
SPATIUL  PRIVAT  VIRTUAL – SPV 

 
Ce poti face prin intermediul SPV? 

• Se pot depune on-line declaratii (Declaratia Unica, Declaratia 209, Cererea 230, Cererea 168); 

• Se poate obtine adeverinta de venit, certificatul de atestare fiscala si acte administrativ fiscale; 

• Se pot vizualiza obligatiile fiscale catre Bugetul de Stat; 

• Se obtine confirmarea incasarii sumelor platite de dumneavoastra dupa inregistrarea in SPV, precum 

si a compensarilor si restituirilor facute de ANAF; 

• Se poate face verificarea sumelor aferente contributiilor de asigurari sociale declarate de catre 

angajator; 

• Se poate consulta Registrul si istoricul tuturor cererilor/solicitarilor/declaratiilor transmise catre 

ANAF prin SPV, respectiv al tuturor documentelor eliberate de catre acesta prin SPV; 

• Alte servicii, care vor fi adaugate treptat in perioada urmatoare. 

  

Cum te inregistrezi in SPV? 

Accesați site-ul www.anaf.ro – Înregistrare în Spaţiul Privat Virtual, partea dreaptă sus a paginii, 

/Înregistrare utilizatori persoane fizice şi juridice/ Înregistrare utilizatori. 

Pentru a va inregistra, aveţi nevoie de datele de identificare, un număr de telefon mobil valabil, 

adresă proprie de e-mail valabilă şi un număr de identificare pe care urmeaza să îl completaţi la 

rubrica„Tipul de aprobare”, astfel: 

• Selectand Verificare număr document,  se utilizeaza numărul documentului transmis, in anul 

2018, prin scrisorea primita de la Ministerul Finanţelor Publice sau 

• Selectand Verificare număr înregistrare, se utilizeaza un număr de decizie de impunere emisă 

de ANAF începând cu anul 2013, sau 

• selectând Aprobare la ghişeu cu numarul de inregistrare generat automat, pe site, pentru a se 

efectua identificarea dvs si cu actul de identitate, va veti prezenta la ghiseul 25 sala 1 din cladirea 

veche, de la sediul institutiei noastre, in termen  de 10 zile de la data emiterii acestui numar. 

•  Selectand Identificarea vizuala online: Identificarea persoanelor fizice care doresc sa se 

inregistreze in SPV poate fi efectuata de la distanta si prin intermediul unei sesiuni video. Pentru 

aceasta este necesar ca persoanele fizice sa se programeze online accesand site-ul www.anaf.ro 

sectiunea Servicii online/ Programari online. Dupa programare se va primi email-ul de confirmare 

ce va conține și instrucțiunile utilizării platformei web precum și link-ul de anulare pentru situația 

în care doriți anularea programării.  
Programarea trebuie efectuata in termen de 10 zile de la momentul inceperii procedurii de 

inregistrare in SPV.  
 

Persoanele care detin un certificat digital calificat inregistrat pe site-ul ANAF, se pot autentifica in 

SPV cu ajutorul acestuia.  

Menţionăm că în toate cazurile, trebuie să aveţi deschis e-mail-ul pentru a putea introduce codul de 

siguranţă care vi se livrează, fiind necesară tastarea acestuia (ca și cod e-mail). 

 
La completarea formularului web (cererea de înregistrare în SPV) credențialele (nume utilizator și 

parolă) sunt elemente obligatorii de completat, fiind stabilite de dvs.  și ele reprezintă datele dvs. 

obligatorii de identificare în SPV, alături de întrebarea de siguranță și de răspunsul la întrebarea de 

siguranță.  

Aprobarea înregistrării în SPV se face automat, livrându-se pe email un mesaj de aprobare (în 

situația în care dețineți un act administrativ fiscal emis de organul fiscal începând cu anul 2013 sau 

scrisoarea de la MFP), respectiv 2 mesaje pe e-mail, unul de aprobare, altul de activare cont în SPV, 

în situația în care ați ales ca tip de aprobare - Aprobare la ghișeu. 

 

Ulterior aprobarii cererii dvs., vă puteţi autentifica în contul dvs. din SPV accesând butonul 

Autentificare Username de pe site-ul www.anaf.ro . 

http://www.anaf.ro/
http://www.anaf.ro/

