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COMUNICAT DE PRESĂ
Utilizarea serviciului Spatiul Privat Virtual
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Tulcea informează că orice contribuabil,
persoana fizică, poate începe să folosească serviciul Spatiul Privat Virtual (SPV)
accesând www.anaf.ro secţiunea Servicii online/Serviciul înregistrare/înrolare
persoane fizice în Spaţiul Privat virtual.
Serviciul SPV constă în punerea la dispoziţia persoanelor fizice a unui spaţiu virtual de
către ANAF prin intermediul căruia se poate efectua comunicarea electronică a
informaţiilor şi înscrisurilor în legătură cu situaţia fiscală proprie a persoanei fizice.
Persoanele fizice pot opta pentru comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la
distanţă a actelor administrative fiscale emise în formă electronică de către organele
fiscale din cadrul ANAF, prin accesarea serviciului SPV cu ajutorul uneia dintre
următoarele două modalităţi:
1. autentificarea cu ajutorul certificatului digital calificat – modalitate valabilă pentru
persoanele fizice care deţin un certificat digital calificat sau,
2. autentificarea cu user/parolă – modalitate valabilă pentru persoane fizice care nu
deţin un certificat digital calificat.
Înregistrarea în SPV de persoanele fizice care nu deţin un certificat digital se face prin
accesarea pe site-ul ANAF - www.anaf.ro a secţiunii Înregistrare/înrolare persoane fizice
– înregistrare utilizatori, unde se vor completa datele personale, având două opţiuni:
1. aprobarea la ghişeu, situaţie care implică deplasarea la organul fiscal cu numărul de
înregistrare primit şi actul de identitate pentru certificarea datelor completate în
aplicaţie, în termen de 10 zile de la completarea pe site a cererii de înregistrare;
Aprobarea cererii se comunică pe adresa de e-mail a persoanei fizice.
2. înregistrarea on-line, prin completarea câmpului „număr decizie” cu numărul de
înregistrare a unei decizii emise de ANAF în cursul anului 2013 sau 2014 (Decizie de
impunere anuală, decizie de plăţi anticipate sau decizie referitoare la obligaţiile de
plată accesorii).
Contribuabilii au acces la informaţii cum ar fi:
soldul obligaţiilor neachitate;
decizii de impunere;
nota privind obligaţiile de plată, care se poate prezenta la Trezorerie pentru a efectua
plata;
informațiile cuprinse în declarația 112, respectiv sumele declarate de angajator
pentru contribuțiile de asigurări sociale în funcție de veniturile realizate;
1
www.anaf.ro

decizii referitoare la obligaţiile de plată accesorii;
certificatul de atestare fiscală.
De asemenea, utilizatorii pot depune prin intermediul SPV declaraţiile de venit realizat şi
venit estimat.
Serviciul se dezvoltă treptat, astfel se vor extinde categoriile documentelor şi informaţiilor
comunicate spre şi dinspre contribuabili.
Înregistrarea se realizează prin accesarea link-ului:
https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/Inregistrare_persoane_fizice

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel.0240.502640 şi la sediul instituţiei
noastre din strada Babadag, nr.163 bis, camera 10, parter.

Compartimentul de comunicare şi servicii interne
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