
     ANAF SE MUTĂ ÎN 
     MEDIUL ON-LINE

   

 SERVICIILE OFERITE   
 CONTRIBUABILILOR 
 - PAS SPRE VIITOR



   Viziunea ANAF este să devină o administrație fiscală inovativă 
care să ofere servicii de înaltă calitate prin implementarea 
unor procese simple și transparente care să faciliteze 
conformarea voluntară.

  Agenția și-a asumat, prin Strategia 2017-2020, dezvoltarea 
canalelor de interacțiune cu contribuabilii și reducerea 
costurilor de conformare ale contribuabililor.

 

  

   

1. Transformarea viziunii în realitate

Agenția continuă procesul de modernizare, în contextul 
realităților economice, sociale și culturale, prin dezvoltarea 
unor servicii la distanță de înaltă calitate și operativitate.

Agenția a aprobat Strategia de migrare a contribuabililor către 
mediul electronic 2019 -2021



I. Creșterea gradului de utilizare a serviciilor electronice prin:
1. dezvoltarea serviciilor electronice oferite contribuabililor
2. îndrumarea contribuabililor în vederea utilizării eficiente a canalelor de oferire a serviciilor

II. Îmbunătățirea colaborării cu contribuabilii prin:
1. crearea unui mecanism consultativ privind serviciile oferite contribuabililor
2. organizarea de seminare și întâlniri de lucru cu membrii mecanismului consultativ
3. creșterea gradului de interacțiune cu reprezentanții contribuabililor

III. Îmbunătățirea comunicării cu contribuabilii prin:
1. organizarea de campanii de mediatizare/conștientizare
2. organizarea de sesiuni de asistență pe pagina de Facebook a agenției

IV. Dezvoltarea serviciilor telefonice în vederea susținerii migrării contribuabililor către mediul 
electronic prin:
1. extinderea numărului unic la nivel național
2. modificarea modului de interacțiune telefonică cu contribuabilii

2. Strategia de migrare a contribuabililor către mediul 
electronic - Obiective



3. Evoluția serviciilor și a canalelor de comunicare 



4. Principalele servicii electronice oferite 
contribuabililor



4.1. Serviciul de depunere on-line

Pentru a depune on-line un formular fiscal 
contribuabilii trebuie să aibă un certificat digital 
calificat (CDC)

CDC sunt obținute de la furnizori acreditați de servicii 
de certificare. CDC nu este gratuit. Taxele sunt 
percepute de furnizorii de servicii de certificare 
acreditați.

Cu un singur CDC, o persoană poate semna și depune 
formulare fiscale pentru mai mulți contribuabili, în 
condițiile legii.

CDC trebuie înregistrate pe site-ul ANAF - www.anaf.ro
După înregistrare, contribuabilii depun formularele 
utilizând site-ul www.e-guvernare.ro.

Serviciul este disponibil 24h/7



  Persoanele fizice 

- se pot înregistra în SPV cu credențiale (nume de utilizator
 și parola) prin completarea unui formular web

- aprobarea înregistrării se realizează on-line, dacă
contribuabilul are un act administrativ primit de la ANAF

Dacă nu are un act administrativ, aprobarea înregistrării se
realizează la sediul oricărei unități fiscale
După aprobare, contribuabilii pot accesa serviciul

 De fiecare dată când contribuabilii se conectează la SPV, un
 OTP este generat și trimis pe adresa de e-mail cu care s-a
 înregistrat în SPV

 Persoanele fizice se pot înregistra în SPV și pe baza CDC, în
 acest caz urmează procedura de înregistrare specifică 

Persoanele juridice 

- se pot înregistra doar cu CDC prin completarea unui
 formular web

- aprobarea înregistrării se realizează la sediul unității
fiscale și on-line

După aprobare, contribuabilii pot accesa serviciul

4.2. Spaţiul Privat Virtual



5. Servicii oferite terțelor părți
     



5.1. PATRIMVEN

Serviciu dezvoltat pentru autorități și instituții publice și de interes public prin care pot accesa 
informații despre contribuabili. Accesul la PATRIMVEN este oferit pe bază de protocol. 
Pentru a accesa PATRIMVEN entitățile au nevoie de certificat digital calificat.

PATRIMVEN conține:
- informații deținute de ANAF cu privire la veniturile și obligațiile contribuabililor și băncile la
 care contribuabilii au deschise conturi;
    
- informații cu privire la bunuri deținute de contribuabili și administrate de organul fiscal local.

