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SERVICII ELECTRONICE
Informare şi Plată electronică
În cazul plăţilor prin Internet, utilizând sistemul de plată electronică a impozitelor şi
taxelor locale al Primăriei Municipiului Piteşti disponibil la adresa
www.primariapitesti.ro secţiunea Servicii On-Line/Impozite și taxe locale-informare,
plată electronică, depunere declarații contribuabilii (persoane fizice şi persoane
juridice) trebuie să solicite, o singură dată, Primăriei Municipiului Piteşti înregistrarea
ca utilizatori ai sistemului, operaţiunile de înregistrare şi alocare a parolei de acces fiind
gratuite. Modulul de plată electronică al sistemului informatic pentru administrarea
impozitelor şi taxelor locale este disponibil încă din luna mai 2003 şi oferă
contribuabililor posibilitatea de a afla şi achita cuantumul obligaţiilor fiscale prin
intermediul Internetului, după autentificarea corespunzătoare în sistem. Cererile de
înregistrare ca utilizatori formulate de către persoanele fizice se depun la centrele de
încasări și/sau prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail
scipf@primariapitesti.ro, iar cele formulate de către persoanele juridice la ghişeele de
încasări de la Centrul de încasări situat în Bulevardul Republicii, nr. 81, Bl. G1 și/sau prin
intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail scipj@primariapitesti.ro, operaţiunile
de înregistrare şi alocare a parolei de acces sunt gratuite şi se realizează imediat după
înregistrarea cererii.
Primăria Municipiului Pitești vă oferă alternativa plății online a impozitelor și
taxelor locale, precum și a amenzilor, cu cardul bancar, prin Internet și POS fără
comision.
Pentru achitarea obligaţiilor fiscale (impozite şi taxe locale, amenzi) datorate
bugetului local, Primăria Municipiului Piteşti acceptă plata pe baza instrumentelor
de plată electronică, prin intermediul cardurilor de debit şi al cardurilor de credit,
utilizând Internetul, precum şi terminalele pentru transferul de fonduri la punctul de
încasare, tip POS, instalate atât la sediul Primăriei Municipiului Piteşti cât şi la centrele
de încasări situate în cartierele municipiului Piteşti.
În cazul plăţilor prin Internet, la adresa www.primariapitesti.ro secţiunea
Impozite şi taxe locale, contribuabilii (persoane fizice şi persoane juridice) trebuie
să solicite, o singură dată, Primăriei Municipiului Piteşti înregistrarea ca utilizatori ai

sistemului. Modulul de plată electronică al sistemului informatic pentru administrarea
impozitelor şi taxelor locale este disponibil încă din luna mai 2003 şi oferă
contribuabililor posibilitatea de a afla şi achita cuantumul obligaţiilor fiscale prin
intermediul Internetului, după autentificarea corespunzătoare în sistem. Cererile de
înregistrare ca utilizatori formulate de către persoanele fizice se depun la centrele de
încasări și/sau prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail
scipf@primariapitesti.ro, iar cele formulate de către persoanele juridice la ghişeele de
încasări de la Centrul de încasări situat în Bulevardul Republicii, nr. 81, Bl. G1 și/sau prin
intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail scipj@primariapitesti.ro, operaţiunile
de înregistrare şi alocare a parolei de acces sunt gratuite şi se realizează imediat după
înregistrarea cererii.
Primăria Municipiului Piteşti, de la data de 16 iunie 2011, este înregistrată în
Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul
bancar (SNEP), care se poate accesa la adresa de internet: www.ghiseul.ro secţiunea
Primăriei Municipiului Piteşti.
În cazul plăţilor prin Internet, la adresa www.ghiseul.ro secţiunea Primăriei
Municipiului Piteşti, contribuabilii (persoane fizice sau persoane fizice autorizate)
pot efectua plata obligaţiilor fiscale cu autentificare şi fără autentificare. Pentru
”Plata cu autentificare” este necesară obţinerea credenţialelor (setul de informaţii
destinat accesării şi utilizării funcţionalităţilor SNEP - numele de utilizator şi parola).
