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1. Cum funcţionează? 
 

Secţiunea de verificare TVA a companiilor din România prin liste de coduri fiscale poate 

fi accesată online la adresa web: 

https://www.verificaretva.ro/contulmeu/verificare-liste 

 

Serviciul funcţionează prin încărcarea listelor de coduri în format .TXT. Fişierele trebuie 

să conţină câte un cod fiscal pe câte o linie separată. 

Aplicaţia online VerificareTVA prelucrează automat lista de coduri fiscale şi după 

verificarea acestora, pune la dispoziţia utilizatorului, prin buton de download, informaţiile 

despre starea de TVA a companiilor verificate  în format .CSV sau .TXT. 

 

2. Fluxul de lucru 
 

2.1. Autentificarea în cont: 

În partea din dreapta sus a site-ului poate fi găsit link-ul de 

Login. Introduceţi numele de utilizator şi parola pentru a vă 

autentifica în site. 

Dacă nu v-ați creat încă un cont, va trebui să va înregistraţi 

accesând link-ul de Creeare cont. 

Dacă aveţi deja cont dar nu vă mai amintiţi datele de 

autentificare, puteţi oricând să vă recuperaţi datele accesând 

link-ul  Recuperare cont. 

 

 

 

2.2. Accesarea paginii de lucru: 

După ce v-aţi logat în cont, accesaţi pagina dedicată verificării de TVA a listelor de 

coduri fiscale. Această pagină poate fi acccesată la adresa web: 

https://www.verificaretva.ro/contulmeu/verificare-liste 

 

 



2.3. Încărcarea unei liste de coduri fiscale 

Încărcarea unei liste de coduri fiscale se face prin 

apăsarea butonului “Alege fisier” / “Choose file” / “Browse” 

(în funcţie de browserul utilizat). Se alege un fişier .txt 

(text) ce conţine lista de coduri fiscale pe care doriţi să le 

verificaţi.După alegerea unui fişier se apasă butonul 

Încarcă. 

 

 

 

2.4. Verificarea listei de coduri fiscale 

După ce lista s-a încărcat în sistem, aceasta va apărea într-un tabel puţin mai jos. 

Tabelul ar trebui să arate în felul următor: 

 

Pentru a începe verificarea listei de coduri fiscal, se apasă butonul verde Verifică şi se 

aşteaptă verificarea listei. În momentul în care se realizează verificarea, se va consuma 

numărul de interogari egal cu numărul codurilor fiscale verificate. 

 

 

2.4. Descărcarea listei verificate: 

După verificarea automată a codurilor fiscale, lista va putea 

fi exportată în format CSV sau TXT, cu ajutorul celor 2 

butoane afișate: CSV si TXT 

 

 

 

 

 

 



3. Consumul de interogări 
 

În funcţie de numărul de coduri fiscale verificate, se vor consuma interogări din contul 

de utilizator. 

 

4. Tratarea excepţiilor 
 

Excepții ce pot apărea în fişierele descărcate după verificarea listelor: 

ERROR 001 INVALID RESPONSE Eroare internă 

ERROR 002 INVALID CUI 
CUI-ul transmis nu este valid conform 
algoritmului de validare. 

ERROR 003 AUTHENTICATION FAILED Datele de autentificare sunt gresite. 

ERROR 004 LIMIT EXCEEDED 
Abonamentul a expirat sau trebuie upgradat 
pentru a permite un număr mai mare de 
interogari. 

ERROR 007 NON-EXISTENT CUI CUI-ul nu există 

ERROR 008 SOURCES UNAVAILABLE Sursele oficiale de date nu sunt disponibile 

 

Echipa de suport tehnic vă stă la dispozitie pentru rezolvarea problemelor întâmpinate pe 

platforma online www.verificaretva.ro. 


