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Precizări referitoare la semnarea documentelor emise prin SPV
Având în vedere că, în continuare sunt instituții care solicită ca documentele primite
de contribuabili de la MFP sau ANAF să fie semnate și ștampilate de aceste instituții, în
condițiile în care sunt deja semnate cu semnătură electronică, redăm, mai jos, precizări din
OMFP 660/ 2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de
transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi
persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică:
”Persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică pot
opta pentru a li se comunica prin mijloace electronice de transmitere la distanţă actele
administrative fiscale emise în formă electronică de către organul fiscal central, prin
accesarea serviciului "Spaţiul privat virtual", denumit în continuare SPV.
Documentele comunicate de Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central prin
"Spaţiul privat virtual" se semnează de către Ministerul Finanţelor Publice cu semnătura
electronică extinsă bazată pe un certificat calificat obţinut de Ministerul Finanţelor Publice
în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, şi ale
Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie
2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile
electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE.
Toate documentele puse la dispoziţia persoanei fizice, persoanei juridice sau altei
entităţi fără personalitate juridică, prin intermediul SPV, sunt înscrisuri în formă electronică
cărora li s-a încorporat, ataşat sau li s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă în
sensul Legii nr. 455/2001, republicată, şi al Regulamentului (UE) nr. 910/2014.
Instituţia publică, autoritatea publică sau oricare altă persoană căreia persoana
fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică îi prezintă documentele
comunicate prin intermediul SPV poate verifica autenticitatea şi integritatea acestora
folosind un dispozitiv de verificare a semnăturii electronice conform Legii nr. 455/2001,
republicată, şi Regulamentului (UE) nr. 910/2014.
Informaţii ajutătoare sunt publicate în acest scop pe site-ul Ministerului Finanţelor
Publice/Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în secţiunea Servicii online, urmărind
instrucţiunile pentru validarea semnăturii.
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Instituţia publică, autoritatea publică sau oricare altă persoană la care persoana
fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică doreşte să depună
certificatul de atestare fiscală sau adeverinţa de venit comunicate prin intermediul SPV
poate verifica şi descărca conţinutul documentului accesând aplicaţia informatică pusă la
dispoziţia publicului în acest scop pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice/Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală în secţiunea Servicii online, folosind numărul de
înregistrare al documentului şi codul de identificare fiscală al persoanei fizice, persoanei
juridice sau altei entităţi fără personalitate juridică.
Instituţia publică, autoritatea publică sau oricare altă persoană poate verifica
validitatea semnăturilor electronice extinse, gratuit, utilizând aplicaţia pusă la dispoziţie de
Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale pe pagina de internet proprie.
Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale publică pe pagina de internet proprie
adresa la care Comisia Europeană publică lista furnizorilor de încredere "EU Trusted Lists",
precum şi instrumentele necesare verificării şi validării semnăturilor electronice inclusiv
bazate pe Digital Signature Services - DSS.
Documentele emise de Ministerul Finanţelor Publice/Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală se semnează cu certificatul calificat al Ministerului Finanţelor Publice.
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