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„Spaţiul Privat Virtual” - serviciul online disponibil 24/24 

 

Unul dintre dezideratele Administraţ ie i Jude ţene a Finan ţelor Publice 
Vrancea i l reprezintă migrarea contr ibuabil i lor de la ut i l izarea canalelor 
tradi ţ ionale de ofer ire a servic ii lor  ( fa ţă- în-fa ţă ş i  mediul hâr tie) căt re 
canalele e lectronice care presupun costur i reduse atât pentru ei cât ş i  pentru 
inst itu ţ ie.   

Spaţ iu l  Privat Virtual este unul dintre servici le on –l ine ofer ite de 
Agenţ ia Na ţ ională  de Administare Fiscală pr in intermediul căruia se 
efectuează  comunicarea electronică  a informaţ i i lor ş i  inscr isuri lor în 
legă tură  cu s itua ţ ia f iscală personală  oferind doar avantaje de ambele păr ţ i :  
uşor de accesat de pe or ice dispozit iv  mobil  conectat la internet, este  
disponibi l  24 h/24 h, permite depunerea electronică a declara ţ i i lor f iscale ş i  
posib il i tatea de a benefic ia de bonif ica ţ ia  de 5% atât d in impozi tul datorat cât 
ş i  din contr ibu ţ i i le  sociale datorate, permite pr imirea electronică a 
documentelor ş i  actelor administrat iv f iscale, permite primirea de informa ţ i i  
pr iv ind modif icăr i le  legis lat ive de natură  f iscală, economiseş te t imp, 
cheltuiel i cu deplasarea ş i  consumabi le necesare tipăr ir i i  ş i  contr ibuie astfel  
la  protec ţ ia  mediului înconjură tor .   

La nivelul judeţului Vrancea peste 12.400 contribuabili sunt utilizatori ai acestui 
serviciu iar pe cei care nu il folosesc, încă, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Vrancea  le adresează invitaţia să se înroleze în cadrul serviciului „Spaţiu Privat Virtual” 
pentru a putea beneficia de avantajele comunicării on –line cu administraţia fiscală.  

Contribuabilii care nu deţin un calculator personal sau nu dispun de o conexiune la 
internet sunt invitaţi în sediul nostru sau al unităţilor fiscale unde sunt disponibile 5 
calculatoarele destinate auto-servirii (3 in sediul, 1 Adjud, 1 Panciu) pentru a-şi crea cont în 
Spaţiul Privat Virtual (SPV) sau pentru a beneficia şi de alte servicii electronice puse la 
dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.  

Reaminitim că accesarea serviciului "Spaţiul privat virtual" se face de pe pagina 
principală a site-ului ANAF www.anaf.ro, la secţiunea ‘’Servicii Online-Serviciul 
înregistrare/înrolare persoane fizice şi juridice Spaţiul Privat Virtual.’’ 

 Instrucţiunile pentru Inregistrare/Inrolare persoane fizice şi juridice în Spaţiul Privat 
Virtual, sunt publicate pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală www.anaf.ro, 
accesând următorul link: 

https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/Inregistrare_persoane_fizice/!
ut/p/a1/hY9PC4JAFMQ_ 
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