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Documentele ce pot fi primite sau transmise prin 

 
Spațiul Privat Virtual de către persoanele fizice 

 
  
 Spațiul Privat Virtual (SPV) este un serviciu prin intermediul căruia se 
efectuează comunicarea electronică a informațiilor și înscrisurilor în legătură cu situația  
fiscală a contribuabililor. SPV constă în punerea la dispoziție a unui spațiu virtual, aflat 
pe serverele Ministerului Finanțelor Publice/Agenției Naționale de Administrare Fiscală.  
 
Principalele caracteristici ale SPV sunt: 
 

 este ușor de accesat;  
 

 nu implică nici un cost ; 
 

 poate fi accesat de pe orice dispozitiv mobil cu conexiune la internet;   
 

 este disponibil 24h/24h.  
 
Documente ce pot fi comunicate prin serviciul "Spațiul privat virtual" în cazul 
persoanelor fizice sunt următoarele: 
 
- Documente emise de Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare 
Fiscală și comunicate persoanei fizice                            
 
A. Documente emise automat: 
1. Decizii de impunere; 
2. Decizii referitoare la obligațiile de plată accesorii; 
3. Acte de executare cum ar fi: somație, titlu executoriu etc.; 
4. Alte acte administrative fiscale sau acte emise de organele fiscale în executarea 
legii, cum ar fi: notificări, înștiințări etc., stabilite de Ministerul Finanțelor 
Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală, conform competențelor legale; 
5 Notificări, cum ar: notificare privind nedepunerea declarațiilor de impunere, notificare 
privind nedeclararea contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări 
sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, notificare privind destinaţia unei 
sume din impozitul anual datorat pentru susținerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult. 
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B. Documente emise la cererea persoanei fizice: 
1. "Situația fiscală la data de …"; 
2. "Foaie de vărsământ"; 
3. "Situația contribuțiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori"; 
4. "Istoricul acțiunilor și Registrul documentelor electronice comunicate prin «Spațiul 
privat virtual»"; 
5. "Certificatul de atestare fiscală"; 
6. "Adeverința de venit"; 
7. "Opinie privind aplicarea legislației fiscale"; 
8. "Certificatul de cazier fiscal"; 
9. "Răspunsul la sesizări, petiții, reclamații, cereri de  audiență"; 
10. Documentul de soluționare a cererii de ajutor de stat; 
11. Notificări privind stabilirea rezidenței persoanelor fizice; 
12. Certificatul de atribuire a numărului unic de identificare a aparatelor de marcat 
electronice fiscale; 
13. Raport care cuprinde datele primite de bănci la interogarea acestora; 
 

Documente emise de persoana fizică și comunicate Ministerului Finanțelor 
Publice/Agenției Naționale de Administrare Fiscală     
 
1. Declarații fiscale; 
2. Cerere privind "Situația fiscală la data de ...…"; 
3. Cerere privind "Foaie de vărsământ"; 
4. Cerere privind "Situația contribuțiilor de asigurări sociale declarate de către 
angajatori"; 
5. Cerere privind "Istoricul acțiunilor și Registrul documentelor electronice comunicate 
prin «Spațiul privat virtual»"; 
6. Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală; 
7. Cerere de eliberare a unei adeverințe de venit; 
8. Cerere de solicitare a unei opinii privind aplicarea legislației fiscale; 
9. Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal; 
10. Sesizări, petiții, reclamații; 
11. Cereri de audiență; 
12. Solicitări privind informațiile publice; 
13. Cerere de ajutor de stat; 
14. Chestionare pentru stabilirea rezidenței fiscale întocmite de persoana fizică la 
sosirea și/sau plecarea în/din România; 
15. Cereri de restituire; 
16. Cerere de atribuire a numărului de ordine din Registrul de evidență a aparatelor de 
marcat electronice fiscale instalate în județ/municipiul București sau a numărului unic 
de identificare din aplicația informatică a Agenției Naționale de Administrare Fiscală; 
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Categoriile de informații publice furnizate de Ministerul Finanțelor 
Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală, ce pot fi comunicate prin 
serviciul "Buletinul informativ" 

 
    1. Calendarul obligațiilor fiscale; 
    2. Noutăți legislative; 
    3. Campanii derulate; 
    4. Ghiduri fiscale; 
    5. Comunicate de presă; 
    6. Anunțuri privind actele administrativ-fiscale; 
    7. Anunțuri de valorificare de bunuri din proprietatea privată a statului prin licitație; 
    8. Anunțuri de valorificare a bunurilor sechestrate prin licitație, vânzare directă etc.; 
    9. Anunțuri de achiziții bunuri și servicii; 
    10. Anunțuri de angajare; 
    11. Anunțuri de interes general. 

 


