
 

 

 

Către:   domnul Alexandru Nazare,  

Ministrul Finanțelor,  

 

Subiect: Propuneri adiționale pentru îmbunătățirea SPV 

 

Stimate domnule Ministru,  

Grupul de lucru pentru fiscalitate al Coaliției pentru Dezvoltarea României (CDR) vă mulțumește pentru 

întâlnirea din 16 iunie 2021 și pentru implicarea mediului de afaceri în dialogul privind  înrolarea 

obligatorie a tuturor contribuabililor în Spațiul Privat Virtual (SPV).   

În completarea propunerilor transmise de CDR pe subiectul îmbunătățirii SPV, direcționate și către 

Ministerul Finanțelor, vă transmitem mai jos un set de propuneri suplimentare colectate din partea 

firmelor membre în CDR, bazate pe experiența lor practică în privința SPV:  

A. În cazul persoanelor juridice 

Aspecte legate de acces/înregistrarea în SPV: 

o Dorim să existe o procedură prin care actele, semnate electronic să poată fi încărcate într-o platformă, 

fără să mai fie nevoie de prezența la un ghișeu. De asemenea, au existat cazuri în practică în care 

împuternicirile au fost respinse pe motive de formă (lipsa bazei legale pe formular, de exemplu). Este 

de dorit simplificarea procedurii, de exemplu, prin acordarea automată a accesului persoanelor care 

dețin déjà un certificat digital. Sau a celor care vor deține cărți de identitate cu cip, conform celor 

avansate în spatiul public de către președintele Agenției pentru Digitalizarea României. 

Aspecte legate de funcționarea SPV: 

o Să se marească capacitatea de primire a SPV (acum este 10 Mb). Însă un singur dosar cu 20 de 

pagini scanate depașește această capacitate, iar singura posibilitate este fragmentarea dosarului 

și trimiterea lui sub forma 1/3, 2/3, 3/3, ceea ce îngreunează atât activitatea contribuabilor, cât și 

pe cea a funcționarilor. 

o Să se asigure faptul că documentele comunicate prin SPV sunt efectiv primite de contribuabili – 

Acesta este un aspect important, întrucât data comunicării unui act (e.g. decizii de impunere, 

somații, titluri executorii, etc) este momentul de la care începe să curgă termenul de contestare, 

determină termenul de plată, etc. Ca atare , este foarte importantă aducerea efectivă la 

cunoștința contribuabilului a respectivelor acte – sens în care facem trimitere și la Decizia Curții 

Constituționale a României nr. 536/2011 unde se menționează foarte clar că “Interesul organelor 

fiscale de aducere la cunoştinţa contribuabilului a existenţei unei obligaţii fiscale al cărei creditor 

este însuşi statul implică necesitatea comunicării actului administrativ în care aceasta este 



 

 

consemnată prin modalităţi care să asigure aducerea efectivă la cunoştinţa contribuabilului 

despre existenţa unor obligaţii fiscale în sarcina sa . În acest sens, propunerea noastră este ca un 

document să se considere comunicat la data la care contribuabilul confirmă primirea 

documentului prin aplicarea spre ex. a semnăturii digitale pe un document ce ulterior se transmite 

către ANAF, acesta din urmă servind drept dovada de comunicare a actului respectiv.  Simpla 

trimitere a unui e-mail/sms, fără confirmarea că acesta a fost primit și deschis de către 

contribuabil, nu ar respecta rigorile impuse de lege în materia citării. Actul de comunicare ar putea 

fi viciat de numeroase erori de natură tehnică (de la trimiterea către o adresă greșită de e -

mail/sms, până la intrarea acestuia în spam, etc.). 

o Garantarea conținutului documentelor depuse / comunicate prin SPV – un alt aspect important 

este asigurarea unei evidențe clare a ceea ce se transmite (fie de către contribuabil, fie de către 

autoritatea fiscală) prin SPV. În ceea ce privește documentele depuse de contribuabili, numărul 

de înregistrare / recipisa de depunere trebuie să confirme documentele depuse , similar cu 

confirmarea efectuată prin aplicarea ștampilei aplicată în situația depunerii documentelor în 

format letric, la registratura organului fiscal. Considerăm a fi utilă introducerea unei secțiuni în 

aplicația SPV, premergătoare depunerii de documente, care să aibă rubrici care să atingă aceste 

aspecte (mai precis, ce se depune, motivul pentru care se depune, enumerarea documentelor, 

câte pagini are fiecare document etc.). La sfârșitul încărcării și depunerii documentului în SPV, 

aplicația să genereze un document care să ateste ce a fost depus și care să reprezinte dovada 

depunerii de către contribuabil a respectivelor documente sau acte administrative. În ceea ce 

privește autoritatea fiscală, este necesar ca și actele comunicate de ANAF contribuabililor prin 

SPV să mențină această rigurozitate. Având în vedere importanța actelor administrative pe care 

acesta le transmite, contribuabilul trebuie să știe ce i s-a comunicat și dacă i s-a comunicat 

complet. În momentul în care contribuabilul accesează documentul, ar trebui să îi fie generată o 

listă ce cuprinde o enumerare a documentelor ce urmează a fi descărcate, data descărcării, 

numărul de pagini al acestora, etc. De asemenea, trebuie sa fie evidențiate și anexele actelor 

administrative descărcate. De exemplu, pentru a fi considerat că raportul de inspecție fiscală a 

fost comunicat complet, este necesar să poată fi descărcate toate anexele ce îl însoțesc. 

