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CUPRINS

Ghid de utilizare a elementelor de UI



Gri 5

#D9D9DA

Gri 4

#BDBDBD

Gri 3

#828282

Gri 2

#4E4E4D

Gri 1

#333333

Nuanțe gri

Alb

#FFFFFF

Negru 3

#282828

Negru 2

#1D1D1D

Negru 1

#000000

Nuanțe negru

Eroare

#C10015

Avertizare

#F2C037

Succes

#21BA45

Accesibilitate

#31CCEC

Culori de stare

Culoare primară / #002E80 Culoare secundară / #005EB6

Culori Brand

01. Culori



Heading 1
Heading 2
Heading 3
Heading 4

Heading 5

Heading 6

Nume

20 px

24 px

32 px

40 px

48 px

56 px

Mărime font

22 px

26.4 px

35.2 px

44 px

52.8 px

61.6 px

Înălțime linie

Înălțimea liniei și spațierea 
între paragrafe pentru titluri 
și subtitluri (headings) este 
de 1.1 x mărime font

Aa
Titluri și 
subtitluri

Trebuchet MS

02. Tipografie



Înălțimea liniei și spațierea 
între paragrafe pentru conținut 
este de 1.4 x mărime font

Aa
Conținut

19.6 px

22.4 px

25.2 px

28 px

Înălțime linie

14 px

16 px

18 px

20 px

Mărime font

Small Text Bold

Small Text Regular

Normal Text Bold

Normal Text Regular

Medium Text Bold

Medium Text Regular

Large Text Bold

Large Text Regular

Nume

Trebuchet MS



Iconițe umplute

Iconițe conturateSet iconițe

3. Mărime întreagă 24 px

2. Save area 2 px

1. Live area 20 px

3

2

1

Reguli

03. Iconografie



Dimensiune (lățime):

Desktop 1024px

Număr de coloane:

12

Lățime coloană:

50 px

Lățime între coloane:

30 px

Opțiuni grid









DEKSTOP

Dimensiune (lățime):

Telefon 320px

Număr de coloane:

2

Lățime coloană:

130 px

Lățime între coloane:

30 px

Opțiuni grid









TELEFON

Dimensiune (lățime):

Tabletă 768px

Număr de coloane:

6

Lățime coloană:

88 px

Lățime între coloane:

30 px

Opțiuni grid









TABLETĂ

Dimensiune (lățime):

Desktop 1440px

Număr de coloane:

12

Lățime coloană:

65 px

Lățime între coloane:

30 px

Opțiuni grid








DEKSTOP HD

04. Aranjare în pagină (responsiveness)



8 px 16 px 24 px 32 px 40 px 56 px 72 px 80 px 96 px 120 px

Niveluri

05. Spațiere



Introduceți text

Denumire

Câmp text mare (Text Area)

Stare

Introduceți text + iconiță

Denumire

Câmp text cu iconiță + Denumire + Stare 

Stare

Introduceți text

Denumire

Câmp text + Denumire + Stare 

Introduceți text

Denumire

Câmp text + Denumire (fără Stare)

Eroare !

Introduceți text

Avertizare !

Introduceți text

Succes !

Introduceți text

Stări posibile câmp text 

Stare

Introduceți text

Câmp text + Stare (fără Denumire)

Introduceți text

Câmp text (fără Denumire și Stare)

Reguli poziționare câmpuri text:  
Spațiere stânga                      -> 2 x mărime font 
Spațiere sus-jos                     -> 1 x mărime font      
Spațiere dreapta (iconiță)      -> 2 x mărime font

Stare

Introduceți text

Denumire

Câmpuri text, Denumiri, Stări 

06. Câmpuri text



Secțiunea 2Secțiunea 1

Tab-uri

ANAF Despre

Breadcrumbs

1 2 3

Paginație

S

7

14

21

28

F

6

13

20

27

T

5

12

19

26

W

4

11

18

25

T

3

10

17

24

31

M

2

9

16

23

30

S

1

8

15

22

29

Mai 2022

Calendar

No Additions

No Additions

Selectoare mari

Toggle OFF

Toggle ON

Toggle

Radio Button

Radio Button

Radio Button

Radio Button

Checkbox

Checkbox

Checkbox

Checkbox

Opțiunea 3

Opțiunea 2

Opțiunea 1

Dropdown

Dropdown

Dropdown

07. Selectoare



Inactiv

Activ

Hover

Implicit

Iconiță

Exemplu buton

Exemplu buton

Exemplu buton

Exemplu buton

Cu iconiță

Exemplu buton

Exemplu buton

Exemplu buton

Exemplu buton

Conturat

Exemplu buton

Exemplu buton

Exemplu buton

Exemplu buton

Normal

Variante

Exemplu buton

Inactiv

Exemplu buton

Activ

Exemplu buton

Hover

Exemplu buton

Implicit

Stări

Exemplu buton

Mare

Exemplu buton

Mediu

Exemplu buton

Normal

Exemplu buton

Mic

Mărime

Exemplu buton

Culoare Secundară

Exemplu buton

Culoare Primară

Culori

Reguli poziționare butoane:  
Spațiere stânga-dreapta     -> 5 x mărime font 
Sapațiere sus-jos                -> 1 x mărime font

08. Butoane



Află mai multe

Conținut 
informativ

Află mai multe

Conținut 
informativ

Află mai multe

Conținut 
informativ

Află mai multe

Conținut 
informativ

Tooltip Tooltip

TooltipTooltip

Exemplu TooltipExemplu Tooltip

Exemplu TooltipExemplu Tooltip

Tooltips

Secțiunea 2Secțiunea 1
99+

! 999+99+90

Badge-uri

Avatar

Avertizare Deschis Închis

Primară Secundară Succes Accesibilitate Eroare

Etichete

Pasul 3Pasul 2Pasul 1

3 din 4 documente 

încărcate

75%

3 din 4 documente 

încărcate

75%

5 din 10 documente încărcate

50 %

Bară de progres

Încarcă document

Încarcă acum

50 %

Document.pdf

Încarcă document

Încarcă acum

Trage documentul aici
sau

Încarcă

Încarcă document

Încarcă acum

Trage documentul aici
sau

Încarcă

Document.pdf

Document.pdf

Niciun document selectat Încarcă

Încărcare documente

09. Elemente mici



Grup pliabil 3

Grup pliabil 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Grup pliabil 1

Grup pliabil 3

Grup pliabil 2

Grup pliabil 1

Grupări pliabile (collapsable) tip acordeon

Grup pliabil 3

Grup pliabil 2

Grup pliabil 1

Titlu Banner
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt 

Exemplu buton

Bannere

Exemplu buton

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit lore

Titlu fereastră modală

Ferestre modale

1 2 3

TextTextTextText4 Adaugă

TextTextTextText3 Adaugă

TextTextTextText2 Adaugă

TextTextTextText1 Adaugă

Nume ColoanăNume ColoanăNume ColoanăNume ColoanăNr.

Nume tabel

Tabele

Titlu Imagine

Nicio Imagine

Titlu ImagineTitlu ImagineTitlu Imagine

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Titlu galerie imagini

Imagini

10. Elemente mari



Link

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor.

Titlu Card
Subtitlu

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor.

Titlu Card
Subtitlu

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et.

Titlu Card

Subtitlu

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et.

Titlu Card

Subtitlu

Link

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua. 

Titlu Card

Află mai multe

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua. 

Titlu Card
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua. 

Titlu Card

Carduri

Află mai multe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Exemplu Titlu

Carusel

11. Carduri



Meniu Principal
(meniu Drespre ANAF)

Fiți informat despre toate domeniile în care ANAF își desfășoară activitatea. ÎNREGISTRARE
Înregistrați-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul ANAF

Adresa dvs. de e-mail

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Ne găsești și pe

Direcții Generale ANAF Direcția Generală Antifraudă Fiscală

Direcția Generală a Vămilor

Direcția Generală de Integritate

Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice

Direcția Generală Coordonare Control Fiscal

Direcția Generală de Management al Riscului

Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București

Direcții Generale Regionale ale Finanțelor Publice

Linkuri utile

Președenția României

Guvernul României

Senatul României

Camera Deputaților

Banca Națională a României

Ministerul Finanțelor

Ghiseul.ro

Info EMCS

SOLVIT

VIES

SEED

TAX EDU

2021 © Agenția Națională de Administrare Fiscală - CNIF - Conținutul acestui portal este proprietatea Agenției Naționale de Administrare Fiscală 

Comunicate de presă ANAF

Agenția Națională de Administrare 
Fiscală lansează CHAT, un nou 
serviciu electronic disponibil pe 
www.anaf.ro, începând cu data de 
22.11.2021.

CHAT - un nou serviciu 
electronic al ANAF

17 noiembrie 2021

Citește mai mult

Momentan, liniile 
telefonice ale Call 
Center-ului nu sunt 
disponibile, din motive 
tehnice

26 octombrie 2021

Momentan, liniile telefonice ale 
Call Center-ului ANAF 
(031.403.91.60) nu sunt 
disponibile, din motive tehnice.

Vă informăm că începând de luni, 
25 octombrie, accesul în incinta 
Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală, precum și în sediile 
structurilor subordonate, se va 
efectua in conditiile prevazute de 
dispozitiile art. 12 din Anexa nr.3 
la Hotărârea Guvernului 
nr.1090/2021

Stimați contribuabili,
23 octombrie 2021

NU DESCHIDETI 
MESAJELE FALSE, 
transmise în numele 
ANAF

21 octombrie 2021

Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală reamintește că în această 
perioadă unii contribuabili au 
primit, prin email, mesaje false 
care utilizează denumirea, precum 
și coordonatele instituției (număr 
telefon, adresa poștală).

Transparență decizională

Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru 
aprobarea Procedurii privind exercitarea opțiunii de utilizare, de către operatorii 
economici nerezidenți, a sistemului național privind factura electronică RO e-
Factura, precum și a modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale 
formularului (083) „Opțiune privind utilizarea, de către operatorii economici 
nerezidenți, a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura”

Detalii proiect
15 noiembrie 2021 

Citește mai mult

Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru 
modificarea și completarea Anexei nr. 5 „Procedură pentru emiterea deciziilor de 
anulare a obligaţiilor fiscale în baza art. 5 din Legea nr. 209/2015 privind anularea 
unor obligaţii fiscale şi a prevederilor Legii nr. 225/2015 privind anularea 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane 
fizice” la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
2202/2015

Detalii proiect
12 noiembrie 2021

Informații privind accesul în incinta 
ANAF începând cu 25 octombrie 2021

Chestionar de satifacție privind 
serviciile oferite de portalul ANAF

Calendarul fiscal al 
lunii Noiembrie
Anunțuri

Citește

Despre ANAF Transparență Servicii Online Info Publice Contact   Acces SPV

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

EN RO Caută

CONDUCEREA ANAF

Demnitari ANAF

Agenda conducerii ANAF

ORGANIZARE ANAF

Regulament de organizare și 
funcționare ANAF

Organigrama ANAF

Declarații de avere și interese

Unități subordonate

STRATEGII ANAF

Programe și strategii

Proiecte de digitalizare

Rapoarte și studii

RELAȚII INTERNAȚIONALE

Proiecte

Granturi

Banca mondială

RESURSE UMANE

Concursuri

Posturi vacante

Testare profesională

Comunicate de presă ANAF

Vă informăm că începând de luni, 
25 octombrie, accesul în incinta 
Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală, precum și în sediile 
structurilor subordonate, se va 
efectua in conditiile prevazute de 
dispozitiile art. 12 din Anexa nr.3 
la Hotărârea Guvernului 
nr.1090/2021

Stimați contribuabili,
23 octombrie 2021

NU DESCHIDETI 
MESAJELE FALSE, 
transmise în numele 
ANAF

21 octombrie 2021

Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală reamintește că în această 
perioadă unii contribuabili au 
primit, prin email, mesaje false 
care utilizează denumirea, precum 
și coordonatele instituției (număr 
telefon, adresa poștală).

