
Tutorial creare cont
SPV pentru persoane fizice

https://declaratiaunica.ro/transferul-de-criptomonede/


Tutorial creare cont SPV pentru persoane 
fizice utilizând identificarea vizuală de la 

distanță

Aveți nevoie doar de:

1. O adresă de email valabilă

2. O copie scanată sau o poză 
după un act de identitate valabil 
(CI, BI, pașaport) arhivată în 
format ZIP

3. Aplicația ZOOM instalată pe 
un calculator cu o conexiune 
suficient de bună la internet.



ACCESAȚI

https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/inreg_inrol_pf_pj_spv

https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/inreg_inrol_pf_pj_spv
https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/inreg_inrol_pf_pj_spv


Presupune să aveți deja un certificat 
digital de la furnizorii specializați.  Nu 
e obligatoriu, înregistrarea descrisă în 
acest tutorial e suficientă.

Alegeți la tipul de aprobare 
„Identificarea vizuală online (sistem video)”



Recomandări:

1. Introduceți o parolă suficient de complexă încât să 
protejeze datele dumneavoastră financiare. Regulile 
ANAF cer minim 6 caractere, noi vă recomandăm să 
introduceți o parolă mai complexă, de minim 10 
caractere care să includă litere mari, litere mici, cifre 
și simboluri (!@#$%^&*_+;,:.)

2. Răspunsul la întrebarea de siguranță trebuie să fie 
greu de intuit.

3. Ca să vă înregistrați trebuie să aveți un act de 
identitate scanat sau fotografiat. Actul trebuie 
arhivat în fovrmat ZIP. 

4. Nu uitați să confirmați acordul privind termenele 
și condițiile și să introduceți codul de validare ☺









În această pagină selectați opțiunea persoane fizice și treceți mai 
departe la programare online



Selectați unitatea fiscală, data și ora pentru identificarea 
vizuală.



Introduceți noul cod de validare și rezervați data și ora.

După rezervare va apărea ecranul final, cu numărul de rezervare.



După rezervare, veți primi un email de confirmare, conform modelului de mai jos
Acest email este transmis imediat, dar, foarte important, nu conține detaliile întâlnirii 
ZOOM.



După identificare veți primi un email de aprobare. 
În general, emailul de aprobare este transmis imediat.

Contul va fi activ după ce veți primi și un al doilea mail, de activare.
Există situații când mailul de activare a fost primit la peste 24 de ore de 

la aprobare.
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