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01 MARTIE 2022, TERMENUL LIMITĂ DE
ÎNROLARE ÎN SISTEMUL INFORMATIC PATRIMVEN.

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița informează că pentru a obtine
documente fiscale, în numele cetățenilor pe care îi deservesc și totodată pentru evitarea
deplasării contribuabililor la sediile unităților fiscale, începând cu data de 01 martie 2022,
autorităților publice, instituțiilor publice sau de interes public au obligația să se înroleze în
sistemul informatic PatrimVen.
PatrimVen este un depozit de date în care sunt colectate și agregate date obținute de
Ministerul Finanțelor/A.N.A.F, în condițiile legii, de la autoritățile/instituțiile publice și de interes
public, din administrația publică centrală și locală ori de la contribuabili/plătitori și care sunt
puse la dispoziția autorităților publice, instituțiilor publice și de interes public din administrația
publică centrală și locală, precum și altor persoane juridice de drept privat, în beneficiul
cetățenilor și în scopul realizării atribuțiilor stabilite de normele juridice care reglementează
activitatea instituțiilor, autorităților ori persoanelor juridice de drept privat care primesc
respectivele informații și/sau documente, respectiv:
a) veniturile impozabile ale persoanelor fizice în România;
b) informații despre conturile la bănci din România;
c) informații despre situația fiscală a contribuabililor;
d) bunurile impozabile deținute
Astfel, începând cu data de 01 martie 2022, furnizarea de informații și documente între
Ministerul Finanțelor/A.N.A.F. și autoritățile publice, instituțiile publice și de interes public din
administrația publică centrală și locală, se realizează, în formă dematerializată, utilizând sistemul
informatic propriu al Ministerului Finanțelor/ A.N.A.F., denumit PatrimVen.
Procedura privind înrolarea, precum și modalitățile de acces în PatrimVen, sunt
prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor nr.109/2022 (Monitorul Oficial nr.
136 din 10 februarie 2022), ordin publicat si pe portalul ANAF www.anaf.ro, sectiunea SERVICII
ONLINE/PATRIMVEN-SPECIFICATII TEHNICE.
Formularul Protocolului (P1000) de aderare care include lista serviciilor disponibile din
cadrul sistemului informatic PatrimVen a fost publicat pe portalul Agenției Naționale de
Administrare Fiscală, www.anaf.ro, secțiunea Servicii electronice, subsectiunea Declarații
electronice/descărcare declaratii, împreună cu instrucțiunile de completare, și poate fi
descarcat accesand link-ul: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/1000.html
ȘEF ADMINISTRAȚIE
Gheoghe DOROBĂȚ
Bd. Matei Basarab Nr. 14
Slobozia, Ialomița
Tel :+0243 236 660
+0243 237 140 int. 113
Fax : +0243 230 052
E-mail:
presa.il@anaf.ro
Document
care
conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
website: www.anaf.ro

0Page 1/1