Citește mai mult

Momentan, liniile 
telefonice ale Call 
Center-ului nu sunt 
disponibile, din motive 
tehnice

26 octombrie 2021

Momentan, liniile telefonice ale 
Call Center-ului ANAF 
(031.403.91.60) nu sunt 
disponibile, din motive tehnice.

Agenția Națională de Administrare 
Fiscală lansează CHAT, un nou 
serviciu electronic disponibil pe 
www.anaf.ro, începând cu data de 
22.11.2021.

CHAT - un nou serviciu 
electronic al ANAF

17 noiembrie 2021

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Caută

EN RO

Despre ANAF Transparență Servicii Online

Legislație Contact   Acces SPV

Fiți informat despre toate domeniile în care ANAF își desfășoară activitatea.

ÎNREGISTRARE

Înregistrați-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul ANAF

Adresa dvs. de e-mail

Ne găsești și pe

2021 © Agenția Națională de Administrare Fiscală - CNIF - Conținutul acestui portal este proprietatea Agenției Naționale de Administrare Fiscală 

Citește

Anunțuri

Calendarul fiscal al 
lunii Noiembrie

Informații privind accesul în incinta ANAF începând cu 25 octombrie 2021

Chestionar de satifacție privind serviciile oferite de portalul ANAF

CONDUCEREA ANAF

Demnitari ANAF

Agenda conducerii ANAF

ORGANIZARE ANAF

Regulament de organizare și 
funcționare ANAF

Organigrama ANAF

Declarații de avere și interese

Unități subordonate

STRATEGII ANAF

Programe și strategii

Proiecte de digitalizare

Rapoarte și studii

RELAȚII INTERNAȚIONALE

Proiecte

Granturi

Banca mondială

RESURSE UMANE

Concursuri

Posturi vacante

Testare profesională



Meniu Principal
(meniu Transparență)

Fiți informat despre toate domeniile în care ANAF își desfășoară activitatea. ÎNREGISTRARE
Înregistrați-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul ANAF

Adresa dvs. de e-mail

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Ne găsești și pe

Direcții Generale ANAF Direcția Generală Antifraudă Fiscală

Direcția Generală a Vămilor

Direcția Generală de Integritate

Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice

Direcția Generală Coordonare Control Fiscal

Direcția Generală de Management al Riscului

Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București

Direcții Generale Regionale ale Finanțelor Publice

Linkuri utile

Președenția României

Guvernul României

Senatul României

Camera Deputaților

Banca Națională a României

Ministerul Finanțelor

Ghiseul.ro

Info EMCS

SOLVIT

VIES

SEED

TAX EDU

2021 © Agenția Națională de Administrare Fiscală - CNIF - Conținutul acestui portal este proprietatea Agenției Naționale de Administrare Fiscală 

Comunicate de presă ANAF

Agenția Națională de Administrare 
Fiscală lansează CHAT, un nou 
serviciu electronic disponibil pe 
www.anaf.ro, începând cu data de 
22.11.2021.

CHAT - un nou serviciu 
electronic al ANAF

17 noiembrie 2021

Citește mai mult

Momentan, liniile 
telefonice ale Call 
Center-ului nu sunt 
disponibile, din motive 
tehnice

26 octombrie 2021

Momentan, liniile telefonice ale 
Call Center-ului ANAF 
(031.403.91.60) nu sunt 
disponibile, din motive tehnice.

Vă informăm că începând de luni, 
25 octombrie, accesul în incinta 
Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală, precum și în sediile 
structurilor subordonate, se va 
efectua in conditiile prevazute de 
dispozitiile art. 12 din Anexa nr.3 
la Hotărârea Guvernului 
nr.1090/2021

Stimați contribuabili,
23 octombrie 2021

NU DESCHIDETI 
MESAJELE FALSE, 
transmise în numele 
ANAF

21 octombrie 2021

Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală reamintește că în această 
perioadă unii contribuabili au 
primit, prin email, mesaje false 
care utilizează denumirea, precum 
și coordonatele instituției (număr 
telefon, adresa poștală).

Transparență decizională

Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru 
aprobarea Procedurii privind exercitarea opțiunii de utilizare, de către operatorii 
economici nerezidenți, a sistemului național privind factura electronică RO e-
Factura, precum și a modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale 
formularului (083) „Opțiune privind utilizarea, de către operatorii economici 
nerezidenți, a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura”

Detalii proiect
15 noiembrie 2021 

Citește mai mult

Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru 
modificarea și completarea Anexei nr. 5 „Procedură pentru emiterea deciziilor de 
anulare a obligaţiilor fiscale în baza art. 5 din Legea nr. 209/2015 privind anularea 
unor obligaţii fiscale şi a prevederilor Legii nr. 225/2015 privind anularea 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane 
fizice” la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
2202/2015

Detalii proiect
12 noiembrie 2021

Informații privind accesul în incinta 
ANAF începând cu 25 octombrie 2021

Chestionar de satifacție privind 
serviciile oferite de portalul ANAF

Calendarul fiscal al 
lunii Noiembrie
Anunțuri

Citește

Despre ANAF Transparență Servicii Online Legislație Contact   Acces SPV

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

EN RO Caută

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Modalități de contestare

Agenda conducerii ANAF

BUGET ANAF

Buget pe surse financiare

Situația plăților

Situația drepturilor salariale

Bilanțuri contabile

BULETINE INFORMATIVE

Buletin informativ în baza Legii 
nr. 544/2001

Rapoarte de aplicare a Legii nr. 
544/2001

Ghiduri curente

Rapoarte și studii

SANCȚIUNI INTERNAȚIONALE

Cadrul juridic

Regimuri sancționatorii

Ordine de blocare/deblocare

Informații utile

INFORMAȚII UE

Informații Brexit

Rambursări TVA din UE

Proiecte și Programe

ANUNȚURI

Anunțuri acte administrative 
fiscale

Anunțuri de achiziție bunuri și 
servicii

Calendarul obligațiilor fiscale

Comunicate de presă ANAF

Vă informăm că începând de luni, 
25 octombrie, accesul în incinta 
Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală, precum și în sediile 
structurilor subordonate, se va 
efectua in conditiile prevazute de 
dispozitiile art. 12 din Anexa nr.3 
la Hotărârea Guvernului 
nr.1090/2021

Stimați contribuabili,
23 octombrie 2021

NU DESCHIDETI 
MESAJELE FALSE, 
transmise în numele 
ANAF

21 octombrie 2021

Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală reamintește că în această 
perioadă unii contribuabili au 
primit, prin email, mesaje false 
care utilizează denumirea, precum 
și coordonatele instituției (număr 
telefon, adresa poștală).

Citește mai mult

Momentan, liniile 
telefonice ale Call 
Center-ului nu sunt 
disponibile, din motive 
tehnice

26 octombrie 2021

Momentan, liniile telefonice ale 
Call Center-ului ANAF 
(031.403.91.60) nu sunt 
disponibile, din motive tehnice.

Agenția Națională de Administrare 
Fiscală lansează CHAT, un nou 
serviciu electronic disponibil pe 
www.anaf.ro, începând cu data de 
22.11.2021.

CHAT - un nou serviciu 
electronic al ANAF

17 noiembrie 2021

Transparență decizională

Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru 
aprobarea Procedurii privind exercitarea opțiunii de utilizare, de către operatorii 
economici nerezidenți, a sistemului național privind factura electronică RO e-
Factura, precum și a modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale 
formularului (083) „Opțiune privind utilizarea, de către operatorii economici 
nerezidenți, a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura”

Detalii proiect
15 noiembrie 2021 

Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru 
modificarea și completarea Anexei nr. 5 „Procedură pentru emiterea deciziilor de 
anulare a obligaţiilor fiscale în baza art. 5 din Legea nr. 209/2015 privind anularea 
unor obligaţii fiscale şi a prevederilor Legii nr. 225/2015 privind anularea 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane 
fizice” la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
2202/2015

Detalii proiect
12 noiembrie 2021

Fiți informat despre toate domeniile în care ANAF își desfășoară activitatea.

ÎNREGISTRARE

Înregistrați-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul ANAF

Adresa dvs. de e-mail

Ne găsești și pe
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AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Caută

EN RO

Despre ANAF Transparență Servicii Online

Legislație Contact   Acces SPV

Citește

Anunțuri

Calendarul fiscal al 
lunii Noiembrie

Informații privind accesul în incinta ANAF începând cu 25 octombrie 2021

Chestionar de satifacție privind serviciile oferite de portalul ANAF

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Modalități de contestare

Agenda conducerii ANAF

BUGET ANAF

Buget pe surse financiare

Situația plăților

Situația drepturilor salariale

Bilanțuri contabile

BULETINE INFORMATIVE

Buletin informativ în baza Legii 
nr. 544/2001

Rapoarte de aplicare a Legii nr. 
544/2001

Ghiduri curente

Rapoarte și studii

SANCȚIUNI INTERNAȚIONALE

Cadrul juridic

Regimuri sancționatorii

Ordine de blocare/deblocare

Informații utile

INFORMAȚII UE

Informații Brexit

Rambursări TVA din UE

Proiecte și Programe

ANUNȚURI

Anunțuri acte administrative 
fiscale

Anunțuri de achiziție bunuri și 
servicii

Calendarul obligațiilor fiscale



Meniu Principal
(meniu Servicii Online)

Fiți informat despre toate domeniile în care ANAF își desfășoară activitatea. ÎNREGISTRARE
Înregistrați-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul ANAF

Adresa dvs. de e-mail

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Ne găsești și pe

Direcții Generale ANAF Direcția Generală Antifraudă Fiscală

Direcția Generală a Vămilor

Direcția Generală de Integritate

Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice

Direcția Generală Coordonare Control Fiscal

Direcția Generală de Management al Riscului

Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București

Direcții Generale Regionale ale Finanțelor Publice

Linkuri utile

Președenția României

Guvernul României

Senatul României

Camera Deputaților

Banca Națională a României

Ministerul Finanțelor

Ghiseul.ro

Info EMCS

SOLVIT

VIES

SEED

TAX EDU
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Comunicate de presă ANAF

Agenția Națională de Administrare 
Fiscală lansează CHAT, un nou 
serviciu electronic disponibil pe 
www.anaf.ro, începând cu data de 
22.11.2021.

CHAT - un nou serviciu 
electronic al ANAF

17 noiembrie 2021

Citește mai mult

Momentan, liniile 
telefonice ale Call 
Center-ului nu sunt 
disponibile, din motive 
tehnice

26 octombrie 2021

Momentan, liniile telefonice ale 
Call Center-ului ANAF 
(031.403.91.60) nu sunt 
disponibile, din motive tehnice.

Vă informăm că începând de luni, 
25 octombrie, accesul în incinta 
Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală, precum și în sediile 
structurilor subordonate, se va 
efectua in conditiile prevazute de 
dispozitiile art. 12 din Anexa nr.3 
la Hotărârea Guvernului 
nr.1090/2021

Stimați contribuabili,
23 octombrie 2021

NU DESCHIDETI 
MESAJELE FALSE, 
transmise în numele 
ANAF

21 octombrie 2021

Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală reamintește că în această 
perioadă unii contribuabili au 
primit, prin email, mesaje false 
care utilizează denumirea, precum 
și coordonatele instituției (număr 
telefon, adresa poștală).

