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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BIHOR 

COMUNA TARCEA 

Nr.86 din 27.06.2021 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Referitor la proiectul de hotărâre privind  înregistrarea Comunei Tarcea, județul 

Bihor, în Sistemul Național Electronic de Plată on-line a taxelor și impozitelor utilizând 

cardul bancar și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacția on-line 

 

 

        

Având în vedere: 

-Referatul de aprobare nr. 85 din 27/06/2022 și Proiectul de hotărâre nr. 43/27.06.2022 

privind înregistrarea Comunei Tarcea, județul Bihor, în Sistemul național electronic de plata  

online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar,  și stabilirea modului în care este 

suportat comisionul bancar la tranzacția on-line; 

-prevederile O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, aprobată 

prin Legea nr. 250/2003, cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile H.G. nr.1235/2010 privind aprobarea Sistemului naţional electronic de plată 

online a obligațiilor de plată către bugetul general consolidat, modificat prin H.G. 

nr.285/2020; 

-prevederile Ordinului nr.168/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar; 

Potrivit prevederilor H.G.nr.1235/2010 privind aprobarea Sistemului naţional 

electronic de plată online a obligațiilor de plată către bugetul general consolidat, modificată și 

completată prin H.G. nr.285/2020, instituţiile publice care desfăşoară activităţi de încasare a 

impozitelor și taxelor locale se vor înregistra în SNEP pentru furnizarea informaţiilor privind 

cuantumul obligațiilor de plată şi pentru asigurarea accesului la o soluţie de plată electronică 

a respectivelor obligaţii. 

Pentru încasarea impozitelor și taxelor locale, Comuna Tarcea va selecta 

furnizorul de servicii de acceptare de plăți electronice online și instalarea unui terminal de 

plată, dispozitiv electronic care poate prelua, stoca și transmite informații despre plata prin 

card (POS) la casieria Primăriei Comunei Tarcea, conform legislației în vigoare, la care 

Comuna Tarcea va deschide un cont colector unic. 

Una din obligaţiile contribuabililor atât persoane fizice, cât și persoane juridice ca 

subiect al raportului juridic fiscal este şi obligaţia de a plăti la termenele legale prevăzute 

impozitele și taxele locale şi alte sume datorate bugetului local. O modalitate de stingere a 

obligaţiilor fiscale o reprezintă și plăţile efectuate prin intermediul cardurilor bancare prin 

intermediul sistemului naţional electronic de plată online a obligațiilor de plată. 

La nivelul Compartimentului Financiar Contabil, programul informatic de 

gestiune a impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetului local permite  Comunei Tarcea 

să se înregistreze în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor, 

utilizând cardul bancar. 

http://www.tarcea.ro/
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Stingerea obligaţiilor fiscale prin SNEP presupune unele comisioane și cheltuieli 

percepute de furnizorii de servicii bancare pentru operaţiunile de tranzacţionare online 

aferente încasării taxelor şi impozitelor, astfel:  

- comision aferent efectuării plăţii electronice, care se va oferta procentual, iar 

nivelul maximal al acestuia nu va depăşi 1% din valoarea tranzacţiei, dar nu va fi mai mare 

de 30 de lei în situaţia în care prin aplicarea cotei de 1% rezultă o sumă mai mare de 30 de 

lei;  

- comision pentru verificarea conformităţii transferului de date cu specificaţiile 

standard ale SNEP, care se va percepe o singură dată, la înregistrarea instituţiei publice în 

SNEP, şi nu va depăşi echivalentul în lei a 300 euro, calculat la cursul de schimb comunicat 

de Banca Naţională a României, valabil în ziua plăţii; 

- comisioane bancare aferente plăților electronice cu cardul, vor fi suportate de 

către: 

a) plătitor, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către 

furnizorul său de servicii de plată, 

b) din bugetul Comunei Tarcea, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată 

percepute de către furnizorul de servicii selectat. 

- comisioane aferente transferurilor efectuate de instituțiile de credit, nivelul 

acestora nu vor depăși nivelul comisionului standard practicat de instituțiile de credit pentru 

decontarea ordinelor de plată de mică și mare valoare. 

Prin implementarea mijloacelor de plată electronice, se dorește încurajarea 

folosirii sistemului de plăți online și a plăților prin card bancar (POS), acesta fiind unul din 

pașii necesari pentru diminuarea contactului direct dintre funcționari și contribuabili, prin 

transferul interacțiunii în mediul virtual și eliminarea cozilor la ghișeu.  

Având în vedere cele de mai sus, precum și necesitatea de a veni în sprijinul 

contribuabililor în vederea optimizării procesului de colectare a impozitelor și taxelor locale, 

în temeiul dispozițiilor art.136 alin.(8) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, propun 

Consiliului Local al Comunei Tarcea, adoptarea  proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 

 

 

 

 

Compartimentul Financiar Contabil, 

Inspector 

ec.Mirel BĂICAN 
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