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În atenţia PERSOANELOR FIZICE !!! 

SPAŢIUL  PRIVAT  VIRTUAL  (SPV) este un serviciu gratuit prin 

intermediul căruia se pot depune on-line declaraţii fiscale și obține informații cu privire 
la situația fiscală proprie, fără deplasare la organul fiscal. 

Care sunt avantajele utilizării SPV? 

- disponibilitate 24h/24h; 
- uşor de accesat şi nu implică nici un cost; 
- permite depunerea electronică a declaraţiilor (200, 201,220, 230, 600); 
- permite vizualizarea declaraţiilor fiscale întocmite şi a obligaţiilor de plată (este 
recomandat ca, după completare şi transmitere, declaraţiile să fie salvate/listate, întrucât 
acestea pot fi vizualizate o perioadă limitată de timp); 
- permite solicitări de informaţii referitoare la: sumele aferente contribuţiilor de asigurări 
sociale declarate de angajatori, duplicat după recipisa declaraţiilor depuse electronic, situaţia 
obligaţiilor fiscale de plată neachitate la sfârşitul lunii anterioare, nota obligaţiilor de plată cu 
ajutorul căreia vă puteţi prezenta la ghişeele trezoreriei pentru achitarea obligaţiilor sau puteţi 
folosi informaţiile pentru a efectua plata prin mijloace de plată la distanţă (online banking);  
- permite solicitări pentru eliberare documente şi primirea acestora prin SPV: certificat de 
atestare fiscală, adeverinţă de venit, fişă evidenţă fiscală;  
- permite primirea documentelor/actelor administrative emise de organul fiscal: decizii de 
impunere, notificări, somaţii, adrese. 

Cum se face înregistrarea în SPV? 

Pentru a vă înregistra, aveţi nevoie de:   
   - datele de identificare; 
   - un număr de telefon mobil valabil; 
   - o adresă de e-mail valabilă; 
   - un număr de decizie de impunere emisă de ANAF începând cu anul 2013 (după caz). 
 Înregistrarea în SPV se face prin accesarea site-ului www.anaf.ro, secţiunea „Servicii 
Online” – Serviciul înregistrare/înrolare persoane fizice, parcurgând câţiva paşi, respectiv: 
 - din fereastra deschisă se selectează Înregistrare utilizatori / Recuperare parolă / 
Recuperare credenţiale / Schimbare adresă de e-mail, urmat apoi de un click pe butonul 

http://www.anaf.ro/
https://www.anaf.ro/InregPersFizicePublic/
https://www.anaf.ro/InregPersFizicePublic/
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Înregistrare utilizatori; 
 - se completeză câmpurile din formularul deschis (nume, prenume, CNP, serie şi număr 
CI/BI,nume utilizator, parola, adresa de e-mail, nr. telefon),  cu menţiunea că în  câmpul „tipul 
de aprobare”, în funcţie de situaţie, se selectează: 

 verificare număr înregistrare decizie - acest câmp se selectează când aveţi o 
decizie de impunere primită de  la organul fiscal începând cu anul 2013  şi se introduce 
numărul de înregistrare al deciziei, în acest caz, validarea înregistrării pentru utilizarea 
SPV se face automat; 

 aprobare la ghişeu -acest câmp se selectează în cazul în care nu aveţi la 
îndemână o decizie de impunere. În această situaţie după ce a fost finalizată completarea 
formularului on-line se generează un cod de identificare care este comunicat pe adresa de 
e-mail indicată în formular. Cu formularul completat listat, codul de identificare comunicat pe 
adresa de e-mail şi actul de identitate, în copie şi original, puteţi merge la oricare dintre 
sediile ANAF şi să vă adresaţi ghişeului dedicat validării înregistrării în SPV. 
   După validarea datelor la ghişeu se va primi pe adresa de e-mail confirmarea că 

solicitarea de acces la serviciul SPV a fost aprobată şi puteţi utiliza acest serviciu, 
autentificarea efectuându-se cu user name-ul şi parola aleasă de dumneavoastră. 

> Instrucţiunile de utilizare a serviciului SPV pot fi vizualizate şi accesate prin intermediul 

site-ul www.anaf.ro, secţiunea Spaţiu Privat Virtual, Înregistrare/Înrolare persoane fizice şi 
juridice în SPV, Instrucţiuni de utilizare SPV extins; 

> Pentru asistenţă cu privire la serviciul SPV se pot obţine informaţii la numărul de Call 

Center 031-403.91.60 sau la sediile organelor fiscale, la ghişeele organizate în acest scop; 

> Orice problemă de natură tehnică poate fi sesizată utilizând formularul de contact de pe  

site-ul ANAF, selactând categoria asisitenţă tehnică servicii informatice.  

 
 Materialele informative privind noutăţile legislative în domeniul fiscal, elaborate de 
Serviciul de Asistenţă pentru Contribuabili din cadrul DGRFP Braşov, se publică şi pe 
site-ul  ANAF - DGRFP Braşov, la secţiunea ”Asistenţă contribuabili - Informaţii 
curente”. 
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