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1. Cum funcționează? 

API-ul furnizează din sursele oficiale dacă firmele din România aplica TVA, TVA la 

încasare, istoric plata defalcata a TVA, inactiv Anaf. Acesta face interogări la sursele de 

informații oficiale sau de pe serverele VerificareTVA.ro atunci când sursele oficiale sunt 

indisponibile și răspunde cu informații puse într-o formă standardizată. 

Accesul la API-ul se poate face cu un cont de membru căruia îi poate fi asociat un 

abonament plătit sau gratuit (până la 250 interogări / 2 săptămâni / cont). 

2. Fluxul de date 

Inițial se face o interogare de tip HTTPS POST la serverul VerificareTVA.ro împreună cu 

key-ul asociat abonamentului, CUI-ul firmei și data tranzacției (data facturii) până la care 

se doresc a fi actualizate datele (această dată specifică practic cât de noi să fie 

informațiile și data la care se vor afla informațiile legate de TVA). 

Informațiile sunt livrate din Cache-ul VerificareTVA.ro. 

Dacă informațiile din Cache-ul VerificareTVA.ro sunt indisponibile, atunci informații se vor 

actualiza de la anaf.ro și se vor livra. 

API-ul livrează informațiile în format JSON. 

3. Metoda de acces 

3.1 Metoda POST 

Se transmite o interogare de tip HTTPS POST la adresa web: 

https://www.verificaretva.ro/api/apiv5.aspx  

https://www.verificaretva.ro/api/apiv5.aspx
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Parametrii POST-ului sunt: 

Parametru Tip de dată Observații Descriere 

key 
String [max 255 
caractere] 

Opțional 
Key-ul asociat contului de acces la TVA 
API (vezi interfața online) 

cui Lista de Numere Obligatoriu 

Lista cu codurile fiscale, delimitate/ 
separate prin virgula, ale firmelor pentru 
care se solicită informațiile 

data Data [AAAA-LL- ZZ] Obligatoriu 
Se specifică data facturii pentru care se 
doresc informațiile despre starea 
plătitorului de TVA. 

bilant 
String [max 1 
caracter] - 0/1 

Opțional 
Se specifică dacă se doresc a fi incluse în 
răspuns și date din bilanț (1 da, 0 nu) 

realTime 
String [max 1 
caracter] - 0/1 

Opțional 
Se specifica daca se dorește interogarea datelor in 
timp real direct din sursa oficiala (1 da, 0 nu). 

!Atentie pot aparea neconcordante (lipsa informatii, durata indelungata verificare) deoarece sursa poate fi indisponibila. 

NU sunt oferite informatii legate de istoric TVA, TVA la incasare, Split TVA sau Inactiv Anaf. 

Exemplu in .NET: 

string URI = "https://www.verificaretva.ro/api/apiv5.aspx"; 

string myParameters = 

"key=&cui=[19,14837428]&data=2022-09-15&bilant=0&realtime=0&lang=en"; 

using (WebClient wc = new WebClientO) 

{ wc.Headers[HttpRequestHeader.ContentType] = "application/x-www-form-urlencoded"; 

string HtmlResult = wc.UploadString(URI, myParameters); 

} 

3.2 Metoda GET 

Se transmite o interogare de tip HTTPS GET la adresa web: 

https://www.verificaretva.ro/api/apiv5.aspx 

Parametrii GET-ului sunt: 

Parametru Tip de dată Observații Descriere 

key 
String [max 255 

caractere] Opțional 
Key-ul asociat contului de acces la TVA 

API (vezi interfața online) 

cui Numar Obligatoriu 
Codul fiscal al firmei pentru care se 

solicita informatiile 

https://www.verificaretva.ro/api/apiv5.aspx
https://www.verificaretva.ro/api/apiv5.aspx
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data Data [AAAA-LL- ZZ] Obligatoriu 

Se specifică data facturii pentru care se 

doresc informațiile despre starea 

plătitorului de TVA. 

bilant 
String [max 1 

caracter] - 0/1 Opțional 
Se specifică dacă se doresc a fi incluse în 

răspuns și date din bilanț (1 da, 0 nu) 

 

Exemplu in .NET: 

string URI = 
"https://www.verificaretva.ro/api/apiv5.aspx?key=&cui=19&data=2022-09-15&bilant=0"; 

using(WebClient webClient = new WebClient()) 

{ 

wc.Headers[HttpRequestHeader.ContentType] = "application/x-www-form-urlencoded"; 

using(Stream stream = webClient.OpenRead(URI)) 

