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În atenția:   Doamnei Mirela Călugăreanu 

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) 

 

 

 

Stimată doamnă Președinte, 

 

Una dintre prioritățile grupului de lucru pentru fiscalitate al Coaliției pentru Dezvoltarea României (CDR) 

rămâne reforma ANAF, care să aibă la bază digitalizarea întregului sistem. Apreciem deschiderea instituției 

pe care o reprezentați de a se consulta cu reprezentanții mediului de afaceri cu privire la propuneri 

concrete pentru digitalizarea unei serii de procese care țin de ușurarea administrării obligațiilor 

contribuabililor. 

 

Astfel, așa cum am discutat în cadrul întâlnirii din data de 21 octombrie 2020, revenim mai jos cu o serie 

de observații și propuneri cu privire la Fișa fiscală pe plătitor și Spațiul Privat Virtual, care vin în 

completarea documentului CDR referitor la problemele administrației fiscale din România, cauzate de 

lipsa investițiilor în infrastructura IT, transmis în data de 16 septembrie 2020 și pe care îl anexăm 

prezentului document. 

 

Desfășurarea controalelor fiscale în varianta adaptată contextului 

 

În acest moment, Codul de Procedură Fiscală prevede că inspecția fiscală se desfășoară la sediul 

contribuabilului și, doar dacă nu există posibilitatea unui spațiu corespunzător, inspecția se desfășoară la 

sediul organului de inspecție fiscală. Considerăm că ar trebui reglementată posibilitatea desfășurării 

controlului fiscal într-o variantă complet online, fiindcă acum, de exemplu, chiar dacă inspecția are loc la 

sediul ANAF, contribuabilii sunt chemați să aducă documente în format hârtie, să clarifice anumite 

aspecte. Toate acestea se pot rezolva în viitor într-un mod mult mai eficient pentru toți participanții, așa 

cum s-a văzut în perioada crizei Covid-19, prin intermediul platformelor online. Modificările necesare ar 

trebui să adreseze următoarele aspecte: 

- Controlul să poată fi desfășurat online; 

- Documentele deja existente la ANAF să nu mai fie cerute contribuabilului (declarațiile, balanțele 

și bilanțurile depuse); 

- Documentele suplimentare să fie puse la dispoziție prin orice mijloc agreat cu contribuabilul 

(transmiterea prin e-mail, transmiterea prin intermediul unui link de unde pot fi descărcate 

documente voluminoase); 

- Discuțiile de clarificare și întâlnirile să poată avea loc prin intermediul platformelor online și nu 

doar fizic. 



 
 

 

Fișa fiscală pe plătitor  

CDR apreciază îmbunătățirile aduse fișei pe plătitor simplificate care permite acum și listarea pentru o 

anumită perioadă și include explicarea abrevierilor. Declarațiile fiscale sunt clar evidențiate în fișă, fiind 

identificabile prin numărul înscris pe recipisa de depunere a respectivei declarații.  

Însă, considerăm utilă analizarea posibilității solicitării compensărilor între creanțe și datorii de pe fișă. 

 

Spațiul Privat Virtual  

 

Considerăm că SPV pentru persoanele juridice continuă să ridice anumite probleme, astfel vă transmitem 

mai jos câteva propuneri pentru îmbunătățirea acestui sistem: 

 

- Ar trebui acordat acces automat în SPV persoanelor care dispun de certificat digital înregistrat 

prin formularul 150. Acordarea accesului în SPV pe bază de certificat digital ar limita cu mult 

numărul deplasărilor la ANAF pentru CAF în original, cazier fiscal, etc. În acest sens considerăm că 

ar trebui avută în vedere și modificarea ordinului care reglementează accesul în SPV.  De 

asemenea, ar trebui reglementată posibilitatea ca mai multe persoane din cadrul unei companii 

să aibă certificate digitale, nu doar o singură persoană, așa cum este acum. Companiile mari pot 

avea o persoană responsabilă pentru un tip de declarație, așa încât ar trebui să fie creată 

posibilitatea unor certificate digitale specializate.  

- Obținerea certificatului digital înregistrat prin formularul 150 trebuie simplificată – de exemplu, 

prin încărcarea documentelor necesare pe o platformă, fără prezentarea persoanei, fără acte 

autentificate la notar așa cum este acum. 

