Obtinere certificat fiscal online
1. Pentru inregistrarii in vederea autentificarii pe platforma online
http://platesconline.ro aveti nevoie de un cod de inregistrare eliberat de
Primaria Comunei Parscov si pe care il puteti obtine trimitand mail la
adresa diana.primariapirscov@gmail.com.

Manual utilizare cereri Certificate fiscale
online pentru utilizatori
2. Accesati platforma online http://platesconline.ro.
3. O sa va apara o fereastra ca cea din imaginea de mai jos. Completati
campurile de utilizator si parola cu datele necesare si apasati butonul de
“Autentificare”

4. Dupa ce v-ati logat pe platforma, pe pagina principala veti apasa pe
butonul de “Cereri certificate fiscal”.

5. In momentul accesarii “Cereri certificat fiscal” o sa trebuiasca sa selectati
institutia de unde doritit sa vi se elibereze certificatul fiscal(in cazul in
care aveti bunuri in mai multe localitati, daca aveti intr-o singura
localitate va aparea automat localitatea respectiva).

6. Pasul urmator dupa selectarea localitatii este sa apasati butonul de
“Cerere noua”.

7. In fereastra aparuta veti complete campurile goale, campurile cu
*(steluta) sunt obligatorii si nu puteti adauga cererea fara sa fie
completate.

8. Dupa ce ati completat toate campurile, in partea de jos aveti un buton
“Selecteaza documente justificative.

9. Aici adaugati scanate documentele necesare care sa ateste faptul ca

certificatul fiscal este eliberat in mod legal. Aceste documente sunt:
• actul de identitate

• imputernicire notariala pt. dezbatere succesiune, in cazul
solicitarii de catre mostenitori a certificatului fiscal in vederea
dezbaterii succesiunii.
• certificatul de deces, in cazul solicitarii de catre mostenitori a
certificatului fiscal in vederea dezbaterii succesiunii
• documente din care sa reiasa calitatea de mostenitor al
solicitantului pentru certificatele fiscale necesare dezbaterii
succesiunii si acolo unde este cazul testamentul;
• imputernicire
• dovada platii taxei de eliberare a certificatului fiscal in valoare
de 12 lei (plata se poate face pe ghiseul.ro)
10.Dupa completarea tuturor campurilor apasati butonul de “Salveaza” si
apoi asteptati sa fie aprobat pentru a putea descarca documentul.