 

B. În cazul persoanelor fizice  

Propuneri privind funcționalitățile SPV  

o Chiar dacă se deține certificat digital cu semnatură electronică calificată și înregistrarea în SPV, 

NU se pot depune declarații ca de exemplu D212 (Declarația Unică) sau D230 (Redirecționare 

impozit anual) FĂRĂ a parcurge aceeeași pasi: completare Formular 150 + copie CI și prezența 

fizică la ANAF pentru confirmarea din partea unui funcționar ANAF a acelorași date care sunt deja 

confirmate în momentul în care s-a produs accesul inițial la SPV al persoanei fizice în cauză.  

o Să se asigure faptul că documentele comunicate prin SPV sunt efectiv primite de contribuabili – 

Acesta este un aspect important, întrucât data comunicării unui act (e.g. decizii de impunere, 

somații, titluri executorii, etc) este momentul de la care începe să curgă termenul de contestare, 

determină termenul de plată, etc. Ca atare, este foarte importantă aducerea efectivă la 



 

 

cunoștința contribuabilului a respectivelor acte – sens în care facem trimitere și la Decizia Curții 

Constituționale a României nr. 536/2011 unde se menționează foarte clar că “Interesul organelor 

fiscale de aducere la cunoştinţa contribuabilului a existenţei unei obligaţii fiscale al cărei creditor 

este însuşi statul implică necesitatea comunicării actului administrativ în care aceasta este 

consemnată prin modalităţi care să asigure aducerea efectivă la cunoştinţa contribuabilului 

despre existenţa unor obligaţii fiscale în sarcina sa . În acest sens, propunerea noastră este ca un 

document să se considere comunicat la data la care contribuabilul confirmă primirea 

documentului prin aplicarea spre ex. a semnăturii digitale pe un document ce ulterior se transmite 

către ANAF, acesta din urmă servind drept dovada de comunicare a actului respectiv.  Simpla 

trimitere a unui e-mail/sms, fără confirmarea că acesta a fost primit și deschis de către 

contribuabil, nu ar respecta rigorile impuse de lege în materia citării. Actul de comunicare ar putea 

fi viciat de numeroase erori de natură tehnică (de la trimiterea către o adresă greșită de e -

mail/sms, până la intrarea acestuia în spam, etc.). 

o Garantarea conținutului documentelor depuse / comunicate prin SPV – un alt aspect important 

este asigurarea unei evidențe clare a ceea ce se transmite (fie de către contribuabil, fie de către 

autoritatea fiscală) prin SPV. În ceea ce privește documentele depuse de contribuabili, numărul 

de înregistrare / recipisa de depunere trebuie să confirme documentele depuse, similar cu 

confirmarea efectuată prin aplicarea ștampilei aplicată în situația depunerii documentelor în 

format letric, la registratura organului fiscal. Considerăm a fi utilă introducerea unei secțiuni în 

aplicația SPV, premergătoare depunerii de documente, care să aibă rubrici care să atingă aceste 

aspecte (mai precis, ce se depune, motivul pentru care se depune, enumerarea documentelor, 

câte pagini are fiecare document etc.). La sfârșitul încărcării și depunerii documentului în SPV, 

aplicația să genereze un document care să ateste ce a fost depus și care să reprezinte dovada 

depunerii de către contribuabil a respectivelor documente sau acte administrative. În ceea ce 

privește autoritatea fiscală, este necesar ca și actele comunicate de ANAF contribuabililor prin 

SPV să mențină această rigurozitate. Având în vedere importanța actelor administrative pe care 

acesta le transmite, contribuabilul trebuie să știe ce  i s-a comunicat și dacă i s-a comunicat 

complet. În momentul în care contribuabilul accesează documentul, ar trebui să îi fie generată o 

listă ce cuprinde o enumerare a documentelor ce urmează a fi descărcate, data descărcării, 

numărul de pagini al acestora, etc. De asemenea, trebuie sa fie evidențiate și anexele actelor 

administrative descărcate. De exemplu, pentru a fi considerat că raportul de inspecție fiscală a 

fost comunicat complet, este necesar să poată fi descărcate toate anexele ce îl însoțesc. 

Cu deosebită considerație, 

 

 

Angela Roșca 

Coordonatorul grupului de lucru pentru fiscalitate 

Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei 



 

 

 


