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În atenţia PERSOANELOR JURIDICE !!! 

SPAŢIUL PRIVAT  VIRTUAL  (SPV) –  
înregistrarea persoanelor juridice şi avantajele utilizării serviciului 

Spaţiul privat virtual este un serviciu electronic 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 proprie, fără deplasare la 
organul fiscal. 

Care sunt 
avantajele 
utilizării 

SPV? 

 

 

> disponibilitate 24h/24h; 

> uşor de accesat şi nu implică nici un cost; 

> permite comunicarea de documente emise de MFP/ANAF: 

    - automat: decizii de impunere din oficiu, acte administrative fiscale, acte 
emise de organele de inspectie fiscală, acte de executare silită şi alte acte 
emise de organele fiscale în executarea legii (notificare, invitaţie, înştiinţare, 
ş.a.); 
    - la cererea persoanelor juridice/entităţilor fără personalitate juridică: certificat 
de atestare fiscală, certificat de cazier fiscal, situaţia obligaţiilor fiscale de plată, 
opinie privind aplicarea legislaţiei fiscale, răspuns la sesizări, reclamaţii, petiţii, 
cereri de audienţă. 

 
Cum se face 
înregistrarea 

în SPV? 

> Pentru a avea acces la SPV trebuie să deţineţi un certificat digital calificat. 

Conform OMEF nr. 858/2008, certificatele digitale se obţin de la furnizorii de 
servicii de certificare acreditaţi în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura 
electronică. Registrul furnizorilor de servicii de certificare acreditaţi este stabilit 
şi publicat de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale pe site-ul 
www.mcsi.ro;  

> Pentru a putea fi folosit la înrolarea în SPV,  certificatul digital calificat trebuie 

să fie confirmat de cel care l-a eliberat şi apoi înregistrat.  
Confirmarea acestuia se face prin completarea documentului de confirmare 
existent pe portalul ANAF (pagina Asistenţă Contribuabili, modulul “Toate 
formularele cu explicaţii”) şi transmiterea prin e-mail la firma care a eliberat 
certificatul digital, firmă care va verifica datele din document şi-l va retransmite 
pe adresa de e-mail confirmat. 
Înregistrarea certificatului digital calificat o efectuaţi prin completarea cererii de 
înregistrare a unui certificat digital (formularul 150) existente pe portalul ANAF 
la sectiunea Servicii online – Declaraţii electronice – Înregistrare certificate 
calificate persoane juridice/reprezentant fiscal; 

>  Persoanele care deţin certificat digital calificat înregistrat pot solicita 

http://www.anaf.ro/
http://www.mcsi.ro/Minister/Domenii-de-activitate-ale-MCSI/Tehnologia-Informatiei/Servicii-electronice/Semnatura-electronica
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înregistrarea ca utilizator SPV.  
Înregistrarea se face cu ajutorul formularului web existent pe portalul ANAF - 
secţiunea Spaţiu Privat Virtual - Înregistrare/Înrolare persoane fizice şi juridice în 
SPV.  
Dacă formularul este completat corect se va genera un mesaj prin care se 
aduce la cunoştinţă că înregistrarea s-a efectuat cu succes şi se va genera 
un număr de înregistrare. 
Pentru aprobarea înregistrării în SPV trebuie să vă prezentaţi la orice 
administraţie fiscală în termen de 10 zile de la primirea acestui mesaj, 
împreună cu documentele justificative în original (documentele ataşate în arhiva 

zip din formularul web completat*) şi numărul de înregistrare. 

După aprobare se va primi pe adresa de email confirmarea activării contului de 
SPV şi după aceasta vă puteţi autentifica în contul dumneavoastră. 
Autentificarea se face selectând butonul Autentificare certificat de pe portalul 
ANAF. În continuare, se alege certificatul înregistrat şi se tasteaza PIN-ul, iar 
dacă totul este în regulă, puteţi utiliza serviciul SPV. 

> Instrucţiunile de utilizare a serviciului SPV pot fi vizualizate şi accesate prin intermediul 

site-ul www.anaf.ro, secţiunea Spaţiu Privat Virtual, Înregistrare/Înrolare persoane fizice şi 
juridice în SPV, Instrucţiuni de utilizare SPV extins; 

> Pentru asistenţă cu privire la serviciul 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; 

> Orice problemă de natură tehnică poate fi sesizată utilizând formularul de contact de pe  

site-ul ANAF, selectând categoria asistenţă tehnică servicii informatice.  

*) actul de identitate al reprezentantului legal, împuternicitului sau reprezentantului desemnat, 

după caz, în copie şi original, documentele din care rezultă calitatea de reprezentant legal 

sau reprezentant desemnat, respectiv de împuternicit potrivit art. 18 alin. (2) din Codul de 

procedură fiscală, în original sau copie legalizată, după caz. 
__________ 

Baza legală: 

-  Ordinul ANAF 660/2016 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace 

electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal 

central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate 

juridică, articolele 12, 13, 15, 16, 17. 
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       Material informativ elaborat la data de 09.01.2019 

http://www.anaf.ro/
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