Transparență decizională

Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru 
aprobarea Procedurii privind exercitarea opțiunii de utilizare, de către operatorii 
economici nerezidenți, a sistemului național privind factura electronică RO e-
Factura, precum și a modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale 
formularului (083) „Opțiune privind utilizarea, de către operatorii economici 
nerezidenți, a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura”

Detalii proiect
15 noiembrie 2021 

Citește mai mult

Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru 
modificarea și completarea Anexei nr. 5 „Procedură pentru emiterea deciziilor de 
anulare a obligaţiilor fiscale în baza art. 5 din Legea nr. 209/2015 privind anularea 
unor obligaţii fiscale şi a prevederilor Legii nr. 225/2015 privind anularea 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane 
fizice” la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
2202/2015

Detalii proiect
12 noiembrie 2021

Informații privind accesul în incinta 
ANAF începând cu 25 octombrie 2021

Chestionar de satifacție privind 
serviciile oferite de portalul ANAF

Calendarul fiscal al 
lunii Noiembrie
Anunțuri

Citește

Despre ANAF Transparență Servicii Online Legislație Contact   Acces SPV

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

EN RO Caută

PERSOANE FIZICE/JURIDICE

Înregistrare/Înrolare

Programări Online

Verificare documente

Descărcare declarații

Depunere declarații

Verificare declarații

SERVICII

SPV

Programare

REGISTRE

Registrul persoanelor impozabile 
înregistrate în scopuri de TVA

Registrul persoanelor impozabile 
care aplică TVA la încasare

Registrul persoanelor care aplică 
plata defalcată a TVA

Registrul contribuabililor 
inactivi/reactivați

Registrul agricultorilor care 
aplică regimul special

Registrul entităților/unităților de 
cult

NOTIFICĂRI

INFORMAȚII UTILE

Declarații Electronice

Servicii Web - ANAF

Asistenta utilizare

ALTE SERVICII

One Stop Shop

PATRIMVEN

Aparate de marcat electronice 
fiscale

Analize si statistici

Comunicate de presă ANAF

Vă informăm că începând de luni, 
25 octombrie, accesul în incinta 
Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală, precum și în sediile 
structurilor subordonate, se va 
efectua in conditiile prevazute de 
dispozitiile art. 12 din Anexa nr.3 
la Hotărârea Guvernului 
nr.1090/2021

Stimați contribuabili,
23 octombrie 2021

NU DESCHIDETI 
MESAJELE FALSE, 
transmise în numele 
ANAF

21 octombrie 2021

Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală reamintește că în această 
perioadă unii contribuabili au 
primit, prin email, mesaje false 
care utilizează denumirea, precum 
și coordonatele instituției (număr 
telefon, adresa poștală).

Citește mai mult

Momentan, liniile 
telefonice ale Call 
Center-ului nu sunt 
disponibile, din motive 
tehnice

26 octombrie 2021

Momentan, liniile telefonice ale 
Call Center-ului ANAF 
(031.403.91.60) nu sunt 
disponibile, din motive tehnice.

Agenția Națională de Administrare 
Fiscală lansează CHAT, un nou 
serviciu electronic disponibil pe 
www.anaf.ro, începând cu data de 
22.11.2021.

CHAT - un nou serviciu 
electronic al ANAF

17 noiembrie 2021

Transparență decizională

Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru 
aprobarea Procedurii privind exercitarea opțiunii de utilizare, de către operatorii 
economici nerezidenți, a sistemului național privind factura electronică RO e-
Factura, precum și a modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale 
formularului (083) „Opțiune privind utilizarea, de către operatorii economici 
nerezidenți, a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura”

Detalii proiect
15 noiembrie 2021 

Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru 
modificarea și completarea Anexei nr. 5 „Procedură pentru emiterea deciziilor de 
anulare a obligaţiilor fiscale în baza art. 5 din Legea nr. 209/2015 privind anularea 
unor obligaţii fiscale şi a prevederilor Legii nr. 225/2015 privind anularea 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane 
fizice” la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
2202/2015

Detalii proiect
12 noiembrie 2021

Fiți informat despre toate domeniile în care ANAF își desfășoară activitatea.

ÎNREGISTRARE

Înregistrați-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul ANAF

Adresa dvs. de e-mail

Ne găsești și pe

2021 © Agenția Națională de Administrare Fiscală - CNIF - Conținutul acestui portal este proprietatea Agenției Naționale de Administrare Fiscală 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Caută

EN RO

Despre ANAF Transparență Servicii Online

Legislație Contact   Acces SPV

Citește

Anunțuri

Calendarul fiscal al 
lunii Noiembrie

Informații privind accesul în incinta ANAF începând cu 25 octombrie 2021

Chestionar de satifacție privind serviciile oferite de portalul ANAF

PERSOANE FIZICE/JURIDICE

Înregistrare/Înrolare

Programări Online

Verificare documente

Descărcare declarații

Depunere declarații

Verificare declarații

SERVICII

SPV

Programare

INFORMAȚII UTILE

Declarații Electronice

Servicii Web - ANAF

Asistenta utilizare

REGISTRE

Registrul persoanelor impozabile 
înregistrate în scopuri de TVA

Registrul persoanelor impozabile 
care aplică TVA la încasare

Registrul persoanelor care aplică 
plata defalcată a TVA

Registrul contribuabililor 
inactivi/reactivați

Registrul agricultorilor care 
aplică regimul special

Registrul entităților/unităților de 
cult

NOTIFICĂRI

ALTE SERVICII

One Stop Shop

PATRIMVEN

Aparate de marcat electronice 
fiscale

Analize si statistici



Meniu Principal
(meniu Legislație)

Fiți informat despre toate domeniile în care ANAF își desfășoară activitatea. ÎNREGISTRARE
Înregistrați-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul ANAF

Adresa dvs. de e-mail

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Ne găsești și pe

Direcții Generale ANAF Direcția Generală Antifraudă Fiscală

Direcția Generală a Vămilor

Direcția Generală de Integritate

Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice

Direcția Generală Coordonare Control Fiscal

Direcția Generală de Management al Riscului

Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București

Direcții Generale Regionale ale Finanțelor Publice

Linkuri utile

Președenția României

Guvernul României

Senatul României

Camera Deputaților

Banca Națională a României

Ministerul Finanțelor

Ghiseul.ro

Info EMCS

SOLVIT

VIES

SEED

TAX EDU
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Comunicate de presă ANAF

Agenția Națională de Administrare 
Fiscală lansează CHAT, un nou 
serviciu electronic disponibil pe 
www.anaf.ro, începând cu data de 
22.11.2021.

CHAT - un nou serviciu 
electronic al ANAF

17 noiembrie 2021

Citește mai mult

Momentan, liniile 
telefonice ale Call 
Center-ului nu sunt 
disponibile, din motive 
tehnice

26 octombrie 2021

Momentan, liniile telefonice ale 
Call Center-ului ANAF 
(031.403.91.60) nu sunt 
disponibile, din motive tehnice.

Vă informăm că începând de luni, 
25 octombrie, accesul în incinta 
Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală, precum și în sediile 
structurilor subordonate, se va 
efectua in conditiile prevazute de 
dispozitiile art. 12 din Anexa nr.3 
la Hotărârea Guvernului 
nr.1090/2021

Stimați contribuabili,
23 octombrie 2021

NU DESCHIDETI 
MESAJELE FALSE, 
transmise în numele 
ANAF

21 octombrie 2021

Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală reamintește că în această 
perioadă unii contribuabili au 
primit, prin email, mesaje false 
care utilizează denumirea, precum 
și coordonatele instituției (număr 
telefon, adresa poștală).

Transparență decizională

Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru 
aprobarea Procedurii privind exercitarea opțiunii de utilizare, de către operatorii 
economici nerezidenți, a sistemului național privind factura electronică RO e-
Factura, precum și a modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale 
formularului (083) „Opțiune privind utilizarea, de către operatorii economici 
nerezidenți, a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura”

Detalii proiect
15 noiembrie 2021 

Citește mai mult

Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru 
modificarea și completarea Anexei nr. 5 „Procedură pentru emiterea deciziilor de 
anulare a obligaţiilor fiscale în baza art. 5 din Legea nr. 209/2015 privind anularea 
unor obligaţii fiscale şi a prevederilor Legii nr. 225/2015 privind anularea 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane 
fizice” la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
2202/2015

Detalii proiect
12 noiembrie 2021

Informații privind accesul în incinta 
ANAF începând cu 25 octombrie 2021

Chestionar de satifacție privind 
serviciile oferite de portalul ANAF

Calendarul fiscal al 
lunii Noiembrie
Anunțuri

Citește

Despre ANAF Transparență Servicii Online Legislație Contact   Acces SPV

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

EN RO Caută

LEGISLAȚIE

Buletin Informativ Fiscal

Codul Fiscal

Codul de procedură fiscală

Circulare ANAF

Alte acte normative

ACORDURI INTERNAȚIONALE

Convenții pentru evitarea dublei 
impuneri

Acorduri internaționale

CARTA CONTRIBUABILULUI

DECLARAREA OBLIGAȚIILOR FISCALE

Norme de venit

Prețuri medii produse agricole

Coduri CAEN

Cursuri Valutare

PLATA OBLIGAȚIILOR FISCALE

Codurile IBAN

Nomenclatoarele obligațiilor

Comunicate de presă ANAF

Vă informăm că începând de luni, 
25 octombrie, accesul în incinta 
Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală, precum și în sediile 
structurilor subordonate, se va 
efectua in conditiile prevazute de 
dispozitiile art. 12 din Anexa nr.3 
la Hotărârea Guvernului 
nr.1090/2021

Stimați contribuabili,
23 octombrie 2021

NU DESCHIDETI 
MESAJELE FALSE, 
transmise în numele 
ANAF

21 octombrie 2021

Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală reamintește că în această 
perioadă unii contribuabili au 
primit, prin email, mesaje false 
care utilizează denumirea, precum 
și coordonatele instituției (număr 
telefon, adresa poștală).

Citește mai mult

Momentan, liniile 
telefonice ale Call 
Center-ului nu sunt 
disponibile, din motive 
tehnice

26 octombrie 2021

Momentan, liniile telefonice ale 
Call Center-ului ANAF 
(031.403.91.60) nu sunt 
disponibile, din motive tehnice.

Agenția Națională de Administrare 
Fiscală lansează CHAT, un nou 
serviciu electronic disponibil pe 
www.anaf.ro, începând cu data de 
22.11.2021.

CHAT - un nou serviciu 
electronic al ANAF

17 noiembrie 2021

Transparență decizională

Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru 
aprobarea Procedurii privind exercitarea opțiunii de utilizare, de către operatorii 
economici nerezidenți, a sistemului național privind factura electronică RO e-
Factura, precum și a modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale 
formularului (083) „Opțiune privind utilizarea, de către operatorii economici 
nerezidenți, a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura”

Detalii proiect
15 noiembrie 2021 

Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru 
modificarea și completarea Anexei nr. 5 „Procedură pentru emiterea deciziilor de 
anulare a obligaţiilor fiscale în baza art. 5 din Legea nr. 209/2015 privind anularea 
unor obligaţii fiscale şi a prevederilor Legii nr. 225/2015 privind anularea 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane 
fizice” la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
2202/2015

Detalii proiect
12 noiembrie 2021

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Caută

EN RO

Despre ANAF Transparență Servicii Online

Legislație Contact   Acces SPV

Citește

Anunțuri

Calendarul fiscal al 
lunii Noiembrie

Informații privind accesul în incinta ANAF începând cu 25 octombrie 2021

Chestionar de satifacție privind serviciile oferite de portalul ANAF

LEGISLAȚIE

Buletin Informativ Fiscal

Codul Fiscal

Codul de procedură fiscală

Circulare ANAF

Alte acte normative

ACORDURI INTERNAȚIONALE

Convenții pentru evitarea dublei 
impuneri

Acorduri internaționale

CARTA CONTRIBUABILULUI

DECLARAREA OBLIGAȚIILOR FISCALE

Norme de venit

Prețuri medii produse agricole

Coduri CAEN

Cursuri Valutare

PLATA OBLIGAȚIILOR FISCALE

Codurile IBAN

Nomenclatoarele obligațiilor

Fiți informat despre toate domeniile în care ANAF își desfășoară activitatea.

ÎNREGISTRARE

Înregistrați-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul ANAF

Adresa dvs. de e-mail

Ne găsești și pe

2021 © Agenția Națională de Administrare Fiscală - CNIF - Conținutul acestui portal este proprietatea Agenției Naționale de Administrare Fiscală 



Meniu Principal
(meniu Contact)

Fiți informat despre toate domeniile în care ANAF își desfășoară activitatea. ÎNREGISTRARE
Înregistrați-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul ANAF

Adresa dvs. de e-mail

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Ne găsești și pe

Direcții Generale ANAF Direcția Generală Antifraudă Fiscală

Direcția Generală a Vămilor

Direcția Generală de Integritate

Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice

Direcția Generală Coordonare Control Fiscal

Direcția Generală de Management al Riscului

Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București

Direcții Generale Regionale ale Finanțelor Publice

Linkuri utile

Președenția României

Guvernul României

Senatul României

Camera Deputaților

Banca Națională a României

Ministerul Finanțelor

Ghiseul.ro

Info EMCS

SOLVIT

VIES

SEED

TAX EDU
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Comunicate de presă ANAF

Agenția Națională de Administrare 
Fiscală lansează CHAT, un nou 
serviciu electronic disponibil pe 
www.anaf.ro, începând cu data de 
22.11.2021.

