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MINISTERUL FINAN

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Direcția Generală Regională a Finanțelor 
Publice Galați  
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea
 

 

 

Comunicarea on 

Administraţia Judeţeană a 
contribuabililor că îndeplinirea obligaţiilor declarative şi de plată poate fi 
realizată utilizând mijloacele de comunicare la distanţă disponibile 24 de ore 
din 24, 7 zile din 7 şi fără deplasarea la organul fiscal .

Modalităţile de comunicare on line sunt următoarele: 

 pentru depunerea declara
Virtual (SPV) sau prin intermediul portalului 
utilizând certificate digitale calificate. 

 pentru efectuarea plă
prin următoarele servicii oferite de ter

        Informații generale în domeniul fiscal 
center-ului, la numărul de telefon 031.403.91.60 . 

 Informații în scris pot fi obținute astfel: 

a) contribuabilii înrola

- prin intermediul Formularului de contact disponibil în acest serviciu 
fi obținute informații generale în domeniul fiscal și IT precum și informații privind 
situația fiscală proprie;

b) contribuabilii care nu sunt 
           - prin intermediul 
de Administrare Fiscală de unde pot fi obţinute  informa
fiscal și IT.  

B-dul Independenţei nr. 24 
Focşani, Vrancea                                                                                               
Tel: 0237/216915 
Fax: 0237/217266  
E-mail: Presa.VN@anaf.ro    
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Comunicarea on - line cu organul fiscal 

 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea reaminteşte 
contribuabililor că îndeplinirea obligaţiilor declarative şi de plată poate fi 
realizată utilizând mijloacele de comunicare la distanţă disponibile 24 de ore 
din 24, 7 zile din 7 şi fără deplasarea la organul fiscal .  

Modalităţile de comunicare on line sunt următoarele:  

pentru depunerea declarațiilor fiscale, prin intermediul Spa
Virtual (SPV) sau prin intermediul portalului www.e
utilizând certificate digitale calificate.  

pentru efectuarea plăților, prin intermediul Spațiului Privat Virtual sau 
prin următoarele servicii oferite de terți: ghișeul.ro și internet banking

generale în domeniul fiscal și IT pot fi obţinute  prin apelarea Call
ului, la numărul de telefon 031.403.91.60 .  

ții în scris pot fi obținute astfel:  

a) contribuabilii înrolați în Spațiul Privat Virtual: 

prin intermediul Formularului de contact disponibil în acest serviciu 
ținute informații generale în domeniul fiscal și IT precum și informații privind 
ția fiscală proprie; 

b) contribuabilii care nu sunt  înrolați în Spațiul Privat Virtual: 
prin intermediul Formularului de contact de pe site-ul A

de Administrare Fiscală de unde pot fi obţinute  informații generale în domeniul 

 

                                                                 
Compartiment de comunicare

                                                                                                    

 

Focşani, Vrancea                                                                                               

 

Regulamentului (UE) 2016/679 

line cu organul fiscal  

Finanţelor Publice Vrancea reaminteşte 
contribuabililor că îndeplinirea obligaţiilor declarative şi de plată poate fi 
realizată utilizând mijloacele de comunicare la distanţă disponibile 24 de ore 

, prin intermediul Spațiul Privat 
www.e-guvernare.ro, 

țiului Privat Virtual sau 
nternet banking;   

și IT pot fi obţinute  prin apelarea Call-

prin intermediul Formularului de contact disponibil în acest serviciu – pot 
ținute informații generale în domeniul fiscal și IT precum și informații privind 

ți în Spațiul Privat Virtual:  
ul Agenției Naţionale 

ții generale în domeniul 
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