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Față de reglementarea anterioară (OMFP nr. 1154/2014), 
principala modificare vizează faptul că sistemul de comunicare prin 
mijloace electronice reglementat de OMFP nr. 660/2017 se 
adresează nu numai persoanelor fizice, dar și persoanelor juridice, 
precum și entităților fără personalitate juridică. Se definesc termeni 
și expresii noi: certificat calificat, date de identificare, document 
electronic, NPOTP (identificator și cod de autentificare (parolă) 
însoțită de OTP – cod de autentificare de unică folosință, parolă 
valabilă pentru o singură sesiune de lucru sau o tranzacție). Se 
completează lista documentelor ce pot fi comunicate prin SPV în 
cazul persoanelor fizice și se stabilește lista documentelor ce pot fi 
comunicate prin SPV în cazul persoanelor juridice/entităților fără 
personalitate juridică. 

Principalele caracteristici ale sistemului de comunicare prin 
mijloace electronice sunt următoarele: 

1. Comunicarea se realizează prin serviciul ’’Spațiu privat virtual’’ 
(SPV) care este un serviciu de distribuție electronică ce permite 
transmiterea de date între terți.  

2. Accesul la SPV se realizează:  

(i) direct sau prin împuternicit pentru persoana fizică; și  

(ii) prin reprezentant legal, reprezentant desemnat sau prin 
împuternicit pentru persoana juridică ori entitatea fără personalitate 
juridică. 

Persoana fizică, persoana juridică sau entitatea fără personalitate 
juridică poate cere oricând renunțarea la SPV. 

Accesul la SPV poate fi oprit din oficiu de MFP/ANAF în situații 
precum: (i) decesul persoanei fizice, (ii) radierea persoanei fizice ce 
desfășoară activități independente sau profesii libere, (iii) radierea 
persoanei juridice/entității fără personalitate juridică. 

3. Persoanele juridice, entitățile fără personalitate juridică, precum 
și persoanele fizice care au calitatea de reprezentant/împuternicit al 
unei persoane fizice, juridice sau entitate fără personalitate juridică 
se identifică electronic cu certificate calificate. 

4. Documentele transmise de MFP/ANAF prin SPV sunt semnate 
cu semnătură electronică extinsă conform Legii nr. 455/2001 
privind semnătura electronică și Regulamentului (UE) nr. 910/2014 
privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru 
tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 
1999/93/CE. Începând cu data de 30 iunie 2018, documentele 
comunicate de MFP/ANAF prin SPV vor fi semnate cu sigiliu 
electronic calificat, emis conform Regulamentului (UE) nr. 
910/2014. 

 
 
 
 
 
 
 

 
MONITORUL OFICIAL nr.368/17 mai 2017 
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 
660/2017 privind aprobarea Procedurii de 
comunicare prin mijloace electronice de 
transmitere la distanță între Ministerul 
Finanțelor Publice/organul fiscal central și 
persoanele fizice, persoanele juridice și 
alte entități fără personalitate juridică 
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SUBIECT: COMUNICARE PRIN MIJLOACE 
ELECTRONICE ÎNTRE ORGANELE FISCALE ȘI 
PERSOANE FIZICE, PERSOANE JURIDICE/ENTITĂȚI 
FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ 

NOTĂ: Această publicaţie are un scop pur 
informativ. Prin urmare, nu ne asumăm nicio 
responsabilitate pentru eventualele pierderi 
rezultate ca urmare a acţiunilor întreprinse pe 
baza informaţiilor conţinute de aceasta 
publicaţie. Vă recomandăm să luați decizii 
numai după consultarea unui specialist. 
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5. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu 
respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001. 

6. Până la data de 30 iunie 2017, se vor aplica măsuri 
tranzitorii: 

a) documentele comunicate de MFP/ANAF prin SPV se 
semnează cu semnătura electronică bazată pe 
certificatul emis de autoritatea de certificare a MFP; 

b) înregistrarea ca utilizator al serviciului SPV se face 
utilizând un formular electronic, semnat cu semnătura 
electronică extinsă bazată pe un certificat calificat; 

c) pentru utilizatorii care au optat pentru comunicarea 
prin SPV, deciziile referitoare la obligațiile de plată 

accesorii, deciziile de impunere din oficiu, actele 
administrative emise de organele de inspecție fiscală, 
datele înscrise în Declarația informativă privind 
livrările/prestările şi achizițiile efectuate pe teritoriul 
național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi 
informațiile relevante, rezultate ca urmare a analizei de 
risc, se comunică prin celelalte mijloace de comunicare 
prevăzute la art. 47 din Codul de procedură fiscală. 

7. Acest ordin abrogă OMFP nr. 1.154/2014 privind 
Procedura de comunicare prin mijloace electronice de 
transmitere la distanță între Agenția Națională de 
Administrare Fiscală și persoane fizice. 

 