Începând de vineri 25 martie 2016, contribuabilii persoane fizice pot obține online
datele de acces în sistem pentru a-și plăti prin Internet impozitele și taxele locale, precum
și amenzile.
Pentru aceasta, este necesar să se acceseze site-ul www.ghiseul.ro. Pe site-ul
respectiv, pe prima pagina a fost creată secțiunea „Solicitare date de acces”.
După autentificarea în sistem, la adresa www.ghiseul.ro , în secțiunea ”Plata cu
autentificare”, persoanele fizice pot achita prin intermediul cardurilor de debit şi al
cardurilor de credit, prin Internet, impozitul pe clădiri, terenuri şi mijloace de
transport.
Persoanele fizice pot achita amenzile, precum şi alte taxe locale prin Internet,
la adresa www.ghiseul.ro secţiunea Primăriei Municipiului Piteşti utilizând: ”Plata
fără autentificare”.
Informaţii suplimentare privind modul de plată al obligaţiilor fiscale cu sau fără
autentificare se pot obţine consultând ”Manualul de utilizare pentru contribuabili”
disponibil la adresa de internet www.ghiseul.ro.
Pentru achitarea impozitelor şi taxelor locale sau a amenzilor, online cu cardul
bancar, se acceptă la plată carduri emise de orice bancă. Serviciile de acceptare de plăţi
electronice sunt disponibile prin intermediul Băncii Transilvania şi funcţionează 24 de
ore pe zi, 7 zile pe săptămână.
Pentru plata impozitelor şi taxelor locale sau a amenzilor datorate bugetului
local al Municipiului Piteşti, utilizând cardul bancar, prin intermediul Internetului
(la adresele www.primariapitesti.ro şi www.ghiseul.ro) şi a POS-urilor instalate la
centrele de încasare ale Primăriei Municipiului Piteşti, contribuabilii nu datorează
comision.

Certificatul de atestare fiscală – online
Începând cu data de 27 decembrie 2016, contribuabilii persoane fizice și persoane
juridice pot obține online, certificatul de atestare fiscală, prin intermediul site-ului
https://www.primariapitesti.ro.
Programare online în vederea prezentării la ghișeu pentru obținerea
certificatului de atestare fiscală
Începând din luna iunie 2018 persoanele fizice și persoanele juridice pot face
programarea online la două ghișee (situate în centrul de încasări situat în b-dul Republicii,
nr. 81, bl. G1, fostul spațiu expozițional) pentru obținerea certificatului de atestare fiscală
sau pentru scoaterea din evidența fiscală a mijloacelor de transport.
Depunerea declarațiilor online în aplicația de impozite și taxe
Începând cu data de 12.03.2020, Primăria Municipiului Pitești oferă contribuabililor,
persoane fizice și persoane juridice, posibilitatea depunerii online a declarațiilor fiscale
pentru declararea/scoaterea din evidența fiscală a bunurilor (clădiri, terenuri, mijloace de
transport), pentru declararea impozitului pe spectacole.
Depunerea declarațiilor online este un serviciu electronic disponibil la adresa
www.primariapitesti.ro/ secțiunea Servicii On-Line/Impozite și taxe locale-informare,
plată electronică, depunere declarații, care poate fi accesat prin utilizarea credențialelor,
numele de utilizator și parola.
Informații cu privire la depunerea online a declarațiilor fiscale pentru
declararea/scoaterea din evidența fiscală a bunurilor (clădiri, terenuri, mijloace de
transport), precum și pentru declararea impozitului pe spectacole, sunt disponibile pe siteul www.primariapitesti.ro/ secțiunea Servicii On-Line/Impozite și taxe locale-informare,
plată electronică, depunere declarații/Ghid de utilizare declarații online.
Comunicare acte administrative-fiscale online
Începând cu anul 2019, Primăria Municipiului Pitești oferă posibilitatea, atât
persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice, ca actele administrative-fiscale, actele de
executare şi alte acte emise de Direcţia Impozite şi Taxe Locale să le fie comunicate prin
e-mail sau pe platformă de contact, disponibilă la adresa www.primariapitesti.ro,
secţiunea “Impozite şi Taxe Locale”.

