Plata prin Ghiseul.ro (plată on-line)
Persoanele fizice și juridice pot achita toate obligațiile fiscale
locale datorate prin intermediul site-ului www.ghiseul.ro.
Cum se poate crea cont pe www.ghiseul.ro:
METODA 1 - metoda directă (doar pentru persoane fizice)
Accesați site-ul www.ghiseul.ro și în partea stânga jos faceți click în
secțiunea: „Solicită date de acces”. În doar 3 pași simpli vei putea crea
un cont pentru plata taxelor on-line.
În primul pas vi se va cere CNP-ul pentru verificare după care în
pasul 2 vi se va cere Numele si prenumele, adresa de e-mail și telefonul.
În pasul următor se va cere numărul cardului care trebuie să fie pe
numele persoanei înregistrate operațiune ce va consta în verificarea
acestui card (realizarea unei legături între nume, prenume, CNP si contul
IBAN al cardului). Veți primi pe e-mail numele de utilizator și parola
pentru a plăti taxele pe www.ghiseul.ro.

METODA 2 - prin intermediul Primăriei Municipiului Bacău
(pentru persoane fizice si juridice)
 PERSOANE FIZICE - trimiteți un e-mail cu subiectul „Solicitare cont” la
adresa: taxe-impozite@primariabacau.ro, la care veți atașa copia
după cartea de identitate a celui care dorește contul. Menționați că
sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal.
 PERSOANE JURIDICE - trimiteți un e-mail cu subiectul „Solicitare
cont” la adresa: taxe-impozite@primariabacau.ro, la care veți atașa
o copie după C.U.I. și o copie după cartea de identitate/buletin de
identitate al administratorului. Menționați că sunteți de acord cu
prelucrarea datelor cu caracter personal.
În ambele cazuri veți primi numele de utilizator și parola pentru a plăti
putea face plăți pe www.ghiseul.ro.
Puteți vizualiza defalcat toate taxele de achitat și tot acolo veți putea plăti
amenzile de circulație (atenție este opțiune separată - PLATĂ AMENZI pentru amenzile de plată în 15 zile) sau amenzile date de poliția
comunitară. Sumele afișate de plată sunt cele cu bonificația aplicată de
10%.
Sistemul de plată prin intermediul website-ului www.ghiseul.ro este un
sistem administrat la nivel național de Ministerul Comunicațiilor şi
Societății Informaționale.

