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Avantaje folosire SPV 

La nivelul Judeţului Vrancea gradul de depunere a Declaraţiei Unice a fost de 
100% din care: în format on-line 72%,  iar în format hârtie 28%.    

72% din contribuabilii care aveau obligaţia depunerii Declaraţiei Unice au 
folosit, pentru transmiterea acesteia, serviciul Spaţiul Privat Virtual pus la dispoziţie 
de Agenţia Naţională de Administare Fiscală.    

Reamintim că Spaţiul Privat Virtual este unul dintre servicile on –line oferite de 
Agenţia Naţională de Administare Fiscală prin intermediul căruia se efectuează 
comunicarea electronică  a informaţiilor şi inscrisurilor în legătură cu situaţia fiscală 
personală oferind doar avantaje de ambele părţi: uşor de accesat de pe orice 
dispozitiv mobil conectat la internet, este disponibil 24 h/24 h, permite depunerea 
electronică a declaraţiilor fiscale, permite primirea electronică a documentelor şi 
actelor administrativ fiscale, permite primirea de informaţii privind modificările 
legislative de natură fiscală, economiseşte timp, cheltuieli cu deplasarea şi 
consumabile necesare tipăririi şi contribuie astfel la protecţia mediului înconjurător.  

Pentru cei 28% din contribuabili care au preferat varianta hârtie, Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea le adresează invitaţia de a folosi 
calculatoarele destinate auto-servirii din incinta sediului din Focşani  sau a unităţilor 
fiscale din Adjud sau Panciu pentru a putea să se inscrie în SPV şi a putea beneficia 
de avantajele comunicării on –line.  

Instituţia noastră pune la dispoziţia contribuabililor  care nu deţin un calculator 
personal sau nu dispun de o conexiune la internet 5 calculatoare 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. În condiţiile în care acestea vor avea 
nevoie de indrumare, specialiştii instituţiei vor oferi asistenţă permanentă în cadrul 
programului de lucru.  

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_ 

Compartiment comunicare  
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Se aprobă, 
Sef administraţie 
Eugen CIORICI 


