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Adeverinţa de venit şi Certificatul fiscal pot fi obţinute prin SPV fară deplasarea la 
sediul organului fiscal 

 
 
Printre documentele disponibile prin intermediul serviciului Spaţiul Privat Virtual se 

numără şi „Adeverinţa de Venit” şi „Certificatul de atestare fiscală”, care pot fi obţinute 
fără deplasarea la sediul organului fiscal, cu economisire de timp şi bani.  

Pentru a putea beneficia de modalitatea de comunicare online cu administraţia 
fiscală şi de toate avantajele pe care aceasta le oferă recomandăm contribuabililor 
înscrierea în „Spaţiul Privat Virtual”. În sediile noastre fiscale sunt disponibile 
calculatoare pentru contribuabilii care nu deţin un calculator personal sau nu au acces la 
internet.  

Toate documentele puse la dispoziţia persoanelor fizice, persoanelor juridice sau 
altei entităţi fără personalitate juridică prin intermediul Spaţiului Privat Virtual sunt 
înscrisuri cărora li s-a incorporat sau li s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă 
în sensul Legii 455/2001, republicată şi al Regulamentului (UE) nr. 910/2014 nefiind 
necesară prezentarea la organul fiscal pentru semnătură sau stampilă.  

Instituţia publică, autoritatea publică sau orice altă persoană căreia persoana fizică, 
persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică îi prezintă documente 
comunicate prin SPV poate verifica autenticitatea şi integritatea acestora astfel: de pe 
site-ul ANAF categoria Servicii Online –Verificare documente electronice eliberate prin 
SPV (poziţia 5) –verificare documente electronice, utilizând numărul de înregistrare al 
documentului şi codul de identificare fiscală sau prin aplicaţia pusă gratuit la dispoziţie 
de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale pe pagina de internet proprie. 

 Reamintim că scopul creării serviciul “Spaţiul Privat Virtual” a fost îmbunătăţirea 
serviciilor oferite contribuabililor şi reducerea birocraţiei. 

 
 

Şef Administraţie 
          Florentina Daniela Muţuţună 

 

Agenţia Naţională de  
Administrare Fiscală 

Str. Dunării nr. 188 
Alexandria, Teleorman 
Tel : + 0247 421 168  
Fax : +0247 421 178 
e-mail: presa.tr@anaf.ro  

MinistMinistMinistMinisterul Finanerul Finanerul Finanerul Finanţţţţelor Publiceelor Publiceelor Publiceelor Publice 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Teleorman 


