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DEPUNERE
DECLARAȚII DE
IMPUNERE ON-LINE

CONSULTARE BAZĂ
DE DATE MEMBRII
UNPIR

ELIBERARE
CERTIFICATE DE
ATESTARE FISCALĂ

COMUNICARE
PRIN MIJLOACE
ELECRONICE

INTERCONECTARE
CU PATRIMVEN

Depunere declarații de impunere online
Permite depunerea, de către cetățenii cu acces online la sistemul de taxe și impozite, a
documentației specifice pentru declararea bunurilor impozabile, facilitând comunicația
directă între cetățeni și inspectori.

Consultare bază de date a direcției, de către membrii UNPIR (în baza unor protocoale
încheiate între cele două entități)
Permite accesul autentificat al utilizatorilor specifici, membrii UNPIR, la informațiile cuprinse în
protocolul de comunicare, informaţiile putând fi afișate în timp real din baza de date de taxe și impozite.

Eliberare certificate de atestare fiscală online la solicitarea autorităților publice, în cazurile
și în condițiile prevăzute de reglementările legale în vigoare, precum și la solicitarea
notarilor publici, conform delegărilor date de contribuabili
Submodulul, în conformitate cu prevederile art. 159 din legea 207/2015 privind Codul de Procedură
Fiscală și a OU nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul Administrației Publice
Centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, permite depunerea de cereri
electronice pentru certificate fiscale de către contribuabilii autentificați în sistemul on-line. Aceste
cereri intră pe un fluxul de procesare, fiind emise de pe rolurile unice ale cetățenilor respectivi.
Certificatele fiscale sunt generate în format electronic, cu semnătura digitală.

Comunicare prin mijloace electronice pe o platforma de contact a actelor administrative
fiscale, actelor de executare și a altor acte emise de direcțiile de taxe și impozite locale
Submodulul, în conformitate cu prevederile Ordinului MDRAP pentru aplicarea art. 46 alin. (8) și art. 47.
alin(9) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, permite vizualizarea on-line a
documentelor emise din aplicația de taxe si impozite locale, de care contribuabilii autentificați in cadrul
sistemului. Cetățenii pot vizualiza istoricul complet de documente emise de la crearea contului și pot
descărca aceste documente în format .pdf.

Interconectare cu PatrimVen în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 279/1736/2012 al
Ministrului Administrației și Internelor și al Ministrului Finanțelor Publice, prin care se face
schimbul de informaţii în ceea ce privește contribuabilii și patrimoniul acestora pe de o parte și
pe de alta parte, conturi, contribuții și obligații de plată ale acestora.
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Aplicaţia Plată Electronică este modulul web al
aplicaţiei ATLAS - Taxelor şi impozite și vine în
întâmpinarea Ordonanţei Guvernului nr. 24 din 30
ianuarie 2002 prin care autorităţile Administraţiei
Publice Locale au obligaţia să asigure implementarea
unui sistem electronic de încasare a impozitelor şi
taxelor locale, în fiecare oraş şi municipiu.
Autorităţile Administraţiei Publice Locale au
obligaţia să ia toate măsurile necesare, astfel încât
plata impozitelor şi a taxelor locale să se poată face
şi prin intermediul sistemului electronic.
Modulul web se adresează şi compartimentului din
Administraţia Publică Locală care se ocupă cu
colectarea taxelor şi impozitelor.

Aplicaţia asigură
Creșterea gradului de încasare a veniturilor la bugetul local;
Urmărirea și executarea operativă ale creanțelor bugetului local;
Simplificarea sistemului birocratic tradițional din sistemul fiscal românesc;
Reducerea efortului și timpului de către contribuabili;
Scăderea corupției din sistemul fiscal;
Posibilitatea reală a eliberării, pe loc, a documentelor fiscale care atestă
plata;
Accesul de pe internet şi plată electronică prin telebanking.

SESIZĂRI

ONLINE

Aplicaţia Sesizări online permite gestionarea online a sesizărilor cetățenilor, adăugarea unei
sesizări pe harta cu descriere si încărcarea de imagini și filtrarea sesizărilor de pe harta prin
selectarea tipului sesizărilor, tipul utilizatorului care a adăugat sesizarea, stadiul sesizării,
perioada în care s-a efectuat sesizarea.

Aplicația permite modificarea culorilor delimitărilor sectorului/zonei, activarea unei funcții de
night mode, poziționarea meniului (stânga, dreapta, sus, jos) dar și o lista cu sesizările proprii și
răspunsurile la acestea.

UTILIZATORI ÎNREGISTRAȚI

UTILIZATORI NEÎNREGISTRAȚI

 Vizualizare informații caracteristice
sesizării;
 Selectare zonă din sector/hartă;
 Personalizare
aplicație,
având
următoarele opțiuni: selectarea culorii
delimitărilor harții, selectarea poziție
meniului, opțiune de night mode,
accesare listă sesizări și răspunsuri;
 Salvare date de legare, fără
necesitatea unei autentificări în
aplicație, de fiecare dată când se
adaugă o sesizare.

 Vizualizare sesizări adăugate de utilizatori pe o
harta și informațiile acestora, împreuna cu
galerie video/foto;
 Modificare hartă la care au acces, fiecare harta
având baza sa de date cu sesizări;
 Solicitare creare cont pentru acces la liste cu
sesizări, teme, etc;
 Adăugare sesizări pe hartă pentru a fi
vizualizate de către ceilalți utilizatori sau de
către operatori;
 Căutare sesizări după identificatorul unic al
acestora sau după un text din descriere;
 Filtrare sesizări de pe harta după tipul sesizării,
stadiul sesizări, tipul utilizatorului care a făcut
acea sesizare și perioada în care s-a făcut
sesizarea.