CHAT - un nou serviciu 
electronic al ANAF

17 noiembrie 2021

Citește mai mult

Momentan, liniile 
telefonice ale Call 
Center-ului nu sunt 
disponibile, din motive 
tehnice

26 octombrie 2021

Momentan, liniile telefonice ale 
Call Center-ului ANAF 
(031.403.91.60) nu sunt 
disponibile, din motive tehnice.

Vă informăm că începând de luni, 
25 octombrie, accesul în incinta 
Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală, precum și în sediile 
structurilor subordonate, se va 
efectua in conditiile prevazute de 
dispozitiile art. 12 din Anexa nr.3 
la Hotărârea Guvernului 
nr.1090/2021

Stimați contribuabili,
23 octombrie 2021

NU DESCHIDETI 
MESAJELE FALSE, 
transmise în numele 
ANAF

21 octombrie 2021

Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală reamintește că în această 
perioadă unii contribuabili au 
primit, prin email, mesaje false 
care utilizează denumirea, precum 
și coordonatele instituției (număr 
telefon, adresa poștală).

Transparență decizională

Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru 
aprobarea Procedurii privind exercitarea opțiunii de utilizare, de către operatorii 
economici nerezidenți, a sistemului național privind factura electronică RO e-
Factura, precum și a modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale 
formularului (083) „Opțiune privind utilizarea, de către operatorii economici 
nerezidenți, a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura”

Detalii proiect
15 noiembrie 2021 

Citește mai mult

Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru 
modificarea și completarea Anexei nr. 5 „Procedură pentru emiterea deciziilor de 
anulare a obligaţiilor fiscale în baza art. 5 din Legea nr. 209/2015 privind anularea 
unor obligaţii fiscale şi a prevederilor Legii nr. 225/2015 privind anularea 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane 
fizice” la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
2202/2015

Detalii proiect
12 noiembrie 2021

Informații privind accesul în incinta 
ANAF începând cu 25 octombrie 2021

Chestionar de satifacție privind 
serviciile oferite de portalul ANAF

Calendarul fiscal al 
lunii Noiembrie
Anunțuri

Citește

Despre ANAF Transparență Servicii Online Legislație Contact   Acces SPV

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

EN RO Caută

CONTACT

Formular de contact

Call Center

Relatii publice și Mass-Media

SUCURSALE

Contact unități fiscale 

Contact trezorerii

Magazine proprii valorificare bunuri

Locații Self-Service

Adresă

Str. Apolodor nr.17, Sector 5, București - 050741

Programul de funcționare al ANAF:

Luni -Joi: 8:30 - 17:00

Vineri: 8:30 - 14:30

Comunicate de presă ANAF

Vă informăm că începând de luni, 
25 octombrie, accesul în incinta 
Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală, precum și în sediile 
structurilor subordonate, se va 
efectua in conditiile prevazute de 
dispozitiile art. 12 din Anexa nr.3 
la Hotărârea Guvernului 
nr.1090/2021

Stimați contribuabili,
23 octombrie 2021

NU DESCHIDETI 
MESAJELE FALSE, 
transmise în numele 
ANAF

21 octombrie 2021

Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală reamintește că în această 
perioadă unii contribuabili au 
primit, prin email, mesaje false 
care utilizează denumirea, precum 
și coordonatele instituției (număr 
telefon, adresa poștală).

Citește mai mult

Momentan, liniile 
telefonice ale Call 
Center-ului nu sunt 
disponibile, din motive 
tehnice

26 octombrie 2021

Momentan, liniile telefonice ale 
Call Center-ului ANAF 
(031.403.91.60) nu sunt 
disponibile, din motive tehnice.

Agenția Națională de Administrare 
Fiscală lansează CHAT, un nou 
serviciu electronic disponibil pe 
www.anaf.ro, începând cu data de 
22.11.2021.

CHAT - un nou serviciu 
electronic al ANAF

17 noiembrie 2021

Transparență decizională

Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru 
aprobarea Procedurii privind exercitarea opțiunii de utilizare, de către operatorii 
economici nerezidenți, a sistemului național privind factura electronică RO e-
Factura, precum și a modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale 
formularului (083) „Opțiune privind utilizarea, de către operatorii economici 
nerezidenți, a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura”

Detalii proiect
15 noiembrie 2021 

Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru 
modificarea și completarea Anexei nr. 5 „Procedură pentru emiterea deciziilor de 
anulare a obligaţiilor fiscale în baza art. 5 din Legea nr. 209/2015 privind anularea 
unor obligaţii fiscale şi a prevederilor Legii nr. 225/2015 privind anularea 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane 
fizice” la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
2202/2015

Detalii proiect
12 noiembrie 2021

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Caută

EN RO

Despre ANAF Transparență Servicii Online

Legislație Contact   Acces SPV

Citește

Anunțuri

Calendarul fiscal al 
lunii Noiembrie

Informații privind accesul în incinta ANAF începând cu 25 octombrie 2021

Chestionar de satifacție privind serviciile oferite de portalul ANAF

CONTACT

Formular de contact

Call Center

Relatii publice și Mass-Media

SUCURSALE

Contact unități fiscale 

Contact trezorerii

Magazine proprii valorificare bunuri

Locații Self-Service

Adresă

Str. Apolodor nr.17, Sector 5, 

București - 050741

Programul de funcționare al ANAF:

Luni -Joi: 8:30 - 17:00

Vineri: 8:30 - 14:30

Fiți informat despre toate domeniile în care ANAF își desfășoară activitatea.

ÎNREGISTRARE

Înregistrați-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul ANAF

Adresa dvs. de e-mail

Ne găsești și pe

2021 © Agenția Națională de Administrare Fiscală - CNIF - Conținutul acestui portal este proprietatea Agenției Naționale de Administrare Fiscală 



Fiți informat despre toate domeniile în care ANAF își desfășoară activitatea. ÎNREGISTRARE
Înregistrați-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul ANAF

Adresa dvs. de e-mail

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Ne găsești și pe

Direcții Generale ANAF Direcția Generală Antifraudă Fiscală

Direcția Generală a Vămilor

Direcția Generală de Integritate

Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice

Direcția Generală Coordonare Control Fiscal

Direcția Generală de Management al Riscului

Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București

Direcții Generale Regionale ale Finanțelor Publice

Linkuri utile

Președenția României

Guvernul României

Senatul României

Camera Deputaților

Banca Națională a României

Ministerul Finanțelor

Ghiseul.ro

Info EMCS

SOLVIT

VIES

SEED

TAX EDU

2021 © Agenția Națională de Administrare Fiscală - CNIF - Conținutul acestui portal este proprietatea Agenției Naționale de Administrare Fiscală 

Comunicate de presă ANAF

Agenția Națională de Administrare 
Fiscală lansează CHAT, un nou 
serviciu electronic disponibil pe 
www.anaf.ro, începând cu data de 
22.11.2021.

CHAT - un nou serviciu 
electronic al ANAF

17 noiembrie 2021

Citește mai mult

Momentan, liniile 
telefonice ale Call 
Center-ului nu sunt 
disponibile, din motive 
tehnice

26 octombrie 2021

Momentan, liniile telefonice ale 
Call Center-ului ANAF 
(031.403.91.60) nu sunt 
disponibile, din motive tehnice.

Vă informăm că începând de luni, 
25 octombrie, accesul în incinta 
Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală, precum și în sediile 
structurilor subordonate, se va 
efectua in conditiile prevazute de 
dispozitiile art. 12 din Anexa nr.3 
la Hotărârea Guvernului 
nr.1090/2021

Stimați contribuabili,
23 octombrie 2021

NU DESCHIDETI 
MESAJELE FALSE, 
transmise în numele 
ANAF

21 octombrie 2021

Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală reamintește că în această 
perioadă unii contribuabili au 
primit, prin email, mesaje false 
care utilizează denumirea, precum 
și coordonatele instituției (număr 
telefon, adresa poștală).

Transparență decizională

Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru 
aprobarea Procedurii privind exercitarea opțiunii de utilizare, de către operatorii 
economici nerezidenți, a sistemului național privind factura electronică RO e-
Factura, precum și a modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale 
formularului (083) „Opțiune privind utilizarea, de către operatorii economici 
nerezidenți, a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura”

Detalii proiect
15 noiembrie 2021 

Citește mai mult

Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru 
modificarea și completarea Anexei nr. 5 „Procedură pentru emiterea deciziilor de 
anulare a obligaţiilor fiscale în baza art. 5 din Legea nr. 209/2015 privind anularea 
unor obligaţii fiscale şi a prevederilor Legii nr. 225/2015 privind anularea 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane 
fizice” la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
2202/2015

Detalii proiect
12 noiembrie 2021

Informații privind accesul în incinta 
ANAF începând cu 25 octombrie 2021

Chestionar de satifacție privind 
serviciile oferite de portalul ANAF

Calendarul fiscal al 
lunii Noiembrie
Anunțuri

Citește

Despre ANAF Transparență Servicii Online Legislație Contact   Acces SPV

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

EN RO Caută

Comunicate de presă ANAF

Vă informăm că începând de luni, 
25 octombrie, accesul în incinta 
Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală, precum și în sediile 
structurilor subordonate, se va 
efectua in conditiile prevazute de 
dispozitiile art. 12 din Anexa nr.3 
la Hotărârea Guvernului 
nr.1090/2021

Stimați contribuabili,
23 octombrie 2021

NU DESCHIDETI 
MESAJELE FALSE, 
transmise în numele 
ANAF

21 octombrie 2021

Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală reamintește că în această 
perioadă unii contribuabili au 
primit, prin email, mesaje false 
care utilizează denumirea, precum 
și coordonatele instituției (număr 
telefon, adresa poștală).

Citește mai mult

Momentan, liniile 
telefonice ale Call 
Center-ului nu sunt 
disponibile, din motive 
tehnice

26 octombrie 2021

Momentan, liniile telefonice ale 
Call Center-ului ANAF 
(031.403.91.60) nu sunt 
disponibile, din motive tehnice.

Agenția Națională de Administrare 
Fiscală lansează CHAT, un nou 
serviciu electronic disponibil pe 
www.anaf.ro, începând cu data de 
22.11.2021.

CHAT - un nou serviciu 
electronic al ANAF

17 noiembrie 2021

Transparență decizională

Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru 
aprobarea Procedurii privind exercitarea opțiunii de utilizare, de către operatorii 
economici nerezidenți, a sistemului național privind factura electronică RO e-
Factura, precum și a modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale 
formularului (083) „Opțiune privind utilizarea, de către operatorii economici 
nerezidenți, a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura”

Detalii proiect
15 noiembrie 2021 

Citește mai mult

Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru 
modificarea și completarea Anexei nr. 5 „Procedură pentru emiterea deciziilor de 
anulare a obligaţiilor fiscale în baza art. 5 din Legea nr. 209/2015 privind anularea 
unor obligaţii fiscale şi a prevederilor Legii nr. 225/2015 privind anularea 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane 
fizice” la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
2202/2015

Detalii proiect
12 noiembrie 2021

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Caută

EN RO

Despre ANAF Transparență Servicii Online

Legislație Contact   Acces SPV

Citește

Anunțuri

Calendarul fiscal al 
lunii Noiembrie

Informații privind accesul în incinta ANAF începând cu 25 octombrie 2021

Chestionar de satifacție privind serviciile oferite de portalul ANAF

Fiți informat despre toate domeniile în care ANAF își desfășoară activitatea.

