Taxele și impozitele se pot plăti și online în COMUNA CORNU

Vă comunicăm că PLATA TAXELOR și IMPOZITELOR se poate
face și prin sistemul de plată electronica, întrucât s-a finalizat înregistrarea
Comunei Cornu în Sistemul de plată electronică prin ghiseul.ro.

„Sistemul național electronic de plată online a taxelor si impozitelor utilizând
cardul bancar” (S.N.E.P.), ca parte componentă a Sistemului electronic național
(S.E.N.), reprezintă un ghișeu virtual prin intermediul căruia persoanele fizice si
persoanele fizice autorizate pot efectua plăți prin internet cu carduri bancare către
instituțiile înrolate. Sistemul SNEP – ghiseul.ro este accesibil doar cu o
autentificare pe bază de utilizator şi parolă. Autentificarea cu parolă permite
consultarea obligațiilor de plată datorate instituțiilor înrolate şi achitarea acestora
prin acceptarea la plata online a cardurilor bancare Visa, Visa Electron,MasterCard
şi Maestro, emise de orice bancă.
Accesarea sistemului SNEP – ghiseul.ro se face la adresa
https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public
Datele de acces (utilizator şi parolă) se pot obține prin modalitățile detaliate pe
ghiseul.ro
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https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public/credentiale

Cea mai rapidă şi ușoară cale de a obține datele necesare autentificării la ghiseul.ro
este

metoda

online,

folosind

cardul

bancar.

Puteti solicita date de acces folosind cardul bancar în următoarele condiții:
-Titularul cardului trebuie să corespundă cu solicitantul datelor de acces
-Cardul trebuie să fie înrolat în sistemul 3DSecure la una dintre următoarele bănci:
Banca Comercială Română, Banca Raiffeisen, BRD – Groupe Société Générale,
AlphaBank, CEC Bank, Banca Transilvania, ING Bank, Garanti Bank, Bancpost,
Banca

Românească,

OTP

Bank,

Piraeus

Bank,

UniCredit

Bank.

-Solicitarea este gratuită – nu se va extrage nicio sumă din contul dvs.
-Datele de acces pot fi solicitate online doar de către persoane fizice.
-Informații detaliate despre utilizarea ghiseul.ro se pot obține accesând adresele:
Întrebări

frecvente: https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public/informatii/intrebari-

frecvente.
Accesaţi sectiunea “SOLICITĂ DATE DE ACCES” de pe prima pagina ghiseul.ro
si parcurgeti etapele: “Verificare CNP”- “Validare card”- “Trimitere e-mail cu
datele de logare”
Secţiunea “Autentificare” permite consultarea obligaţiilor de plată datorate
instituţiior înrolate şi achitarea acestora prin plată online cu cardul (Visa, Visa
electron, Mastercard, Maestro). Sunt acceptate la plată cardurile emise de toate
băncile din România. Instituţiile de credit pot impune limitări la plăţile prin
Internet (suma maximă, număr de tranzacţii). Informaţii privind aceste limitări sunt
disponibile numai la banca emitentă a cardului, potrivit informaţiilor disponibile pe
site-ul ghiseul.ro.
La plata impozitelor şi taxelor prin ghiseul.ro nu se percepe comision. Ghişeul.ro
este disponibil 7 zile din 7 şi 24 ore din 24, cu excepţia perioadelor de mentenanţă
sau intervenţie tehnică asupra sistemului, care se vor anunţa pe site.
Avantajele plății cu cardul pe www.ghiseul.ro:
• Siguranța asigurată de un site securizat la inalte standarde privind tranzacțiile cu
cardul pe internet.
• Comision zero pentru plățile efectuate online cu cardul.

• Confort, rapiditate, posibilitatea achitării taxelor și impozitelor locale oricând și
de oriunde.
• Posibilitatea plății impozitelor și taxelor locale pentru toate proprietățile deținute
pe teritoriul României, cu condiția înrolării în sistem a primăriei unității
administrative teritoriale pe teritoriul căreia se situează proprietatea.

