
GHID PRIVIND DEPUNEREA ONLINE A DECLARAȚIILOR FISCALE 
 
Pentru depunerea online a declarațiilor fiscale, trebuie să procedați după cum urmează : 
 

1) În cazul în care nu aveți deja parolă de acces, trebuie să solicitați o singură dată Primăriei Municipiului Pitești. Cererile de înregistrare, formulate de către 
persoanele fizice se depun la ghişeele de incasari și/sau prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail scipf@primariapitesti.ro, iar în 
cazul persoanelor  juridice, se  depun la ghișeele de încasări pentru persoane juridice, existente în cadrul Centrului de încasări situat la sediul din 

b-dul Republicii, nr.81, bl. G1 (fostul spațiu expozițional) și/sau prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail scipj@primariapitesti.ro 

2) Dacă aveți deja parolă de acces, accesați site-ul https://impozitesitaxe.primariapitesti.ro/, autentificarea se face cu credențialele de acces proprii (CNP + 
parolă, respectiv CUI + parolă).  
 

https://www.primariapitesti.ro/centrele-de-incasare-a-impozitelor-i-taxelor-locale-program-de-lucru-cu-publicul-i-program-de-incasari-p932
mailto:scipj@primariapitesti.ro


Notă : declarațiile online se pot depune pentru declararea bunurilor (respectiv clădiri, terenuri, mijloace de transport, corectarea unor informații înscrise/declarate 
anterior) sau pentru scoaterea acestora din evidență. 
 

3) Din meniul orizontal din partea de sus a ecranului, alegeți opțiunea „Declaratii OnLine”. Se va deschide pagina de mai jos : 

 
 

Notă : în continuare, în prezentul ghid, pentru simplificare, vom folosi numai fereastra principală (indicată în chenarul roșu). 
 

În imaginea de mai sus se poate observa că se afișeasă următoarele informații : 
- numele contribuabilului care s-a autentificat ; 
- numărul Rolului nominal unic asociat contribuabilului autentificat. 

 

4) Completați câmpurile pentru numărul de  telefonul și adresa de e-mail. Informațiile respective vor putea fi utilizate pentru a contacta contribuabilul, în cazul 
în care acest lucru va fi necesar, în legătură cu informațiile de la rolul nominal unic (de exemplu, diversele notificări cu privire la stadiul procesării declarației 
online se transmit în mod automat la adresa de e-mail indicată în câmpul respectiv – prin urmare, adresa de e-mail trebuie să fie introdusă corect). 

 

5) Pentru vizualizarea listei declarațiilor deja introduse, inclusiv verificarea stadiului procesării acestora, apăsați butonul „Declarații depuse online”. 
 

6) La depunerea unei declarații se procedează astfel:  
a) Se selectează din listele respetive următoarele informații : 

 tipul bunului impozabil 

 

  

Câmp pentru 
introducerea nr. de 
telefon (obligatoriu) 

Câmp pentru 
introducerea adresei 
de e-mail de contact 
(obligatoriu) 

Fereastra principală a 
aplicației 

Numele 
contribuabilului 
autentificat 

Numărul rolului 
nominal unic, asociat 
contribuabilului 
autentificat 



 tipul impozitului / taxei 
 categoria 
 subgrupa 
 tipul de declarare 

b) se apasă butonul „Editare”, acesta activează butoanele Vizualizare / Adăugare / Modificare / Ștergere / Reafișare / Ieșire (toate sau doar o parte dintre 
acestea) ; de asemenea, devine vizibilă lista cu declarațiile de bunuri care încă nu au fost aprobate și introduse la rolul fiscal al contribuabilului. 

c) se apasă butonul „Adăugare”, se va deschide următoarea fereastră : 

 
În fereastra de mai sus se observă mai multe secțiuni (date / fișă înmatriculare / documente / observații), precum și bara de defilare pe verticală, din partea 

dreaptă. 
Observații : 

Secțiuni 
Bară de defilare 

verticală 

 



o de la un câmp la altul, în vederea completării, se poate trece și apăsând tasta „TAB” ; 
o textul marcat cu roșu, respectiv asterix, indică un câmp obligatoriu de completat ; 
o trebuie introduse cel puțin informațiile în câmpurile obligatorii, din toate secțiunile ; 
o trebuie atașate toate documentele necesare (în secțiunea „Documente”) – cel puțin cele în dreptul cărora textul este marcat cu roșu ; (vezi 

punctul 8) Atașarea unui document din continuare) ; 
 de reținut : 

 în cazul persoanelor fizice, documentele atașate trebuie să fie fișiere într-unul din formatele PDF, BMP, JPG sau TIFF și, pe fiecare 
pagină, trebuie să aibă mențiunea „conform cu originalul” și semnătura contribuabilului ; 

 în cazul persoanelor juridice, documentele atașate  trebuie să fie fișiere semnate electronic, în formatul P7S. 
o la final, trebuie bifat câmpul „Validare” (din partea de jos a fiecărei secțiuni), după care trebuie dat click pe butonul „Adăugare” ; 

După apăsarea butonului „Adăugare”, declarația va fi afișată și în lista cu declarațiile de bunuri care încă nu au fost aprobate și introduse la rolul fiscal al 
contribuabilului. Pentru a fi aprobată și introdusă la rolul fiscal, conținutul declarației și al fișierelor atașate urmează a fi mai întâi verificate de către 
Direcția Impozite și Taxe Locale. 

Observație : dacă nu se apăsa butonul „Validare”, ci doar „Adăugare”, declarația respectivă este afișată în lista cu declarațiile de bunuri care încă nu au fost 
aprobate și introduse la rolul fiscal al contribuabilului și, ulterior, poate fi completată de către contribuabil (cu documente, dacă acestea nu au fost 
toate disponibile la momentul inițial) sau modificată/corectată de către acesta (eventual, poate fi chiar ștearsă din listă). 