ÎNREGISTRARE

Înregistrați-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul ANAF

Adresa dvs. de e-mail

Ne găsești și pe

2021 © Agenția Națională de Administrare Fiscală - CNIF - Conținutul acestui portal este proprietatea Agenției Naționale de Administrare Fiscală 

Pagină principală ANAF



Pagină principală ANAF

Fiți informat despre toate domeniile în care ANAF își desfășoară activitatea. ÎNREGISTRARE
Înregistrați-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul ANAF

Adresa dvs. de e-mail

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Ne găsești și pe

Direcții Generale ANAF Direcția Generală Antifraudă Fiscală

Direcția Generală a Vămilor

Direcția Generală de Integritate

Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice

Direcția Generală Coordonare Control Fiscal

Direcția Generală de Management al Riscului

Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București

Direcții Generale Regionale ale Finanțelor Publice

Linkuri utile

Președenția României

Guvernul României

Senatul României

Camera Deputaților

Banca Națională a României

Ministerul Finanțelor

Ghiseul.ro

Info EMCS

SOLVIT

VIES

SEED

TAX EDU

2021 © Agenția Națională de Administrare Fiscală - CNIF - Conținutul acestui portal este proprietatea Agenției Naționale de Administrare Fiscală 

Comunicate de presă ANAF

Agenția Națională de Administrare 
Fiscală lansează CHAT, un nou 
serviciu electronic disponibil pe 
www.anaf.ro, începând cu data de 
22.11.2021.

CHAT - un nou serviciu 
electronic al ANAF

17 noiembrie 2021

Citește mai mult

Momentan, liniile 
telefonice ale Call 
Center-ului nu sunt 
disponibile, din motive 
tehnice

26 octombrie 2021

Momentan, liniile telefonice ale 
Call Center-ului ANAF 
(031.403.91.60) nu sunt 
disponibile, din motive tehnice.

Vă informăm că începând de luni, 
25 octombrie, accesul în incinta 
Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală, precum și în sediile 
structurilor subordonate, se va 
efectua in conditiile prevazute de 
dispozitiile art. 12 din Anexa nr.3 
la Hotărârea Guvernului 
nr.1090/2021

Stimați contribuabili,
23 octombrie 2021

NU DESCHIDETI 
MESAJELE FALSE, 
transmise în numele 
ANAF

21 octombrie 2021

Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală reamintește că în această 
perioadă unii contribuabili au 
primit, prin email, mesaje false 
care utilizează denumirea, precum 
și coordonatele instituției (număr 
telefon, adresa poștală).

Transparență decizională

Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru 
aprobarea Procedurii privind exercitarea opțiunii de utilizare, de către operatorii 
economici nerezidenți, a sistemului național privind factura electronică RO e-
Factura, precum și a modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale 
formularului (083) „Opțiune privind utilizarea, de către operatorii economici 
nerezidenți, a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura”

Detalii proiect
15 noiembrie 2021 

Citește mai mult

Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru 
modificarea și completarea Anexei nr. 5 „Procedură pentru emiterea deciziilor de 
anulare a obligaţiilor fiscale în baza art. 5 din Legea nr. 209/2015 privind anularea 
unor obligaţii fiscale şi a prevederilor Legii nr. 225/2015 privind anularea 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane 
fizice” la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
2202/2015

Detalii proiect
12 noiembrie 2021

Informații privind accesul în incinta 
ANAF începând cu 25 octombrie 2021

Chestionar de satifacție privind 
serviciile oferite de portalul ANAF

Calendarul fiscal al 
lunii Noiembrie
Anunțuri

Citește

Despre ANAF Transparență Servicii Online Legislație Contact   Acces SPV

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

EN RO Caută

AU MAI RĂMAS  SĂ CONECTEZI CASA DE MARCAT LA SISTEMUL INFORMATIC ANAFXX ZILE AU MAI RĂMAS  SĂ CONECTEZI CASA DE MARCAT LA SISTEMUL INFORMATIC ANAFXX ZILEAU MAI RĂMAS  SĂ CONECTEZI CASA DE MARCAT LA SISTEMUL INFORMATIC ANAF

Comunicate de presă ANAF

Vă informăm că începând de luni, 
25 octombrie, accesul în incinta 
Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală, precum și în sediile 
structurilor subordonate, se va 
efectua in conditiile prevazute de 
dispozitiile art. 12 din Anexa nr.3 
la Hotărârea Guvernului 
nr.1090/2021

Stimați contribuabili,
23 octombrie 2021

NU DESCHIDETI 
MESAJELE FALSE, 
transmise în numele 
ANAF

21 octombrie 2021

Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală reamintește că în această 
perioadă unii contribuabili au 
primit, prin email, mesaje false 
care utilizează denumirea, precum 
și coordonatele instituției (număr 
telefon, adresa poștală).

Citește mai mult

Momentan, liniile 
telefonice ale Call 
Center-ului nu sunt 
disponibile, din motive 
tehnice

26 octombrie 2021

Momentan, liniile telefonice ale 
Call Center-ului ANAF 
(031.403.91.60) nu sunt 
disponibile, din motive tehnice.

Agenția Națională de Administrare 
Fiscală lansează CHAT, un nou 
serviciu electronic disponibil pe 
www.anaf.ro, începând cu data de 
22.11.2021.

CHAT - un nou serviciu 
electronic al ANAF

17 noiembrie 2021

Transparență decizională

Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru 
aprobarea Procedurii privind exercitarea opțiunii de utilizare, de către operatorii 
economici nerezidenți, a sistemului național privind factura electronică RO e-
Factura, precum și a modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale 
formularului (083) „Opțiune privind utilizarea, de către operatorii economici 
nerezidenți, a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura”

Detalii proiect
15 noiembrie 2021 

Citește mai mult

Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru 
modificarea și completarea Anexei nr. 5 „Procedură pentru emiterea deciziilor de 
anulare a obligaţiilor fiscale în baza art. 5 din Legea nr. 209/2015 privind anularea 
unor obligaţii fiscale şi a prevederilor Legii nr. 225/2015 privind anularea 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane 
fizice” la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
2202/2015

Detalii proiect
12 noiembrie 2021

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Caută

EN RO

Despre ANAF Transparență Servicii Online

Legislație Contact   Acces SPV

Citește

Anunțuri

Calendarul fiscal al 
lunii Noiembrie

Informații privind accesul în incinta ANAF începând cu 25 octombrie 2021

Chestionar de satifacție privind serviciile oferite de portalul ANAF

AU MAI RĂMAS  SĂ CONECTEZI CASA DE MARCAT LA SISTEMUL INFORMATIC ANAFXX ZILEAU MAI RĂMAS  SĂ CONECTEZI CASA DE MARCAT LA SISTEMUL INFORMATIC ANAF

Fiți informat despre toate domeniile în care ANAF își desfășoară activitatea.

ÎNREGISTRARE

Înregistrați-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul ANAF

Adresa dvs. de e-mail

Ne găsești și pe

2021 © Agenția Națională de Administrare Fiscală - CNIF - Conținutul acestui portal este proprietatea Agenției Naționale de Administrare Fiscală 

(banner anunț special)



Pagină principală ANAF

Fiți informat despre toate domeniile în care ANAF își desfășoară activitatea. ÎNREGISTRARE
Înregistrați-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul ANAF

Adresa dvs. de e-mail

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Ne găsești și pe

Direcții Generale ANAF Direcția Generală Antifraudă Fiscală

Direcția Generală a Vămilor

Direcția Generală de Integritate

Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice

Direcția Generală Coordonare Control Fiscal

Direcția Generală de Management al Riscului

Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București

Direcții Generale Regionale ale Finanțelor Publice

Linkuri utile

Președenția României

Guvernul României

Senatul României

Camera Deputaților

Banca Națională a României

Ministerul Finanțelor

Ghiseul.ro

Info EMCS

SOLVIT

VIES

SEED

TAX EDU

2021 © Agenția Națională de Administrare Fiscală - CNIF - Conținutul acestui portal este proprietatea Agenției Naționale de Administrare Fiscală 

Comunicate de presă DGRFP Brașov

Agenția Națională de Administrare 
Fiscală lansează CHAT, un nou 
serviciu electronic disponibil pe 
www.anaf.ro, începând cu data de 
22.11.2021.

CHAT - un nou serviciu 
electronic al ANAF

17 noiembrie 2021

Citește mai mult

Momentan, liniile 
telefonice ale Call 
Center-ului nu sunt 
disponibile, din motive 
tehnice

26 octombrie 2021

Momentan, liniile telefonice ale 
Call Center-ului ANAF 
(031.403.91.60) nu sunt 
disponibile, din motive tehnice.

Vă informăm că începând de luni, 
25 octombrie, accesul în incinta 
Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală, precum și în sediile 
structurilor subordonate, se va 
efectua in conditiile prevazute de 
dispozitiile art. 12 din Anexa nr.3 
la Hotărârea Guvernului 
nr.1090/2021

Stimați contribuabili,
23 octombrie 2021

NU DESCHIDETI 
MESAJELE FALSE, 
transmise în numele 
ANAF

21 octombrie 2021

Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală reamintește că în această 
perioadă unii contribuabili au 
primit, prin email, mesaje false 
care utilizează denumirea, precum 
și coordonatele instituției (număr 
telefon, adresa poștală).

Anunţuri de interes general DGRFP Brașov

Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru 
aprobarea Procedurii privind exercitarea opțiunii de utilizare, de către operatorii 
economici nerezidenți, a sistemului național privind factura electronică RO e-
Factura, precum și a modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale 
formularului (083) „Opțiune privind utilizarea, de către operatorii economici 
nerezidenți, a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura”

Detalii proiect
15 noiembrie 2021 

Citește mai mult

Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru 
modificarea și completarea Anexei nr. 5 „Procedură pentru emiterea deciziilor de 
anulare a obligaţiilor fiscale în baza art. 5 din Legea nr. 209/2015 privind anularea 
unor obligaţii fiscale şi a prevederilor Legii nr. 225/2015 privind anularea 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane 
fizice” la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
2202/2015

Detalii proiect
12 noiembrie 2021

Informații privind accesul în incinta 
ANAF începând cu 25 octombrie 2021

Chestionar de satifacție privind 
serviciile oferite de portalul ANAF

Calendarul fiscal al 
lunii Noiembrie
Anunțuri

Citește

  Înapoi ANAF Structură DGRFP Asistență Contribuabili Info DGRFP Ajutor de Stat Contact   Acces SPV

DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE BRAȘOV

EN RO Caută

Comunicate de presă ANAF

Vă informăm că începând de luni, 
25 octombrie, accesul în incinta 
Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală, precum și în sediile 
structurilor subordonate, se va 
efectua in conditiile prevazute de 
dispozitiile art. 12 din Anexa nr.3 
la Hotărârea Guvernului 
nr.1090/2021

Stimați contribuabili,
23 octombrie 2021

NU DESCHIDETI 
MESAJELE FALSE, 
transmise în numele 
ANAF

21 octombrie 2021

Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală reamintește că în această 
perioadă unii contribuabili au 
primit, prin email, mesaje false 
care utilizează denumirea, precum 
și coordonatele instituției (număr 
telefon, adresa poștală).

Citește mai mult

Momentan, liniile 
telefonice ale Call 
Center-ului nu sunt 
disponibile, din motive 
tehnice

26 octombrie 2021

Momentan, liniile telefonice ale 
Call Center-ului ANAF 
(031.403.91.60) nu sunt 
disponibile, din motive tehnice.

Agenția Națională de Administrare 
Fiscală lansează CHAT, un nou 
serviciu electronic disponibil pe 
www.anaf.ro, începând cu data de 
22.11.2021.