Instituțiile publice și de interes public pot solicita informații, cu acordul contribuabilului, ori de câte ori 
consideră necesar, cu excepția situațiilor în care au nevoie de informații pentru a aplica măsuri de executare.
Obținerea acordului de la contribuabili și arhivarea acestuia intră în sarcina instituțiilor publice și de interes 
public care solicită informații. 



 5.2. Platforma ARB

Platforma facilitează accesul băncilor la informații privind 
veniturile contribuabililor. Accesul se acordă numai cu 
certificat digital calificat.

Serviciul permite băncilor să scurteze timpul acordării de 
credite și eforturile contribuabililor de obține împrumuturi.

Băncile pot solicita informațiile, numai cu acordul 
contribuabilului. 
Obținerea acordului și arhivarea acestuia intră în sarcina 
instituțiilor bancare ce solicită informațiile. 

Tot prin intermediul acestei platforme, ANAF primește de 
la bănci, zilnic, informații despre conturile 
deschise/închise ale contribuabililor și poate trimite 
băncilor cereri referitoare la tranzacțiile efectuate de 
contribuabili prin conturile bancare.



 5.3. IFN

    Serviciul este dezvoltat pentru a facilita accesul 
instituției financiare nebancare la informații cu 
privire la veniturile contribuabililor.

    Serviciul permite instituției financiare nebancare 
să scurteze timpul acordării de credite și 
diminuează eforturile contribuabililor pentru a 
obține împrumuturi.

    Accesul se acordă numai cu certificat digital 
calificat.

   IFN poate solicita informații, numai cu acordul 
contribuabilului. Obținerea acordului și arhivarea 
acestuia intră în sarcina instituțiilor de credit care 
solicită informațiile.



6. Noi servicii pentru contribuabili



 6.1. Serviciul de programări on-line

Serviciul va permite contribuabililor să își aleagă o dată și o oră la care să se prezinte la sediile unităților 
fiscale. Acest serviciu va permite de asemenea funcționarilor publici ce acorda asistență față în față să 
pregătească din timp documente sau informații ce le vor fi de folos în legătură cu problematica selectată în 
momentul programării.

Beneficiile implementării serviciului de programare on-line:

1. Pentru contribuabili

- reducerea timpului de așteptare la sediile unităților fiscale
- stabilirea unei date și a unei ore favorabile pentru vizita la sediile ANAF
- posibilitatea de a comunica motivul pentru care se dorește vizita la sediile ANAF

2. Pentru instituție

- gestionarea optima a resurselor umane în relația cu contribuabilii
- posibilitatea pregătirii în prealabil a informațiilor solicitate de contribuabili
- decongestionarea sediilor unităților fiscale



 6.2. Serviciul seminare web (Webinar)

Implementarea serviciului de seminare web, 
serviciu ce va facilita organizarea de întâlniri 
virtuale pe teme prestabilite, la care contribuabilii 
să participe de la distanță. 

Prin implementarea acestui serviciu se urmărește 
înlocuirea treptată a întâlnirilor față-în-față cu
contribuabilii care sunt organizate lunar de 
unitățile fiscale teritoriale cu cele virtuale, în 
vederea utilizării de către instituție a câtor mai 
puține resurse, umane și materiale, reducând astfel 
costurile.

Proiectul va fi implementat sub formă de proiect 
pilot, urmând ca în funcție de rezultate să se 
extindă.



 7. Măsuri întreprinse - Starea de urgență



 

- desfășurarea activităților cotidiene ale salariaților ANAF la distanță pentru 
asigurarea veniturilor bugetare la bugetul statului, susținerea conformării, 
oferirea de sprijin contribuabililor precum și pentru asigurarea siguranței 
contribuabililor și a salariaților 

- accelerarea procesului de rambursare a TVA prin relocarea personalului  
implicat  în  acțiunile  de  control  suspendate

- împuternicirea inspectorilor  din  cadrul  DGAF  pentru a se deplasa  pe  teren  în 
vederea verificării respectării interdicțiilor stabilite prin ordonanțele  
militare

- suspendarea  acțiunilor   de   control   fiscal,   cu   excepția verificărilor 
aferente soluționării rambursărilor de TVA cu control anticipat, a acțiunilor de 
control  care pot fi continuate prin utilizarea unor mijloace de comunicare la 
distanță