{ 

string request = reader.ReadToEndO; 

} 

} 

3.3 Exemple integrare API 

 

Java(Spring) 

 

WebClient client = WebClient.create("https://www.verificaretva.ro/api/apiv5.aspx?key=&cui=14837428&data=2018-12-01&bilant=0"); 
String response = client.get(); 

client.header(HttpHeaders.CONTENT_TYPE, 
MediaType.APPLICATION_FORM_URLENCODED_VALUE); 

client.retrieve(); 
client.toEntity(String.class); 
client.block(); 

client.getBody(); 

 
 

https://www.verificaretva.ro/api/apiv5.aspx?key=&cui=19&data=2022-09-15&bilant=0
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PHP 

<?php 
$ch = curl_init(); 
curl_setopt($ch, 
CURLOPT_URL,"https://www.verificaretva.ro/api/apiv5.aspx?key=&cui=14837428&data=2018-
12-01&bilant=0"); 
$headers = [ 
    'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8' 
]; 
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); 
$response = curl_exec ($ch); 
?> 
 

 

Python 

 
import http.client 
connection = http.client.HTTPSConnection("www.verificaretva.ro") 
connection.request("GET","https://www.verificaretva.ro/api/apiv5.aspx?key=&cui=14837428&d
ata=2018-12-01&bilant=0",body=None,headers={"Content-type": "application/x-www-form-
urlencoded"}) 
response = connection.getresponse().read() 
connection.close() 
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Node JS 

const http = require('http'); 
const options = { 
  hostname: 'www.verificaretva.ro', 
  path: '/api/apiv5.aspx?key=&cui=14837428&data=2018-12-01&bilant=0', 
  method: 'GET', 
  headers: { 
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded' 
  }, 
}; 
const response = ''; 
const req = http.request(options, (res) => { 
  let data = ''    
  res.on('data', (chunk) => { 
      data += chunk; 
  });   
  res.on('end', () => { 
      response =  JSON.parse(data); 
  });      
}).on("error", (err) => { 
  console.log("Error: ", err) 
}).end(); 
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Angular: 

1. proxy.conf.json  

 {  "/api": { 
    "target": "https://www.verificaretva.ro", 
    "secure": true, 
    "changeOrigin": true, 
    "logLevel": "debug" 
  } 
 } 
2. angular.json : 
 "architect": { 
         "serve": { 
           "builder": "@angular-devkit/build-angular:dev-server", 
           "options": { 
             "browserTarget": "numele-aplicatiei-tale:build", 
             "proxyConfig": "./proxy.conf.json" 
           } 
   } 
 } 
3. app module: import { HttpClientModule } from '@angular/common/http'; 
 imports: [    BrowserModule, 
    HttpClientModule 
    ] 
4. response: 
    string = ''; 
    getResponse(){ 
    this.http.get('/api/apiv5.aspx?key=&cui=14837428&data=2018-12-
01&bilant=0',{responseType: 'text'}).subscribe(data => this.response = data);    } 

 

4. Abonamentul de acces 

În funcție de abonamentul ales, API-ul poate fi accesat până la o limită maximă de 

interogări pe lună conform abonametului ales. 

Pentru testare, la crearea contul primiti 250 interogări valabile 2 săptămâni. 

Crearea unui cont de acces se poate face din pagina: 

https://www.verificaretva.ro/inregistrare  

https://www.verificaretva.ro/inregistrare


9 

 

5. Interpretarea erorilor 

a. Raspuns 

INTERNAL ERROR Eroare internă 

AUTHENTICATION FAILED Datele de autentificare sunt gresite. 

LIMIT EXCEEDED 

Abonamentul a expirat sau trebuie upgradat pentru a 

permite un număr mai mare de interogări. Vă rugăm să 

contactați echipa de suport tehnic. 

EMPTY LIST Lista de cuiuri este goala 

INCORRECT DATE 
Data Tranzacției este incorectă sau formatul este 

necorespunzator 

SOURCES UNAVAILABLE Sursele oficiale de date nu sunt disponibile 

SOURCE UNAVAILABLE 1 Sursa Anaf nu este disponibila 

SOURCE UNAVAILABLE 2 Sursa Cache nu este disponibila 
 

b. Cui 

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

LIMIT EXCEEDED 

Abonamentul a fost consumat in intregime pe durata 
interogarii, acesta trebuie upgradat pentru a permite un 
număr mai mare de interogări. Vă rugăm să contactați 
echipa de suport tehnic. 