CHAT - un nou serviciu 
electronic al ANAF

17 noiembrie 2021

Transparență decizională

Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru 
aprobarea Procedurii privind exercitarea opțiunii de utilizare, de către operatorii 
economici nerezidenți, a sistemului național privind factura electronică RO e-
Factura, precum și a modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale 
formularului (083) „Opțiune privind utilizarea, de către operatorii economici 
nerezidenți, a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura”

Detalii proiect
15 noiembrie 2021 

Citește mai mult

Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru 
modificarea și completarea Anexei nr. 5 „Procedură pentru emiterea deciziilor de 
anulare a obligaţiilor fiscale în baza art. 5 din Legea nr. 209/2015 privind anularea 
unor obligaţii fiscale şi a prevederilor Legii nr. 225/2015 privind anularea 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane 
fizice” la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
2202/2015

Detalii proiect
12 noiembrie 2021

DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR 

PUBLICE BRAȘOV

Caută

EN RO

Despre ANAF Transparență Servicii Online

Legislație Contact   Acces SPV

Citește

Anunțuri

Calendarul fiscal al 
lunii Noiembrie

Informații privind accesul în incinta ANAF începând cu 25 octombrie 2021

Chestionar de satifacție privind serviciile oferite de portalul ANAF

Fiți informat despre toate domeniile în care ANAF își desfășoară activitatea.

ÎNREGISTRARE

Înregistrați-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul ANAF

Adresa dvs. de e-mail

Ne găsești și pe
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Autentificare

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Ne găsești și pe

Direcții Generale ANAF Direcția Generală Antifraudă Fiscală

Direcția Generală a Vămilor

Direcția Generală de Integritate

Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice

Direcția Generală Coordonare Control Fiscal

Direcția Generală de Management al Riscului

Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București

Direcții Generale Regionale ale Finanțelor Publice

Linkuri utile

Președenția României

Guvernul României

Senatul României

Camera Deputaților

Banca Națională a României

Ministerul Finanțelor

Ghiseul.ro

Info EMCS

SOLVIT

VIES

SEED

TAX EDU
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  Înapoi ANAF

Introdu Utilizator

Utilizator:

Introdu Parola

Parola:

AUTENTIFICARE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

AUTENTIFICARE SPAȚIU PRIVAT VIRTUAL

Dacă nu sunteţi înregistrat ca utilizator al SPV iată instrucţiunile necesare înrolării.

Dacă dispuneţi de un certificat digital calificat înregistrat pe portalul ANAF (https://www.anaf.ro), vă recomandăm să accesaţi aplicaţia "Abonare/Editare - Spaţiul Privat Virtual - 
Persoane Fizice" pentru a deveni utilizator SPV.

Dacă dispuneţi de un certificat digital calificat şi nu sunteţi înregistrat pe portalul ANAF (https://www.anaf.ro), vă recomandăm să accesaţi aplicaţia "Înregistrare utilizatori declaraţii 
persoane fizice", pentru a vă putea abona ca utilizator la SPV.



Recuperare credenţiale/Parolă

Schimbare adresa de email

  Înapoi ANAF

Introdu Utilizator

Utilizator:

Introdu Parola

Parola:

AUTENTIFICARE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

AUTENTIFICARE SPAȚIU PRIVAT VIRTUAL

Dacă nu sunteţi înregistrat ca utilizator al SPV iată instrucţiunile necesare înrolării.

Dacă dispuneţi de un certificat digital calificat înregistrat pe portalul ANAF (https://www.anaf.ro), vă recomandăm să 
accesaţi aplicaţia "Abonare/Editare - Spaţiul Privat Virtual - Persoane Fizice" pentru a deveni utilizator SPV.

Dacă dispuneţi de un certificat digital calificat şi nu sunteţi înregistrat pe portalul ANAF (https://www.anaf.ro), vă 
recomandăm să accesaţi aplicaţia "Înregistrare utilizatori declaraţii persoane fizice", pentru a vă putea abona ca utilizator 
la SPV.



Recuperare credenţiale/Parolă

Schimbare adresa de email

Ne găsești și pe
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Autentificare
(sesiune expirată)

  Înapoi ANAF

Introdu Utilizator

Utilizator:

Introdu Parola

Parola:

AUTENTIFICARE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

AUTENTIFICARE SPAȚIU PRIVAT VIRTUAL

Dacă nu sunteţi înregistrat ca utilizator al SPV iată instrucţiunile necesare înrolării.

Dacă dispuneţi de un certificat digital calificat înregistrat pe portalul ANAF (https://www.anaf.ro), vă recomandăm să 
accesaţi aplicaţia "Abonare/Editare - Spaţiul Privat Virtual - Persoane Fizice" pentru a deveni utilizator SPV.

Dacă dispuneţi de un certificat digital calificat şi nu sunteţi înregistrat pe portalul ANAF (https://www.anaf.ro), vă 
recomandăm să accesaţi aplicaţia "Înregistrare utilizatori declaraţii persoane fizice", pentru a vă putea abona ca utilizator 
la SPV.



Recuperare credenţiale/Parolă

Schimbare adresa de email

Ne găsești și pe
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Datorita inactivitatii sesiunea a expirat. Va 
rugam inchideti fereastra actuala si sa 

reporniti sesiunea intr-o fereastra noua.


Sesiune EXPIRATĂ!

  Înapoi ANAF

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Ne găsești și pe

Direcții Generale ANAF Direcția Generală Antifraudă Fiscală

Direcția Generală a Vămilor

Direcția Generală de Integritate

Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice

Direcția Generală Coordonare Control Fiscal

Direcția Generală de Management al Riscului

Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București

Direcții Generale Regionale ale Finanțelor Publice

Linkuri utile

Președenția României

Guvernul României

Senatul României

Camera Deputaților

Banca Națională a României

Ministerul Finanțelor

Ghiseul.ro

Info EMCS

SOLVIT

VIES

SEED

TAX EDU
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  Înapoi ANAF

Introdu Utilizator

Utilizator:

Introdu Parola

Parola:

AUTENTIFICARE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

AUTENTIFICARE SPAȚIU PRIVAT VIRTUAL

Dacă nu sunteţi înregistrat ca utilizator al SPV iată instrucţiunile necesare înrolării.

Dacă dispuneţi de un certificat digital calificat înregistrat pe portalul ANAF (https://www.anaf.ro), vă recomandăm să accesaţi aplicaţia "Abonare/Editare - Spaţiul Privat Virtual - 
Persoane Fizice" pentru a deveni utilizator SPV.

Dacă dispuneţi de un certificat digital calificat şi nu sunteţi înregistrat pe portalul ANAF (https://www.anaf.ro), vă recomandăm să accesaţi aplicaţia "Înregistrare utilizatori declaraţii 
persoane fizice", pentru a vă putea abona ca utilizator la SPV.



Recuperare credenţiale/Parolă

Schimbare adresa de email

Datorita inactivitatii sesiunea a expirat. Va rugam inchideti fereastra 
actuala si sa reporniti sesiunea intr-o fereastra noua.


Sesiune EXPIRATĂ!



SPAȚIU PRIVAT VIRTUAL

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Ne găsești și pe

Direcții Generale ANAF Direcția Generală Antifraudă Fiscală

Direcția Generală a Vămilor

Direcția Generală de Integritate

Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice

Direcția Generală Coordonare Control Fiscal

Direcția Generală de Management al Riscului

Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București

Direcții Generale Regionale ale Finanțelor Publice

Linkuri utile

Președenția României

Guvernul României

Senatul României

Camera Deputaților

Banca Națională a României

Ministerul Finanțelor

Ghiseul.ro

Info EMCS

SOLVIT

VIES

SEED

TAX EDU
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Realizează o solicitare

Solicitările

mele

Plăți

Creanțe

Programări

Online

Buletin

Fiscal

Instrumente

specifice

Numere

inventar

Extrase

de cont

Depunere

declarații

TEST factură

electronică

  POPESCU ION  

   Deconectare

SPAȚIU PRIVAT VIRTUAL 

EN RO Caută

02,12,2021 02,12,2022
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

-RECIPISĂ12345678PDF

02,12,2021 02,12,2022
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

-RECIPISĂ12345678PDF

02,12,2021 02,12,2022
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

-RECIPISĂ12345678PDF

02,12,2021 02,12,2022
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

-RECIPISĂ12345678PDF

02,12,2021 02,12,2022
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

-RECIPISĂ12345678PDF

1 2 3

Detalii Data afișare Data arhivareID SolicitareTip DocumentCIFDESCARCĂ

SOLICITĂRILE MELE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Filtrează solicitările după orice carcateristică

Realizează o solicitare

02.12.2022
02.12.2021

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua.-

RECIPISĂ
12345678

PDF

02.12.2021
02.12.2022

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua.-

RECIPISĂ
12345678

PDF

02.12.2021
02.12.2022

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua.-

RECIPISĂ
12345678

PDF

02.12.2021
02.12.2022

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua.-

RECIPISĂ
12345678

PDF

1 2 3

Detalii
Data afișare

Data arhivareID Solicitare

Tip Document
CIFDESCARCĂ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate 
velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id 
est laborum.

Filtrează solicitările după orice carcateristică

SPAȚIU PRIVAT VIRTUAL

Caută

  POPESCU ION  Solicitările mele

EN RO    Deconectare

SOLICITĂRILE MELE

Ne găsești și pe
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SPAȚIU PRIVAT VIRTUAL

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Ne găsești și pe

Direcții Generale ANAF Direcția Generală Antifraudă Fiscală

Direcția Generală a Vămilor

Direcția Generală de Integritate

Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice

Direcția Generală Coordonare Control Fiscal

Direcția Generală de Management al Riscului

Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București

Direcții Generale Regionale ale Finanțelor Publice

Linkuri utile

Președenția României

Guvernul României

Senatul României

Camera Deputaților

Banca Națională a României

Ministerul Finanțelor

Ghiseul.ro

Info EMCS

SOLVIT

VIES

SEED

TAX EDU
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Realizează o solicitare

TRIMITE

Solicitările

mele

Plăți

Creanțe

Programări

Online

Buletin

Fiscal

Instrumente

specifice

Numere

inventar

Extrase

de cont

Depunere

declarații

TEST factură

electronică

  POPESCU ION  

   Deconectare

SPAȚIU PRIVAT VIRTUAL 

EN RO Caută

02,12,2021 02,12,2022
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

-RECIPISĂ12345678PDF

02,12,2021 02,12,2022
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

-RECIPISĂ12345678PDF

02,12,2021 02,12,2022
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

-RECIPISĂ12345678PDF

02,12,2021 02,12,2022
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

-RECIPISĂ12345678PDF

02,12,2021 02,12,2022
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

-RECIPISĂ12345678PDF

1 2 3

Detalii Data afișare Data arhivareID SolicitareTip DocumentCIFDESCARCĂ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 

CIF - Nume

* Cod Identificare Fiscală:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 

C168

* Tip Document:

SOLICITĂRILE MELE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Filtrează solicitările după orice carcateristică

Realizează o solicitare

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 

CIF - Nume

* Cod Identificare Fiscală:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 

C168

* Tip Document:

TRIMITE

02.12.2022
02.12.2021

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua.-

RECIPISĂ
12345678

PDF

02.12.2021
02.12.2022

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua.-

RECIPISĂ
12345678

PDF

02.12.2021
02.12.2022

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua.-

RECIPISĂ
12345678

PDF

02.12.2021
02.12.2022

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua.-

RECIPISĂ
12345678

PDF

1 2 3

Detalii
Data afișare

Data arhivareID Solicitare

Tip Document
CIFDESCARCĂ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate 
velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id 
est laborum.

Filtrează solicitările după orice carcateristică

SPAȚIU PRIVAT VIRTUAL

Caută

  POPESCU ION  Solicitările mele

EN RO    Deconectare

SOLICITĂRILE MELE

Ne găsești și pe
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Pagină formulare ANAF

Despre ANAF Transparență Servicii Online Legislație Contact   Acces SPV

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

EN RO Caută

FORMULARE FISCALE

Formulare fiscale ordonate dupe număr Formulare fără număr Document confirmare Arhivă

Formularul este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare. Acest formular este destinat exclusiv declarării prin mijloace 
electronice de transmitere la distanță a mențiunilor privind vectorul fiscal, începând cu anul 2018. Se completează și se transmite ori de câte ori 
contribuabilii/plătitorii solicită, ulterior înregistrării fiscale, înregistrarea în vectorul fiscal a unor categorii de obligații fiscale sau modificarea categoriilor 
de obligații fiscale declarative înscrise inițial în vectorul fiscal. Declarația nu se depune pentru modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și de 
plată a impozitului pe profit, de către contribuabilii plătitori de impozit pe profit și pentru efectuarea opțiunii de modificare a anului fiscal. 

