Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
Servicii acordate contribuabililor
Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili promovează administrarea
fiscală modernă, implementează standardele de calitate în administraţia publică, este
un partener al mediului de afaceri, oferă contribuabililor un sistem de servicii complet,
inovator, în continuă perfecţionare şi modernizare. Implementează permanent
obiectivele asumate de ANAF, prin Strategia privind serviciile pentru contribuabili,
îmbunătăţirea relaţiei cu contribuabilii şi creşterea calităţii serviciilor destinate
contribuabililor.
În scopul implementării noului concept de servicii pentru contribuabili, amintim
următoarele facilităţi pe care aceştia le pot utiliza :

 SPAŢIUL

PRIVAT VIRTUAL aplicaţie informatică prin intermediul căreia,

contribuabilii persoane fizice şi persoane juridice, pot transmite, solicita şi primi
documente acte administrative fiscale, informaţii cu privire la obligaţiile fiscale.



În sprijinul contribuabililor, incepând cu data de 21.02.2018, s-au publicat
servicii WEB pentru accesarea funcţionalităţilor oferite de SPV.
Serviciul SPV poate fi
accesat la distanta

 DGAMC a demarat o acțiune prin care toţi contribuabilii aflaţi în portofoliu, au
primit

o

informare

referitoare

la

facilităţile

utilizării

SPV,

potrivit

reglementărilor “Ordinului 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare
prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor
Publice/ organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități
fără personalitate juridică”.
 Avantajele înrolării în SPV
1) Timpul alocat de contribuabili pentru indeplinirea obligaţiilor fiscale se
diminuează semnificativ prin utilizarea SPV în relaţia pe care aceştia o au cu
structura competentă de administrare fiscală;
2) Posibilitatea accesului la SPV, la depunerea/obţinerea de documente de la
distanţă, de oriunde există acces la internet, 24/24 ore, 7 zile/ 7
3) Fara costuri
4) Posibilitatea înrolării la orice organ fiscal
 Aplicabilitate:
Categorii de documente care se pot depune/solicita/obţine/comunica prin
intermediul SPV:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

declaraţii fiscale
certificat de atestare fiscală
cazier fiscal
situatia obligatiilor fiscale de plata conform fisei pe platitor la data.....
cereri de audienţă
petiţii, sesizări, reclamaţii
solicitări de informaţii de interes public
cerere pentru obtinerea numarului unic de inregistrare a aparatelor de
marcat electronice fiscale
opinii privind aplicarea legislaţiei fiscale
buletin informativ
acte administrative fiscale,notificări, inştiinţări, acte de executare

 Până în prezent sunt înrolate in SPV 70% din societăţile aflate în portofoliul
instituției

 ASISTENŢĂ

SPECIALIZATĂ- acordată prin canale multiple de comunicare:

formular de contact electronic, e-mail, telefon, direct.

 FORMULARUL DE CONTACT ELECTRONIC -

prin intermediul acestuia se

pot transmite solicitări, se pot formula cereri, petiţii, cereri de primire in
audienţă, pot fi solicitate informaţii de interes public, se poate solicita asistenţă
specializată în domeniul fiscal, pot fi formulate sesizări privind asistența tehnică.

 CALL-CENTER

- instrument pus la dispoziţia contribuabililor pentru a reduce

numarul deplasărilor la administraţia fiscală, utilizat pentru acordarea de
asistenţă în materie fiscală specializată, serviciu pus la dispoziţie de către
DGAMC, dedicat agenţilor economici din portofoliu.
 GHIŞEUL UNIC - Implementarea conceptului de “ghişeu unic” are ca scop
diminuarea

timpului

aglomeraţiei, accesul

petrecut

de

contribuabili

în

instituţie,

evitarea

contribuabililor la serviciile fiscale, intr-un mediu

civilizat dotat cu echipamentele necesare

 Începând cu anul 2015 Direcţia Generală de Administrare a Marilor
Contribuabili a alocat un spaţiu dedicat activităţii de front-office în vederea
simplificării accesului la serviciile de administrare fiscala

 Ghişeul unic acordă asistenţă fiscală specializată, fără costuri, respectând
principiile fiscale, respectiv: transparenţă, confidenţialitate, adaptabilitate la
solicitările contribuabililor, respect faţă de contribuabili, echitabilitate,
neutralitate.

 AUDIENŢE –

solicitările pot fi formulate prin intermediul formularului de

contact electronic, prin depunerea cererii de audienţă la registratura instituţiei,
prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail: presadgamc@anaf.ro, telefonic,
in conditiile completării ulterioare a cererii de audiență publicată pe site.

 Audiențele se acordă de către conducerea instituţiei, Director General, Director
General Adjunct, structura de specialitate competentă în soluţionarea cererii,
reprezentânt compartiment presă şi relaţii publice



programul audienţelor:
Luni- Vineri, interval orar 11.00 - 13.00

 PETIŢII - se pot transmite de către petenţi prin intermediul formularului de
contact, la registratura instituţiei, prin postă. Acestea sunt soluţionate în baza OG
27/ 2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.
 SOLICITĂRI DE INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC
Solicitările pot fi transmise de către solicitanţi prin intermediul formularului de
contact electronic, prin postă, pot fi depuse direct la registratura instituţiei, pot fi
transmise la adresa de e-mail presadgamc@anaf.ro.
Aceste solicitări se soluţionează în baza Legii 544/ 2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public.

 Depunerea declaraţiilor fiscale prin intermediul mijloacelor electronice
 Acces la dosarul fiscal

