Număr de înregistrare ______________________

Către,
COMUNA BACIU
COMPARTIMENTUL IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE
mail: office@primariabaciu.ro

_________________________________________________________________

CERERE COMUNICARE ACTE ADMINISTRATIVE PRIN MIJLOACE
ELECTRONICE, ALOCARE CREDENȚIALE GHISEUL.RO ȘI ACCES
PLATFORMA ONLINE DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE A PRIMĂRIEI BACIU
Subscrisa _________________________________________ , CUI/CIF ________________
cu sediul în __________________________, str. _________________________, nr. _____,
bl. ____, apt. ___, sector ___, email: ______________________ , tel.: ___________
Conform prevederilor art. 47 alin. (15) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, solicit ca actele administrative fiscale, actele de executare și alte acte emise de
compartimentul impozite și taxe locale să îmi fie comunicate exclusiv prin mijloacele electronice
de transmitere la distanță pentru care am optat expres prin bifare conform ordinului 3097/2016,
respectiv la adresa de e-mail indicată _______________________________
Numele și prenumele reprezentantului legal/împuternicitului,____________________________,
CNP ___________________, C.I. seria _____, nr._____________
Sunt de acord ca actele administrative fiscale să-mi fie comunicate la adresa de poștă electronică (adresa email)
Mă oblig să comunic instituției orice modificare intervine în legătură cu această adresă de e-mail.
Îmi exprim consimțământul ca Primăria Comunei Baciu să comunice orice informații, date personale,
clarificări și completări pe adresa de e-mail indicată mai sus.
Am luat la cunoștință faptul că în cazul ne funcționării serverului de e-mail comunicat sau în cazul adresei
greșite de e-mail, Comuna Baciu nu poate fi trasă la răspundere pentru acest lucru
Vă rog să-mi generați și să-mi comunicați credențialele de logare pentru www.ghiseul.ro la adresa de mail
specificată în prezenta cerere
Vă rog să-mi generați și să-mi comunicați credențialele de logare pentru platforma online de Impozite și
Taxe Locale a Primăriei Baciu digiprimaria.ro la adresa de mail specificată în prezenta cerere

Anexez acestei solicitări în copie conform cu originalul a următoarelor acte:

încarcă CUI societate

încarcă împuternicire

încarcă copie act identitate

încarcă copie act constitutiv

Data:

Semnătura:

golește formular

Procedura privind alegerea opțiunii de comunicare prin mijloace electronice de
transmitere la distanță a actelor administrative fiscale, actelor de executare și a
altor acte emise de Compartimentul Impozite și Taxe Locale, înrolarea în Sistemul
Național Electronic de Plată disponibil pe www.ghiseul.ro și
generarea
credențialelor de logare pentru platforma online de Impozite și Taxe Locale a
Primăriei Baciu.
Având în vedere prevederile Ordinului 3097 / 2016, Ordonanța Guvernului Nr. 38 din
31.03.2020, Hotărârea Guvernului Nr. 1235 din 06.12.2010, Ordinului Nr. 95 din 19.01.2011,
Hotărârea Consiliului Local Nr. 20 / 2020 precum și prevederile dispoziției Nr. 95/2020 emisă
de Viceprimarul cu Atribuții de Primar al Comunei Baciu, începând cu data de 15 Mai 2020 se
implementează următoarea procedură pentru alegerea opțiunii de comunicare prin mijloace
electronice de transmitere la distanță a actelor administrative fiscale, actelor de executare și a
altor acte emise de Compartimentul Impozite și Taxe Locale și înrolarea în Sistemul Național
Electronic de Plată disponibil pe www.ghiseul.ro
Orice contribuabil, persoană fizică sau juridică poate trimite respectiv primi documente în
formă electronică prin mail de la Compartimentul Impozite și Taxe prin completarea
Formularului DITL-010 Comunicarea electronică a actelor fiscale. Formularul trebuie
completat în mod obligatoriu de titular de reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia (în
cazul persoanelor juridice) și semnat electronic de către acesta cu semnătură electronică
calificată. Nu se acceptă cererea dacă este semnată electronic de o altă persoană decât
titularul sau reprezentantul legal (împuternicitul acestuia).
În cazul în care nu dispuneți de semnătură electronică calificată, formularul se va depune
personal semnat în original cu toate copiile anexate și semnate conform cu originalul la
registratura Primăriei Baciu.
Se vor completa obligatoriu toate informațiile din cerere și se vor atașa documentele cerute și
lizibile (să se poată citi bine).
Cererea se depune o singură dată urmând ca ulterior cererile și declarațiile depuse de
contribuabil să fie semnate cu aceleiași semnătură digitală ca și cererea DITL-010
Comunicarea electronică a actelor fiscale și înrolarea pe ghiseul.ro
Credențialele de conectare la www.ghiseul.ro vor fi trimise prin mail-ul specificat în cerere în
maxim 2 zile lucrătoare de la depunerea cererii. În cazul în care cererea se trimite pe mail,
aceasta se va trimite de la adresa de mail specificată în cerere.
Pentru orice problemă legată de comunicarea online a documentelor și înrolarea în
www.ghiseul.ro puteți solicita informații suplimentare pe mail office@primariabaciu.ro sau la
tel.: 0264-260.314 sau 0264-260.355.
Plătește online impozite şi taxe
Am plătit online taxele și impozitele prin ghișeul.ro.
Fără timp pierdut în trafic și cozi la ghișeu. Încearcă și tu să vezi ce simplu este!
www.ghiseul.ro