Durată medie de completare: 3 minute și 30 de secunde. 

Motivul colectării informației: Informațiile colectate sunt utilizate în procesul de administrare a tuturor categoriilor de contribuabili.

700 Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în 
vectorul fiscal (OPANAF 3725/2017) 

DESCARCĂ

100-180

204-282

300-399

401-403

500-508

601-670

700-711

010-099

Caută formularul dorit

A-F

Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Se utilizează pentru 
corectarea impozitelor/taxelor declarate la bugetul de stat, stabilite de către plătitori prin autoimpunere sau cu regim de reținere la sursă, precum și a 
contribuțiilor sociale datorate de angajatori și reținute de către aceștia de la asigurați. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistență pus 
la dispoziție de Ministerul Finanțelor Publice. Program. Obligațiile de plată la bugetul de stat sunt cuprinse în Nomenclatorul prevăzut în anexa nr. 3 la 
OPANAF 587/2016. Declarația rectificativă se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

710 Declarație rectificativă (OPANAF 51/2021)


DESCARCĂ

Acest formular se utilizează de către contribuabilii care au efectuat, în perioada noiembrie 2020 - martie 2021 cheltuieli cu educaţia timpurie, care 
depăşesc impozitul pe profit datorat.

711 Declarație de regularizare pentru cheltuielile cu educaţia timpurie (OPANAF 653/2021)

DESCARCĂ

Fiți informat despre toate domeniile în care ANAF își desfășoară activitatea. ÎNREGISTRARE
Înregistrați-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul ANAF

Adresa dvs. de e-mail

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Ne găsești și pe

Direcții Generale ANAF Direcția Generală Antifraudă Fiscală

Direcția Generală a Vămilor

Direcția Generală de Integritate

Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice

Direcția Generală Coordonare Control Fiscal

Direcția Generală de Management al Riscului

Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București

Direcții Generale Regionale ale Finanțelor Publice

Linkuri utile

Președenția României

Guvernul României

Senatul României

Camera Deputaților

Banca Națională a României

Ministerul Finanțelor

Ghiseul.ro

Info EMCS

SOLVIT

VIES

SEED

TAX EDU
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700 710 711

Formularul este inclus în această pagină doar pentru informare, și 
nu pentru utilizare. Acest formular este destinat exclusiv declarării 
prin mijloace electronice de transmitere la distanță a mențiunilor 
privind vectorul fiscal, începând cu anul 2018. Se completează și se 
transmite ori de câte ori contribuabilii/plătitorii solicită, ulterior 
înregistrării fiscale, înregistrarea în vectorul fiscal a unor categorii de 
obligații fiscale sau modificarea categoriilor de obligații fiscale 
declarative înscrise inițial în vectorul fiscal. Declarația nu se depune 
pentru modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și de 
plată a impozitului pe profit, de către contribuabilii plătitori de 
impozit pe profit și pentru efectuarea opțiunii de modificare a anului 
fiscal. 

Durată medie de completare: 3 minute și 30 de secunde. 

Motivul colectării informației: Informațiile colectate sunt utilizate în 
procesul de administrare a tuturor categoriilor de contribuabili.

700 Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu 
electronic a categoriilor de obligații fiscale declarative 
înscrise în vectorul fiscal (OPANAF 3725/2017) 

DESCARCĂ

Caută formularul dorit

Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, 
și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Se 
utilizează pentru corectarea impozitelor/taxelor declarate la bugetul 
de stat, stabilite de către plătitori prin autoimpunere sau cu regim de 
reținere la sursă, precum și a contribuțiilor sociale datorate de 
angajatori și reținute de către aceștia de la asigurați. Formularul se 
completează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție de 
Ministerul Finanțelor Publice. Program. Obligațiile de plată la bugetul 
de stat sunt cuprinse în Nomenclatorul prevăzut în anexa nr. 3 la 
OPANAF 587/2016. Declarația rectificativă se depune prin mijloace 
electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare.

710 Declarație rectificativă (OPANAF 51/2021)


DESCARCĂ

Acest formular se utilizează de către contribuabilii care au efectuat, 
în perioada noiembrie 2020 - martie 2021 cheltuieli cu educaţia 
timpurie, care depăşesc impozitul pe profit datorat.

711 Declarație de regularizare pentru cheltuielile cu 
educaţia timpurie (OPANAF 653/2021)

DESCARCĂ

700 710 711

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Caută

EN RO

FORMULARE FISCALE

Despre ANAF Transparență Servicii Online

Legislație Contact   Acces SPV

Formulare fiscale ordonate după număr

700-711

Fiți informat despre toate domeniile în care ANAF își desfășoară activitatea.

ÎNREGISTRARE

Înregistrați-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul ANAF

Adresa dvs. de e-mail

Ne găsești și pe

2021 © Agenția Națională de Administrare Fiscală - CNIF - Conținutul acestui portal este proprietatea Agenției Naționale de Administrare Fiscală 



Pagină formulare ANAF

FIŞA CAPACITĂŢII DE CAZARE (OPANAF 398/2021)
 DESCARCĂ

Notificare privind intenţia de a beneficia de anularea 
obligaţiilor de platâ accesorii potrivit Ordonanţei de 
urgenţâ a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
precum şi pentru instituirea unor mâsuri fiscale (OMFP 
2100/2020)


DESCARCĂ

Cerere de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, potrivit 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri 
fiscale (OMFP 2100/2020)

DESCARCĂ

Cerere de restituire a sumelor reprezentând taxa specială 
pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru 
autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la 
autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule 
(Ordinul comun al ministrului mediului și al ministrului 
finanțelor publice nr. 1144/1672/2017 modificat prin 
Ordinul comun al ministrului mediului și al ministrului 
finanțelor publice nr. 394/1937/2018)

DESCARCĂ

Caută formularul dorit

Se completează și se depune de către persoanele fizice care 
realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi 
din România sau/și din străinătate, care datorează impozit pe venit și 
contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal. 
Declarația se completează și se depune și de către persoanele fizice 
care nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuției 
de asigurări sociale de sănătate. Se depune prin mijloace electronice 
de transmitere la distanță (serviciul Spațiul Privat Virtual disponibil 
pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa 
https://pfinternet.anaf.ro/, sau serviciul de depunere declarații on-
line existent pe portalul e-guvernare.ro).


Durată medie de completare: complexitate ridicată 35 de minute / 
complexitate scăzută 13 minute


Motivul colectării informației: Informațiile colectate sunt utilizate în 
procesul de administrare a impozitului pe venit și a contribuțiilor 
sociale datorate de persoanele fizice.

Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile 
sociale datorate de persoanele fizice (OPANAF 49/2019, 
OPANAF 1437/2019, OPANAF 1886/2019)



DESCARCĂ

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Caută

EN RO

FORMULARE FISCALE

Despre ANAF Transparență Servicii Online

Legislație Contact   Acces SPV

Formulare fără număr

Fiți informat despre toate domeniile în care ANAF își desfășoară activitatea.

ÎNREGISTRARE

Înregistrați-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul ANAF

Adresa dvs. de e-mail

Ne găsești și pe

2021 © Agenția Națională de Administrare Fiscală - CNIF - Conținutul acestui portal este proprietatea Agenției Naționale de Administrare Fiscală 

Despre ANAF Transparență Servicii Online Legislație Contact   Acces SPV

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

EN RO Caută

FORMULARE FISCALE

Formulare fiscale ordonate dupe număr Formulare fără număr Document confirmare Arhivă

Se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate, care datorează 
impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal. Declarația se completează și se depune și de către persoanele fizice care nu realizează venituri 
și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate. Se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță (serviciul Spațiul Privat Virtual 
disponibil pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa https://pfinternet.anaf.ro/, sau serviciul de depunere declarații on-line existent pe portalul e-
guvernare.ro).

Durată medie de completare: complexitate ridicată 35 de minute / complexitate scăzută 13 minute

Motivul colectării informației: Informațiile colectate sunt utilizate în procesul de administrare a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice.

Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (OPANAF 49/2019, OPANAF 
1437/2019, OPANAF 1886/2019)


DESCARCĂ

FIŞA CAPACITĂŢII DE CAZARE (OPANAF 398/2021) DESCARCĂ

Notificare privind intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de platâ accesorii potrivit Ordonanţei de urgenţâ a Guvernului nr. 69/2020 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor mâsuri fiscale (OMFP 2100/2020)

DESCARCĂ

Cerere de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale (OMFP 2100/2020)

DESCARCĂ

Cerere de restituire a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru 
emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule (Ordinul comun al ministrului mediului și al ministrului 
finanțelor publice nr. 1144/1672/2017 modificat prin Ordinul comun al ministrului mediului și al ministrului finanțelor publice nr. 394/1937/2018)

DESCARCĂ

Fiți informat despre toate domeniile în care ANAF își desfășoară activitatea. ÎNREGISTRARE
Înregistrați-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul ANAF

Adresa dvs. de e-mail

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Ne găsești și pe

Direcții Generale ANAF Direcția Generală Antifraudă Fiscală

Direcția Generală a Vămilor

Direcția Generală de Integritate

Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice

Direcția Generală Coordonare Control Fiscal

Direcția Generală de Management al Riscului

Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București

Direcții Generale Regionale ale Finanțelor Publice

Linkuri utile

Președenția României

Guvernul României

Senatul României

Camera Deputaților

Banca Națională a României

Ministerul Finanțelor

Ghiseul.ro

Info EMCS

SOLVIT

VIES

SEED

TAX EDU
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Caută formularul dorit



Acte normative ANAF

Fiți informat despre toate domeniile în care ANAF își desfășoară activitatea. ÎNREGISTRARE
Înregistrați-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul ANAF

Adresa dvs. de e-mail

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Ne găsești și pe

Direcții Generale ANAF Direcția Generală Antifraudă Fiscală

Direcția Generală a Vămilor

Direcția Generală de Integritate

Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice

Direcția Generală Coordonare Control Fiscal

Direcția Generală de Management al Riscului

Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București

Direcții Generale Regionale ale Finanțelor Publice

Linkuri utile

Președenția României

Guvernul României

Senatul României

Camera Deputaților

Banca Națională a României

Ministerul Finanțelor

Ghiseul.ro

Info EMCS

SOLVIT

VIES

SEED

TAX EDU

2021 © Agenția Națională de Administrare Fiscală - CNIF - Conținutul acestui portal este proprietatea Agenției Naționale de Administrare Fiscală 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Despre ANAF Transparență Servicii Online Legislație Contact   Acces SPV

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

EN RO Caută

ALTE ACTE NORMATIVE

Info curente 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008 2006 2005

Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 14/2020  (MO nr. 513 din 16 iunie 2020) DESCARCĂ

Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 5/2020  (MO nr. 480 din 5 iunie 2020) DESCARCĂ

Ordinul ministrului culturii nr. 2520/2020  privind aprobarea procedurii de selecţie a beneficiarilor şi a modalităţilor de finanţare nerambursabilă pentru 
acţiuni şi proiecte culturale în cadrul Programului cultural naţional "Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021"(M. O. nr. 102 din107 din 12 februarie 
2020)

DESCARCĂ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.

Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 14/2020  
(MO nr. 513 din 16 iunie 2020)

DESCARCĂ

Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 5/2020  
(MO nr. 480 din 5 iunie 2020)

DESCARCĂ

Ordinul ministrului culturii nr. 2520/2020  privind aprobarea 
procedurii de selecţie a beneficiarilor şi a modalităţilor de 
finanţare nerambursabilă pentru acţiuni şi proiecte culturale în 
cadrul Programului cultural naţional "Timişoara - Capitală 
Europeană a Culturii în anul 2021"(M. O. nr. 102 din107 din 12 
februarie 2020)

DESCARCĂ

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Caută

EN RO

ALTE ACTE NORMATIVE

Despre ANAF Transparență Servicii Online

Legislație Contact   Acces SPV

Fiți informat despre toate domeniile în care ANAF își desfășoară activitatea.

