
www.anaf.rowww.anaf.rowww.anaf.rowww.anaf.ro

A_RPC/747  /21.07.2016

În 53 de sedii ANAF din 10 jude țe se poate pl ăti cu cardul

Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională de Administrare Fiscală
vin  în  sprijinul  cetățenilor  și  continuă  procesul  de  modernizare  și  de
simplificarea a plății taxelor și impozitelor fiscale și nefiscale. 

Din  această  săptămână,  persoanele  fizice  din  10  județe  pot  să  își
plătească obligațiile fiscale cu ajutorul cardului bancar la ghișeu. În acest scop,
au  fost  instalate  101  POS-uri,  în  53  de  sedii  ANAF  (direcții  regionale,
administrații  fiscale  județene  și  servicii  fiscale  orășenești  cu  unități  de
trezorerie).

Garanti Bank, banca desemnată câștigătoare de către Direcția Generală
Regională a Finanțelor Publice Timișoara în urma licitației pentru achiziția de
servicii bancare, a instalat 49 de POS-uri în 25 de sedii ale ANAF din județele:
Arad, Caraș Severin, Hunedoara și Timiș. 

Banca Transilvania, desemnată câștigătoare de către Direcția Generală
Regională  a  Finanțelor  Publice  Galați  în  urma  licitației  pentru  achiziția  de
servicii  bancare, a instalat 52 de POS-uri în 28 de sedii din județele: Brăila,
Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea.

Procesul  de  modernizare  și  debirocratizare  continuă.  ANAF  a  inițiat
procedura  de  licitație  deschisă  pentru  achiziția  de  servicii  de  acceptare  a
plăților de impozite, taxe, contribuții și alte sume efectuate online prin carduri
bancare  prin  intermediul  Sistemului  Național  Electronic  de  Plăți
(www.ghiseul.ro). Anunțul de participare cu numărul 168765/19.07.2016 poate
fi consultat pe site-ul SEAP, iar termenul limită pentru primirea ofertelor este 23
august.

SERVICIUL COMUNICARE, RELA ŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

Persoanele fizice au posibilitatea să utilizeze gratuit Spațiul Privat Virtual – un serviciu electronic disponibil la
adresa https://pfinternet.anaf.ro, prin intermediul căruia pot verifica online situația fiscală personală (obligații
fiscale, decizii de impunere, situația declarării contribuţiilor de asigurări sociale de către angajator), pot obține
adeverințe de venit și certificate de atestare fiscală, sau pot depune Declarațiile D200, D230, D220 în format
electronic.
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