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           11 iunie 2021 

 

În atenția:   Domnului Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor  

  Doamnei Mirela Călugăreanu Președintele ANAF 

Subiect:              Propunere cu privire la proiectul de OUG pentru modificarea și completarea Legii nr. 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru  anularea unor obligaţii 

accesorii  

 

Stimate domn Ministru,  

Stimată doamnă Președinte, 

 

Una dintre prioritățile grupului de lucru pentru fiscalitate al CDR rămâne reforma ANAF, care să aibă la 

bază digitalizarea întregului sistem. Apreciem deschiderea dumneavoastră de a vă consulta cu mediul de 

afaceri cu privire la propuneri concrete pentru digitalizarea unei serii de procese care țin de obligațiile 

contribuabililor. 

Urmare a discuțiilor din cadrul întâlnirii din data de 8 iunie 2021, vă informăm că mediul de afaceri doreste 

sa atraga atentia asupra termenului tranzitoriu prevazut de proiectul de ordonanță de urgență care 

prevede obligativitatea înrolării tuturor contribuabililor în Spațiul Privat Virtual (SPV). 

Apreciem inițiativele în curs de implementare pentru îmbunătățirea SPV si sustinem adoptarea trecerii la 

sistemul de comunicare prin SPV coroborat cu imbunatatirea semnificativa a modului in care acest sistem 

functioneaza in prezent, notand ca, in forma actuala de dezvoltare a SPV, atât pentru persoanele juridice, 

cât și pentru persoane fizice continuă să apara anumite probleme practice, pe care le-am detaliat în 

documentul de poziție transmis în luna februarie 2021 și anexat prezentei scrisori. 

În prezent, deși înrolarea în SPV este opțională, sunt inca  întâmpinate dificultăți rezultate din 

comunicarea electronică cu ANAF. Dacă toți contribuabilii menționați în proiectul de ordonanță de 

urgență vor fi obligați să se înroleze in SPV, iar deficiențele acestuia nu sunt corectate în regim de urgență, 

anticipăm ca ar putea apărea probleme și dificultăți de comunicare ce pot genera consecințe grave pentru 

contribuabili (precum decăderi din drepturi, accesorii, executări silite nejustificate, posibile acuzații de 

evaziune fiscală etc).  

De asemenea, notam ca este posibil ca nu toți contribuabilii vizați sa aiba acces la mijloace de comunicare 

electronice, fie din cauza costurilor fie din cauza lipsei efective de conexiuni / rețele GSM disponibile. 

Costurile suplimentare și restricțiile tehnice ar putea conduce la imposibilitatea conformarii voluntare a 

unor contribuabili de bună-credință cu posibile consecințe negative, în special pentru întreprinderile mici 

și PFA-uri. 



 

2 
 

În acest context, CDR propune implementarea obligativitatii SPV cu o  perioadă de tranziție de șase luni 

în care sistemul actual de comunicare cu ANAF și SPV să poată funcționa în paralel, pentru a permite 

identificarea și soluționarea actualelor probleme pe care SPV-ul le are, în timp real, și de asemenea vă 

asigurăm de disponibilitatea membrilor noștri de a contribui continuu cu propuneri pentru îmbunătățirea 

acestui sistem.  

Asfel, propunem modificarea textului proiectului de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru anularea unor 

obligaţii accesorii după cum urmează: 

Art. IV. - (2) Prevederile art. I pct. 2 se aplică începând cu data de întâi a lunii următoare celei de a treia 

șasea luni de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

De asemenea, propunem introducerea unor prevederi similare cu cele privind casele de marcat 

electronice fiscale pentru contibuabilii care pot face dovada că nu au acces la mijloace de comunicare 

electronică. 

 

Cu deosebită considerație, 

 

Angela Roșca 
Coordonatorul grupului de lucru pentru fiscalitate 
Coaliția pentru Dezvoltarea României 