ÎNREGISTRARE

Înregistrați-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul ANAF

Adresa dvs. de e-mail

Info curente

Ne găsești și pe

2021 © Agenția Națională de Administrare Fiscală - CNIF - Conținutul acestui portal este proprietatea Agenției Naționale de Administrare Fiscală 



Calendarul obligațiilor fiscale

 ANAF

Despre ANAF Transparență Servicii Online Legislație Contact   Acces SPV

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

EN RO Caută

Caută informația dorită

CALENDARUL OBLIGAȚIILOR FISCALE PENTRU ANUL 2021

IANUARIE FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE

Legea 227/2015 art.230


OMFP 1099/2016

Se depune de persoana fizică sosită în România care are o 
ședere în statul român o perioadă sau mai multe perioade care 
depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 
12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic 
vizat.	

Se depune de persoana fizică sosită în România care are o 
ședere în statul român o perioadă sau mai multe perioade care 
depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 
12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic 
vizat.	

Depunerea formularului "Chestionar pentru stabilirea 
rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în 
România"	

în 30 de zile de la 
împlinirea termenului de 
183 de zile de prezență în 
România	

Legea 207/2015 art. 82 
alin.(6), art.88 alin.(1)


OPANAF nr.3725/2017

 010 - Se completează și se depune de către
 persoanele juridice române
 asocierile și alte entități fără personalitate juridică
 deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a 

medicamentelor, persoane juridice române
 reprezentanții legali, desemnați potrivit prevederilor 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind 
stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli 
în domeniul sănătății, aprobată prin Legea nr. 184/2015, ai 
deținătorilor autorizațiilor de punere pe piață a 
medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române.

 020 - se completează și se depune de către persoanele 
fizice române și străine, care dețin cod numeric personal, 
altele decât persoanele fizice care desfășoară activităși 
economice în mod independent sau exercită profesii 
libere.

 070 - se completează și se depune de către persoanele 
fizice române sau străine care desfășoară activități 
economice în mod independent sau exercită profesii libere, 
în conformitate cu prevederile legale.

Depunerea declarațiilor

 010 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație 
de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane 
juridice, asocieri și alte entități fără personalitate 
juridică - Formularul 010 sa

 700 Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în 
mediu electronic a menţiunilor ulterioare 
înregistrării fiscale - Formularul electronic 700, 
după caz.

 020 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație 
de mențiuni pentru persoane fizice române și 
străine care dețin cod numeric personal - 
Formularul 020 sa

 700 Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în 
mediu electronic a menţiunilor ulterioare 
înregistrării fiscale - Formularul electronic 700, 
după caz.

 070 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație 
de mențiuni/Declarație de radiere pentru 
persoanele fizice care desfășoară activități 
economice în mod independent sau exercită 
profesii libere - Formularul 070 sa

 700 Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în 
mediu electronic a menţiunilor ulterioare 
înregistrării fiscale - Formularul electronic 700, 
după caz.

30 de zile de la data 
înființării/ data eliberării 
actului legal de 
funcționare/ data începerii 
activității/ data obținerii 
primului venit/ data 
dobândirii calității de 
angajator, după caz, sau 15 
zile de la data modificării 
ulterioare a datelor 
declarate inițial	

BAZA LEGALĂCATEGORIILE DE CONTRIBUABILI	OBLIGAŢIATERMENUL

Fiți informat despre toate domeniile în care ANAF își desfășoară activitatea. ÎNREGISTRARE
Înregistrați-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul ANAF

Adresa dvs. de e-mail

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Ne găsești și pe

Direcții Generale ANAF Direcția Generală Antifraudă Fiscală

Direcția Generală a Vămilor

Direcția Generală de Integritate

Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice

Direcția Generală Coordonare Control Fiscal

Direcția Generală de Management al Riscului

Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București

Direcții Generale Regionale ale Finanțelor Publice

Linkuri utile

Președenția României

Guvernul României

Senatul României

Camera Deputaților

Banca Națională a României

Ministerul Finanțelor

Ghiseul.ro

Info EMCS

SOLVIT

VIES

SEED

TAX EDU
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în 30 de zile de la împlinirea 
termenului de 183 de zile de 
prezență în România	

Depunerea formularului "Chestionar 
pentru stabilirea rezidenței fiscale a 
persoanei fizice la sosirea în România"	

Depunerea declarațiilor

 010 Declarație de înregistrare fiscală/
Declarație de mențiuni/Declarație de 
radiere pentru persoane juridice, 
asocieri și alte entități fără 
personalitate juridică - Formularul 010 
sa

 700 Declaraţie pentru înregistrarea/
modificarea în mediu electronic a 
menţiunilor ulterioare înregistrării 
fiscale - Formularul electronic 700, 
după caz.

 020 Declarație de înregistrare fiscală/
Declarație de mențiuni pentru persoane 
fizice române și străine care dețin cod 
numeric personal - Formularul 020 sa

 700 Declaraţie pentru înregistrarea/
modificarea în mediu electronic a 
menţiunilor ulterioare înregistrării 
fiscale - Formularul electronic 700, 
după caz.

 070 Declarație de înregistrare fiscală/
Declarație de mențiuni/Declarație de 
radiere pentru persoanele fizice care 
desfășoară activități economice în mod 
independent sau exercită profesii libere 
- Formularul 070 sa

 700 Declaraţie pentru înregistrarea/
modificarea în mediu electronic a 
menţiunilor ulterioare înregistrării 
fiscale - Formularul electronic 700, după 
caz.

30 de zile de la data înființării/ data 
eliberării actului legal de funcționare/ 
data începerii activității/ data 
obținerii primului venit/ data 
dobândirii calității de angajator, după 
caz, sau 15 zile de la data modificării 
ulterioare a datelor declarate inițial	

OBLIGAŢIA TERMENUL

Caută informația dorită

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Caută

EN RO

CALENDARUL OBLIGAȚIILOR FISCALE PENTRU ANUL 2021

Despre ANAF Transparență Servicii Online

Legislație Contact   Acces SPV

NOIEMBRIE

Fiți informat despre toate domeniile în care ANAF își desfășoară activitatea.

ÎNREGISTRARE

Înregistrați-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul ANAF

Adresa dvs. de e-mail

Ne găsești și pe
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Formular de contact ANAF

Despre ANAF Transparență Servicii Online Legislație Contact   Acces SPV

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

EN RO Caută

FORMULAR DE CONTACT

Fiți informat despre toate domeniile în care ANAF își desfășoară activitatea. ÎNREGISTRARE
Înregistrați-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul ANAF

Adresa dvs. de e-mail

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Ne găsești și pe

Direcții Generale ANAF Direcția Generală Antifraudă Fiscală

Direcția Generală a Vămilor

Direcția Generală de Integritate

Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice

Direcția Generală Coordonare Control Fiscal

Direcția Generală de Management al Riscului

Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București

Direcții Generale Regionale ale Finanțelor Publice

Linkuri utile

Președenția României

Guvernul României

Senatul României

Camera Deputaților

Banca Națională a României

Ministerul Finanțelor

Ghiseul.ro

Info EMCS

SOLVIT

VIES

SEED

TAX EDU
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Alegeți categoria din listă

* Alegeți categoria solicitării:

Alegeți județul/sectorul din listă

* Alegeți județul/sectorul:

Introduceți numele și prenumele pentru persoane fizice sau denumirea 
pentru persoane juridice (agenți economici, instituții publice, organizații non-
profit, persoane fizice autorizate, asociații familiale

Introduceți Nume

* Nume:

Asigurați-vă că adresa de email este completată corect!


Introduceți Email

* Email:

* Localitate:

* Număr:

Apartament:

* Strada:

Scară:Bloc:

Domiciliul, în cazul persoanelor fizice sau Sediul declarat, în cazul persoanelor juridice
ADRESA:

Vă rugăm să completați acest câmp cu cifrele și 
literele afișate în imaginea de lângă:



Introduceți Codul de validare

* Cod de validare:

Vă rugăm să apăsaţi butonul TRIMITE o singură dată şi să aşteptaţi mesajul de răspuns. Vă mulţumim!





Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt necesare pentru ca solicitarea pe care doriți să o transmiteți prin Formularul de contact să fie soluționată de organul fiscal central.

Datele pot fi divulgate destinatarilor sau terților numai în conformitate cu dreptul U.E. sau cu dreptul intern.

Potrivit dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 
acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) beneficiați de dreptul de acces, de rectificare, de ștergere a datelor cu caracter 
personal, dreptul de restricționare a prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, precum și de dreptul de a depune 
plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Exercitarea acestor drepturi o puteți face printr-o cerere depusă personal sau trimisă prin poștă la sediile organelor fiscale centrale ori prin mijloace electronice de transmitere la 
distanță.

În cazul în care nu doriți să completați toate datele personale vă rugăm să utilizați canale alternative de comunicare cu reprezentanții ANAF.



Introduceți întrebarea pe care o aveți

* Întrebarea:

Puteţi introduce maximum: 1500 caractere


Dacă doriți să atașați un fișier:

Încarcă acum

Trage documentul aici
sau

Încarcă

Fişierul trebuie să aibă extensia .pdf, .tiff, .rtf, .zip, .jpeg, .jpg, .gif sau .png, să nu depăşească 
5 MB şi să nu conţină diacritice în denumire.


  Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal

TRIMITE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Caută

EN RO

FORMULAR DE CONTACT

Fiți informat despre toate domeniile în care ANAF își desfășoară activitatea.

ÎNREGISTRARE

Înregistrați-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul ANAF

Adresa dvs. de e-mail

Alegeți categoria din listă

* Alegeți categoria solicitării:

Alegeți județul/sectorul din listă

* Alegeți județul/sectorul:

Introduceți numele și prenumele pentru persoane fizice sau denumirea 
pentru persoane juridice (agenți economici, instituții publice, organizații non-
profit, persoane fizice autorizate, asociații familiale

Introduceți Nume

* Nume:

Asigurați-vă că adresa de email este completată corect!


Introduceți Email

* Email:

* Localitate:

* Număr:

Apartament:

* Strada:

Scară:Bloc:

Domiciliul, în cazul persoanelor fizice sau Sediul declarat, în cazul persoanelor juridice
ADRESA:

Vă rugăm să completați acest câmp cu cifrele și 
literele afișate în imaginea de lângă:



Introduceți Codul de validare

* Cod de validare:

Vă rugăm să apăsaţi butonul TRIMITE o singură dată şi să aşteptaţi mesajul de răspuns. 
Vă mulţumim!





Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt necesare pentru ca solicitarea pe 
care doriți să o transmiteți prin Formularul de contact să fie soluționată de organul 
fiscal central.

Datele pot fi divulgate destinatarilor sau terților numai în conformitate cu dreptul 
U.E. sau cu dreptul intern.

Potrivit dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 
privind protecția datelor) beneficiați de dreptul de acces, de rectificare, de 
ștergere a datelor cu caracter personal, dreptul de restricționare a prelucrării, 
dreptul de a vă opune prelucrării, dreptul de a vă retrage consimțământul în orice 
moment, precum și de dreptul de a depune plângere către Autoritatea Națională de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Exercitarea acestor drepturi o puteți face printr-o cerere depusă personal sau 
trimisă prin poștă la sediile organelor fiscale centrale ori prin mijloace electronice 
de transmitere la distanță.

În cazul în care nu doriți să completați toate datele personale vă rugăm să utilizați 
canale alternative de comunicare cu reprezentanții ANAF.



Introduceți întrebarea pe care o aveți

* Întrebarea:

Puteţi introduce maximum: 1500 caractere


Fişierul trebuie să aibă extensia .pdf, .tiff, .rtf, .zip, .jpeg, .jpg, .gif sau .png, să nu depăşească 
5 MB şi să nu conţină diacritice în denumire.


Niciun document selectat Încarcă

  Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal

TRIMITE

Despre ANAF Transparență Servicii Online

Legislație Contact   Acces SPV

Ne găsești și pe
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