DUPLICATE CUI-ul a fost introdus de mai multe ori in interogare 

INTERNAL ERROR Eroare internă 
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} 

5. Interpretarea răspunsului 
Dacă toți parametrii sunt corecți și nu au intervenit erori în timpul requestului, 

API-ul returnează un răspuns in format JSON similar cu: 

{ 

 "Raspuns": "VALID", 

 "Nume": "BORG DESIGN SRL", 

 "Cui": "14837428", 

 "NrInmatr": "J40/8118/2002", 

 "Judet": "BUCURESTI", 

 "Localitate": "SECTORUL 5", 

 "Tip": "STR. ", 

 "Adresa": " ING. STEFAN HEPITES", 

 "Nr": "16A", 

 "Actualizat": "2022-09-12", 

 "TVA": "True", 

 "TVA_data": "2002-08-26", 

 "TVAIncasare": "False", 

 "TVAIncasare_data": "-", 

 "TVASplit": "False", 

 "TVASplit_data": "-", 

 "StatusRO_e_Factura": "False", 

 "StatusInactivi": "False", 

 "StatusInactivi_data": "-", 

 "StareInregistrare": "-", 

 "sdenumire_Strada": "Str. Ing. Ştefan Hepiteş", 

 "snumar_Strada": "16A", 

 "sdenumire_Localitate": "Sector 5 Mun. Bucureşti", 

 "scod_Localitate": "5", 

 "sdenumire_Judet": "MUNICIPIUL BUCUREŞTI", 

 "scod_Judet": "40", 

 "stara": "-", 

 "sdetalii_Adresa": "PARTER", 

 "scod_Postal": "-", 

 "ddenumire_Strada": "Str. Ing. Ştefan Hepiteş", 

 "dnumar_Strada": "16A", 

 "ddenumire_Localitate": "Sector 5 Mun. Bucureşti", 

 "dcod_Localitate": "5", 

 "ddenumire_Judet": "MUNICIPIUL BUCUREŞTI", 

 "dcod_Judet": "40", 

 "dtara": "-", 

 "ddetalii_Adresa": "PARTER", 

 "dcod_Postal": "-", 

 "data_inregistrare": "2002-08-26", 

 "cod_CAEN": "6201", 

 "act": "-", 

 "bilant": [ 

  {"An":2021,"CifraRon":3546,"ProfitNetRon":1214,"Salariati": 0 

  }, 

  {"An":2020,"CifraRon":3546,"ProfitNetRon":1214,"Salariati": 0 

  }, 

  {"An":2019,"CifraRon":3546,"ProfitNetRon":1214,"Salariati": 0 

  }, 

  {"An":2018,"CifraRon":3546,"ProfitNetRon":1214,"Salariati": 0 

 },   

 {"An":2017,"CifraRon":3546,"ProfitNetRon":1214,"Salariati": 0 

  } 

 ] 

} 
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ATENȚIE: 
 

- Cele 4 informații: plătitor de TVA, plătitor de TVA la încasare , plătitor de TVA defalcată, inactiv Anaf 

sunt returnate în funcție de data specificată în request (nu sunt returnate stările din momentul requestului, 

ci stările pe care le avea firma la data specificată)! 

 

7. Alte informații utile 

Istoricul interogărilor poate fi consultat în secțiunea: 

https://www.verificaretva.ro/contulmeu/detalii-cont 

Datele furnizate de API pot fi consultate și online prin verificarea punctuală 

(căutarea de pe site) sau prin verificarea de liste. 

8. Istoric versiuni 

Versiunea 4: 

- Adăugarea stării de SplitTVA (Registru Plăți Defalcate TVA); 

- Adăugarea datelor de început ale stărilor de TVA, TVA la Încasare si TVA Split; 

- Modificarea tipului de dată de la TVA si TVA la Încasare din 0 / 1 în true / false. 

Versiunea 5 

- Posibilitatea de a interoga liste de cui-uri 

- Posibilitatea de interogare a istoricului. 

- Implementarea metodei POST. 

Versiunea 5.1 

- Adăugare status inactiv Anaf 

- Opțiune realtime (permite interogarea în timp real către sursele oficiale) 

Versiunea 5.2 

- Posibilitatea de a interoga statusul RO_e_Factura; 

- Posibilitatea de a interoga adresa completa a sediului; 

- Posibilitatea de a interoga adresa completa a domiciliului fiscal; 

- Posibilitatea de a interoga caen-ul; 
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- Posibilitatea de a interoga data inregistrare; 

- Posibilitatea de a afisa informatiile in limba engleza. 

 


