate receptiona rezumatul continutului, actualizat
permanent, fara a fi necesara accesarea site-ului ANAF. Este necesara subscrierea in prealabil la
informatiile favorite.