- Să existe posibilitatea încărcării oricăror tipuri de documente în SPV – acum, de exemplu, se pot 

încărca în SPV și primesc număr de înregistrare doar acele documente care sunt standardizate 

prin formulare. Orice alte documente, de exemplu, corespondența cu autoritățile poate fi 

încărcată în SPV dar doar la rubrica „alte întrebări” și primește un număr de înregistrare care nu 

reflectă conținutul documentului, așa cum se întâmplă în celelalte cazuri. 

- Să se trimită notificări/push către adresele de e-mail/sms pe telefon – de fiecare dată când se 

încarcă documente noi pe platforma  SPV. Această funcționalitate există la persoane fizice, însă 

ar fi utilă și persoanelor juridice. 

- Salutăm posibilitatea ca certificatele de atestare fiscală și cazier fiscal să fie solicitate și primite în 

SPV. Menționăm că în teritoriu există autorități locale (e.g. ITL Galați, anumite sectoare din 

București) care eliberează certificatul de atestare fiscală numai online, după crearea contului pe 

site-ul dedicat. Cererea se completează și depune online, fără semnături, scanări, etc. CAF fiind 

disponibil foarte repede și semnat digital. Considerăm că aceste bune practici ar trebui replicate 

de către toate autoritățile din țară.  Certificatele de atestare fiscală pentru obligațiile la bugetele 



 
locale ar trebui să fie obținute în SPV, prin unificarea bazelor de date. SPV ar putea să aibă un 

câmp (cu meniu drop down) de unde contribuabilul să aleagă județul pentru care dorește 

certificat, precum și posibilitatea de a alege toate județele, în cazul în care ii sunt necesare toate 

(există licitații unde trebuie prezentate certificate de atestare fiscală pentru toate impozitele și 

taxele, atât la bugetul central cât și la bugetele locale).  

- În cazul schimbării denumirii societății mamă, numele punctului de lucru ar trebui schimbat 

automat, fără să fie nevoie de depunerea documentelor pentru fiecare punct de lucru în parte. 

ANAF poate primi direct informațiile de la ONRC. Aceeași problemă și pentru schimbarea adresei 

unui punct de lucru (uneori datorită modificării numelui străzii) – în acest moment este nevoie de 

radiere urmată de o nouă înregistrare. 

 

Propuneri pentru îmbunătățirea SPV în cazul persoanelor fizice  

1. Propuneri privind funcționalitățile SPV  

• Actualizare mai rapidă sau automată a informațiilor din SPV, inclusiv în fișa pe plătitor; 

• Comunicare cu inspectorii prin SPV – momentan, se pot face solicitări prin SPV însă de obicei în 
răspuns se menționează că solicitarea a fost redirecționată către departamentul abilitat și apoi, 
comunicarea nu mai poate fi regăsită în SPV; 

• Declarația Unică depusă să poată fi vizibilă/accesată pentru o perioadă mai mare de timp sau pe 
perioadă nelimitată - momentan declarația se arhivează după 60 sau 90 de zile și ulterior nu mai poate 
fi accesată/ descărcată. Pentru obținerea unui duplicat trebuie depusă o cerere către ANAF și de cele 
mai multe ori această cerere rămâne fără răspuns. Aceleași reguli să rămână și pentru recipisa 
aferentă declarației; 

• Mărirea dimensiunilor acceptate pentru anexele de tipul arhivă (extensia .zip) de la 10MB/zip la 
maximul suportat; 

• Posibilitatea utilizatorului de a alege limba în care este prezentat site-ul (limba română și cel puțin o 
limbă de circulație internațională, e.g.: engleză și /sau franceză);  

• Posibilitatea de activare online a contului SPV pentru cetățenii străini: 
o identificarea unei metode de verificare similară cu cea utilizată pentru cetățenii români sau 

posibilitatea de a fi asistați de o persoană pe post de traducător; sau 
o conectarea unui translator de limbă engleză (nu neapărat un traducător autorizat ci 

consultanții fiscali cu o procură pe care să o prezinte inspectorului la acel apel video) la același 
link la care se conectează și contribuabilul pentru a își putea face SPV online și persoanele 
fizice străine; 

• Actualizarea ghidului utilizatorului SPV și a conținutului SPV cu instrucțiuni specifice pentru fiecare 
formular/ solicitare care poate fi transmis/ă prin SPV. Aceste instrucțiuni să fie în format bilingv (i.e. 
română/ engleză); 