Măsuri întreprinse de ANAF  



 

- desfășurarea de campanii în rândul contribuabililor care au 
solicitat rambursarea de TVA, pentru a fi pregătite  cu  rapiditate 
compensările și  restituirile  de  taxe,  necesare  în  derularea  
procedurii  de rambursare

- aprobarea pe perioada stării de urgență a susținerii contestației în 
fața organelor de soluționare a contestațiilor și prin intermediul 
mijloacelor electronice de  comunicare la  distanță/telefon,  DGSC 
menținând  legătura  permanent  cu  contribuabilii  pentru  găsirea 
celor  mai  bune  soluții

- soluționarea solicitărilor transmise de contribuabili prin SPV, e-
guvernare, Formularul de contact (adeverinte de venit, certificate de 
atestare fiscală, cazier fiscal, cereri de asistență, petiții ș.a.) 

 

Măsuri întreprinse de ANAF  



 

- 500 de inspectori soluționează solicitările contribuabililor la 
distanță, având acces la bazele de date necesare desfășurării 
unor activități specifice (ex. certificate de atestare fiscală ș.a.) 

- personalul din cadrul structurilor de asistență contribuabili 
răspund electronic la solicitările transmise de contribuabili 
prin intermediul Formularului de contact (de pe site ANAF și 
SPV)

- agenții Call-center oferă la distanță serviciul de asistență 
telefonică contribuabililor  în domeniul fiscal și IT în vederea 
îndeplinirii obligațiilor fiscale pentru asigurarea conformării 
fiscale

- personalul din cadrul structurilor de comunicare răspund 
telefonic și electronic la solicitările contribuabililor (nr. de 
telefon dedicate și prin Formularul de contact - de pe site 
ANAF și SPV) și derulează companii de informare a 
contribuabililor

 

Măsuri întreprinse de ANAF  



 Măsuri întreprinse de ANAF

- implementarea obligațiilor de plată în platforma 
ghiseul.ro pentru facilitatea îndeplinirii obligațiilor de 
plată a contribuabililor

- mediatizarea serviciilor oferite contribuabililor prin 
intermediul mass-media

- constituirea Grupului de analiză fiscală pentru 
comunicarea rapidă cu reprezentanți ai mediului de 
afaceri și ai mediului academic, în care se vor 
discuta/propune măsuri economice și fiscale care să vină 
în sprijinul contribuabililor

- implementarea de noi documente pe baza cărora 
contribuabilii se pot identifica electronic în SPV – somații 
– 01.04.2020



 Măsuri întreprinse de ANAF

- crearea posibilității de depunere electronică a unor noi formulare 
(Chestionare pentru stabilirea rezidenței fiscale – 07.04.2020 – SPV și e-
guvernare.ro) și emiterea documentelor specifice, electronic, prin 
intermediul SPV

- asigurarea cadrului legal împreună cu MFP în vederea depunerii 
electronice și a altor formulare specifice evitării dublei impuneri și 
acorduri fiscale internaționale

- colaborarea cu MFP în introducerii de noi documente pe baza cărora 
contribuabilii persoane fizice să se poată identifica electronic în SPV – 
notificări de nedepunere și alte documente

- colaborarea cu MFP în vederea analizării posibilității de identificare 
vizuală on-line a contribuabililor persoane fizice pentru aprobarea 
înrolării în SPV

- inițierea discuțiilor cu MFP în vederea modificării cadrului legal 
privind formularele 150 și 151



 8. Măsuri de întreprins

- implementarea semnăturii electronice astfel cum prevede OUG 
38/2020

- crearea unui Mecanism consultativ privind serviciile oferite 
contribuabililor (prevăzut în Strategia de migrare a contribuabililor 
către mediul electronic)

- implementarea tuturor formularelor fiscale în format electronic și 
crearea posibilității depunerii electronice a acestora (SPV, e-
guvernare.ro)

- inițierea demersurilor în vederea creării cadrului legal pentru 
depunerea contestației electronic de către contribuabili

- implementarea sistemului informatic SAF-T (Standard Audits Files for 
Tax)

- dezvoltarea Call-center-ului și implementarea de noi servicii 
electronice (ex. Chatbot)



București, 2020

Tot ceea ce este nou astăzi, mâine devine vechi, 
societatea evoluează, omenirea la fel ...
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