CUM SĂ VĂ FACEȚI CONT PE GHIȘEUL.RO?

PENTRU ÎNCEPUT, AVEȚI NEVOIE DE DATELE DIN BULETIN, DE O ADRESĂ DE E-MAIL ȘI DE UN CARD
BANCAR.

Pasul 1 – Accesați pagina www.ghiseul.ro.
Pasul 2 – Faceți click pe opțiunea “Creare cont”.

Pasul 3 – Introduceți Codul Numeric Personal și apăsați “Verifică CNP”.
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Pasul 4 – Completați date solicitate – Nume, Prenume, Adresă de email, Confirmarea adresei de email,
telefon mobil.

Pasul 5 - Scrieți codul generat automat, bifați că sunteți de acord cu procesarea datelor dvs. și faceți click
pe “Trimitere cerere”.
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Pasul 6 - Introduceți numărul cardului dumneavoastră și apăsați pe butonul “Aprobă”.

Pasul 7 – Veți primi un mesaj de confirmare a datelor introduse și vi se va comunica trimiterea datelor
de acces (user și parola) pe adresa de e-mail introdusă la Pasul 4.
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Pasul 8 – E-mailul primit are formatul de mai jos, cu un utilizator și o parolă generate automat. Acestea
le vom folosi pentru accesul inițial și le vom putea personaliza ulterior.
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Pasul 9 – Accesați www.ghiseul.ro și introduceți datele de utilizator și parola primite pe e-mail. Ulterior,
apăsați butonul “Autentificare”.

Pasul 10 – Vi se va cere să modificați parola inițială. Alegeți o parolă ușor de memorat. Recomandarea
noastră este să folosiți o parolă care să conțină litere, cifre și caractere speciale. Nu oferiți parola contului
dumneavoastră altor persoane. Apăsați butonul „Schimba”.
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Pasul 11 – Accesați din nou www.ghiseul.ro. La utilizator introduceți tot varianta primită pe e-mail. La
parola introduceți noua dumneavoastră parolă personalizată. Ulterior, apăsați butonul “Autentificare”.

Pasul 12 – Acum aveți la dispoziție datele impozitelor datorate, defalcate pe categorii – terenuri, clădiri,
salubritate etc. Puteți alege să plătiți sumele întregi sau puteți face plăți parțiale. Tot ce trebuie să faceți
este să ștergeți sumele apărute automat și să le înlocuiți cu sumele pe care doriți să le plătiți.

O confirmare a plății făcute va fi trimisă pe adresa dumneavoastră de e-mail.
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Pasul 13 – Pentru a vă ușura conectările viitoare, recomandarea noastră este să vă schimbați și
utilizatorul generat automat de sistem. Pentru acest lucru, faceți click pe opțiunea “Contul meu” și
selectați opțiunea – Profil contribuabil. Acolo, completați utilizatorul actual, cel primit pe e-mail,
completați noul utilizator pe care îl doriți și confirmați prin apăsarea butonului “Modifică”.

PĂSTRAȚI NOILE DATE DE CONTACT PENTRU CĂ VĂ VOR FI DE FOLOS ȘI ÎN VIITOR. NU UITAȚI, AICI
PUTEȚI PLĂTI SI TAXE SAU IMPOZITE DATORATE ALTOR UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE CE SUNT
ÎNROLATE PE PLATFORMA WWW.GHISEUL.RO.

ÎN PLUS, VEȚI AVEA ACCES LA PLATA UNOR EVENTUALELE OBLIGAȚII FINANCIARE CĂTRE ANAF, VĂ
PUTEȚI PLĂTI AMENZILE ȘI VEȚI AVEA UN ISTORIC PERMANENT AL PLĂȚILOR FĂCUTE.
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