• Aducerea la zi si corectarea fișelor pe plătitor pentru contribuabilii persoane fizice, având în vedere și 
interconectarea datoriilor persoanelor fizice către ANAF cu ghiseul.ro, unde, în prezent, informațiile 
încărcate din SPV cu privire la sumele de plată sunt adeseori eronate, plecând de la situații incorecte 
(creanțe sau datorii) înregistrate în sistemele interne ale ANAF 



 
 

2. Propuneri legate de fișe sintetice 
 

• Includerea fișei sintetice și precompletarea datelor din DU printr-o metodologie simplificată; 

• Pentru fișele persoanelor fizice, se pot genera “Fișa de evidență fiscală”. Propunere:  
o generarea din sistem a unui sumar simplu de urmărit pentru contribuabili care să cuprindă 

informații despre: obligații plătite și stinse/ nestinse, penalități și dobânzi calculate și contul 
IBAN în care trebuie să se vireze sumele. În prezent, situația generată de SPV este greu, 
aproape imposibil, de urmărit; 

o generarea unei notificări către persoana fizică, când aceasta are obligații fiscale restante. 
Astfel, contribuabilul poate evita plata oricăror obligații fiscale omise la plată sau poate fi 
atenționat că are obligații fiscale de care nu are cunoștință (exemplu: problemele apărute din 
cauza bonificațiilor care nu au fost procesate în mod corect în sistemul ANAF). 

• Eliberarea fișelor analitice debite/solduri/plăți, separat sau suplimentar fișei de obligații care se 
generează acum. În practică apar diferențe între cele două documente. 

• Includerea în fișa fiscală a tuturor obligațiilor de plată, pentru impozite la bugetul de stat și pentru 
impozite la bugetul local. Acum, informațiile pentru obligațiile la bugetul de stat se găsesc în SPV, iar 
cele pentru obligațiile la bugetul local sunt în Ghiseul.ro. Cele două seturi de date trebuie unificate, 
iar contribuabilii să aibă într-un singur loc toate obligațiile lor fiscale, indiferent la ce buget sunt.  

3. Propuneri legate de declarațiile fiscale și alte documente 

3.1. Declarații fiscale  

• Posibilitatea depunerii prin SPV a următoarelor formulare: 
o 030 (și emiterea numărului de înregistrare fiscală în format electronic) 
o 603 
o 050 
o 224 
o 020 

• Pentru eliberarea documentelor, introducerea unei opțiuni pentru contribuabil de a insera într-un 
câmp adresa de email a unui împuternicit care să primească documentul emis electronic de ANAF (i.e., 
notificare de rezidență, NIF, somații); 

• Disponibilitatea formularelor în format bilingv (asemenea chestionarelor și a notificărilor de stabilire 
a rezidenței fiscale, documentele oficiale generate de către SPV să fie emise într-un format bilingv); 

• Posibilitatea de a depune formularul 150 (Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat) prin 
intermediul SPV. 

3.2. Alte documente 



 

• În cazul depunerii unui formular însoțit de o documentație justificativă, dacă ANAF solicită 
suplimentarea documentației depuse, să existe posibilitatea de a transmite doar documentele 
solicitate expres și nu reluarea întregului proces de depunere a formularului și a anexelor; 

• Posibilitatea contribuabilului de a formula un răspuns prin intermediul SPV la adresele transmise de 
către inspectorii ANAF; 

• Soluționarea unei erori la depunerea chestionarului de rezidență fiscală la plecarea din România. 
Conform legislației, persoana fizică care părăsește România pentru o perioadă mai mare de 183 de 
zile de-a lungul a 12 luni consecutive are obligația de a depune chestionarul privind stabilirea 
rezidenței fiscale la plecarea din Romania în termen de 30 de zile înaintea plecării, însă dacă data 
plecării din chestionar este ulterioară datei depunerii documentului, SPV-ul emite recipisa cu 
următorul mesaj/eroare: 

“Fișierul încărcat de dumneavoastră, cu index de depunere in SPV […], are următoarele erori: 

E: validări globale eroare regula: R15: atributul data_B (2020) trebuie să fie anterior datei 

declarației (12.@2@) 

În acest caz trebuie să corectați datele înscrise, să validați din nou formularul, să-l salvați și să-l 

retransmiteți". 

 

 

Cu deosebită considerație,  

Angela Roșca                      

Coordonatorul grupului de lucru pentru fiscalitate 

Coaliția pentru Dezvoltarea României 
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