De asemenea, în faza de introducere a datelor, pentru a renunța la introducerea declarației, în orice moment se poate apăsa butonul „Abandon”, ceea ce 
are ca efect revenirea în faza în care este afișată lista cu declarațiile de bunuri care încă nu au fost aprobate și introduse la rolul fiscal al contribuabilului 
(se va afișa și o fereastră de avertisment care atenționează contribuabilul că nici una dintre informațiile introduse la declarația curentă nu va fi salvată 
și nici unul dintre documentele atașate nu va fi încărcat). 

7) Corectarea unei declarații. O declarație depusă online se poate corecta numai dacă nu apare (în lista cu declarațiile de bunuri care încă nu au fost aprobate și 
introduse la rolul fiscal al contribuabilului) ca fiind validată. Declarațiile care au fost deja aprobate de către Direcția Impozite și Taxe Locale nu mai apar în lista 
cu declarațiile de bunuri care încă nu au fost aprobate și introduse la rolul fiscal al contribuabilului, ci apar în lista afișată la apăsarea pe butonul „Declarații 
OnLine”. 

Pentru corectarea unei declarații se procedează astfel : 
a) din lista cu declarațiile de bunuri care încă nu au fost aprobate și introduse la rolul fiscal al contribuabilului se selectează declarația respectivă (se dă 

click cu mouse-ul pe aceasta) și apoi se apasă butonul „Modificare” ; se va afișa o fereastră similară cu cea de la punctul 6-c de mai sus ; 
b) în fereastra respectivă se selectează, succesiv, toate câmpurile din toate secțiunile pentru care trebuie efectuate corecții și se efectuează corecțiile 

corespunzătoare ; 
c) în secțiunea „Documente” se atașează documentele care încă nu au fost atașate, sau se pot atașa alte fișiere în locul celor care au fost atașate anterior ; 

vezi și fereastra de mai jos ; 
d) se atașează documentele necesare (vezi punctul 8) Atașarea unui document din continuare) ; 



e) se apasă butonul „Modificare” și se va reveni în lista cu declarațiile de bunuri care încă nu au fost aprobate și introduse la rolul fiscal al contribuabilului. 
 

 
Observație : în secțiunea „Documente” se afișează lista cu documentele care trebuie încărcate, în vederea aprobării declarației ; în această listă : 

 în dreptul documentelor care este obligatoriu să fie încărcate apare „(*)” ; 
 în dreptul documentelor care încă nu au fost încărcate apare la final „(0)” ;  
 în dreptul documentelor care au fost deja încărcate apare la final „(1)” ; 

8) Atașarea unui document. Pentru atașarea unui document, se va proceda astfel (vezi și imaginea de mai sus) : 
a) se accesează secțiunea „Documente” ; 
b) se selectează documentul pentru care trebuie să atașăm copie, prin click pe butonul radio corespunzător ; 
c) se apasă butonul „Alege fișierul” și se urmează pașii corespunzători pentru selectarea fișierului dorit ; 
d) se apasă butonul „Import” ; (în urma apasării pe acest buton, marcajul „(0)” se va schimba în „(1)”) ; 
Observații : 

o prin apăsarea pe butonul „Fișiere” se va afișa o listă cu fișierele deja atașate ; 

Secțiunea „Documente” 

Informații ajutătoare 

Lista cu documentele care 
trebuie atașate. 

Exemplu de document care 
este obligatoriu de atașat și 

care a fost deja atașat. 

Exemplu de document care 
este obligatoriu de atașat și 
care nu a fost încă atașat. 

Butonul al documentului 
care trebuie atașat. 



o fișierele de atașat vor avea o dimensiune de maxim 14 MB, altfel nu vor fi acceptate de aplicație pentru atașare ; 
9) Utilizarea secțiunii „Observații”. 

Secțiunea „Observații arată astfel” : 

 
Se observă două regiuni : 
o Regiunea în care contribuabilul poate introduce propriile observații cu privire la declarația care se depune ; în această secțiune contribuabilul poate 

introduce text, pentru păstrarea conținutului trebuie apăsat butonul „Modificare” ; 
o Regiunea în care Direcția Impozite și Taxe Locale poate introduce observații cu privire la declarația de aprobat. 

10) Alte precizări. 
- o declarație care se depune online va fi supusă aprobării de către Direcția Impozite și Taxe Locale numai dacă este validată de către contribuabil ; 
- o declarație care se depune online, validată de către contribuabil, poate fi trecută în stare ne-validată de către Direcția Impozite și Taxe Locale din diverse 

motive, contribuabilul trebuind să opereze ulterior corecțiile necesare (corectarea informațiilor, atașarea de documente), în vederea aprobării ; 
- în vederea aprobării de către Direcția Impozite și Taxe Locale, declarațiilor depuse online trebuie să li se atașeze toate documentele necesare ; 



- documentele de atașat trebuie să fie lizibile ; declarațiile pentru care măcar unul dintre documentele atașate nu este corespunzător vor fi respinse sau 
trecute în stare ne-validată ; (exemplu de document necorespunzător : copie după buletin sau carte de identitate realizată la rezoluție foarte mică, sau în 
doar două tonuri de culoare, sau cu contrast/luminozitate excesive, etc.) ; 

- pe parcursul evaluării de către Direcția Impozite și Taxe Locale a declarației depuse de către contribual, acesta din urmă poate primi diverse mesaje de 
e-mail/notificări, la adresa de e-mail menționată la punctul 4). 


