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                                           SPAŢIUL PRIVAT VIRTUAL (SPV)                   
Ce este 
spaţiul privat 
virtual? 

Este un serviciu oferit de ANAF pe site-ul www.anaf.ro, prin intermediul 
căruia se efectuează comunicarea electronică a informaţiilor şi înscrisurilor 
în legătură cu situaţia fiscală. 

Cine poate 
accesa 
SPV? 

Persoanele fizice care au atribuit un Cod Numeric Personal (CNP) 

Cum se face 
înregistrarea 
în SPV? 

Prin accesarea site-ului www.anaf.ro, secţiunea Înregistrare utilizatori, cu 
ajutorulul unui user name şi a unei parole  la alegere; 
Înregistrarea se poate face: 

- on-line cu ajutorul numărului de înregistrare înscris pe un act 
administrativ fiscal emis de organul fiscal începând cu anul 2013, sau 

- la sediul oricărui organ fiscal în termen de 10 zile calendaristice de la 
data înregistrării în SPV, pentru verificarea datelor completate în 
aplicaţie, cu prezentarea în original şi copie a actului de identitate 
(BI/CI) şi a numărului de înregistrare generat pe site-ul ANAF 

 
Dacă deţineţi un certificat digital calificat înregistrat pe site-ul ANAF, vă 
puteţi autentifica în SPV cu ajutorul acestuia. 
 

Care sunt 
documentele 
disponibile 
în SPV? 

Decizii de impunere 
Situaţia obligaţiilor de plată la data de… 
Nota obligaţiilor de plată 
Situaţia contribuţiilor de asigurări sociale declarate de angajator 
Alte informaţii/Documente: certificate de atestare fiscală, adeverinţe de venit 
şi altele asemenea 

Care sunt 
avantajele 
utilizării 
SPV? 

- este uşor de accesat şi nu implică nici un cost; 
- este disponibil 24h/24h; 
-  permite primirea electronică a documentelor şi actelor administrative 

fiscale; 
- nu necesită deplasarea la organul fiscal sau la oficiul poştal pentru a 

primi un act administrativ fiscal; 
- permite vizualizarea obligaţiilor de plată; 
- permite depunerea electronică a declaraţiilor 200, 220 şi 230. 

* Informaţii suplimentare cu privire la SPV puteţi obţine de pe portalul ANAF: 
www.anaf.ro/Spaţiul privat virtual/Termeni şi condiţii 
*Pentru asistenţă cu privire la SPV se pot obţine informaţii la numărul de Call Center 
 031-403.91.60 sau la sediile organelor fiscale, la ghişeele organizate în acest scop 
*Pentru a sesiza orice problemă de natură tehnică accesaţi adresa de email: 
admin.portal@mfinante.ro 
Material informativ eleborat la data de 09.06.2016 


