
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
           Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 susține și promovează, în 

mod continuu, accesul contribuabililor sectorului 4 la următoarele modalități moderne de 

plată la distanță: 

  (1) debitare directă prin intermediul conturilor și/sau cardurilor deschise la băncile 

comerciale B.R.D. Groupe Societe Generale și Raiffeisen Bank, avantajul cel mai important 

fiind acela că banca plăteşte în locul dumneavoastră, fără a percepe niciun fel de comision.  

 (2) plata on-line prin intermediul link-ului https://online.dgitl4.ro/index.aspx;  

 (3) plata on-line prin intermediul link-ului https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public; 

 (4) plata prin internet banking. 

 

    Pentru a plăti impozitele și taxele locale prin metoda debitării directe este necesar să 

parcurgeți următoarele etape: 

1) deplasarea la băncile comerciale B.R.D. Groupe Societe Generale și Raiffeisen Bank în 

vederea ridicării și semnării unui contract de mandat privind plata prin debitare directă; 

2)  asigurarea resurselor financiare în conturi și/sau carduri necesare acoperirii debitelor fiscale 

datorate; 

 
 

https://online.dgitl4.ro/index.aspx
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După etapele arătate banca va face plata debitelor fiscale în mod automat, la data scadentă, în 

numele dvs. 

     Pentru a plăti prin intermediul link-ului https://online.dgitl4.ro/index.aspx este necesar să 

parcurgeți următoarele etape: 

1) accesați link-ul http://www.dgitl4.ro/wp-content/uploads/2018/01/F-16-Cerere-actordare-

credentiale-E-tax.pdf şi descărcaţi formularul F-16 – Cerere alocare user şi parolă E-tax; 

2) transmiteți cererea completată însoțită de copie de pe actul de identitate, certificată 

,,conform cu originalul”, pe adresa de e-mail office@dgitl4.ro și așteptați primirea 

credențialelor(,,utilizator” și ,,parolă”); 

3) accesați link-ul https://online.dgitl4.ro/index.aspx în orice moment, de luni până vineri 

pentru a efectua plata prin logarea în contul dumneavoastră cu ajutorul credențialelor 

obținute; 

4) în cazul în care aveți probleme trimiteți un mesaj pe office@dgitl4.ro și precizați care sunt 

acestea. 

   Pentru a plăti prin intermediul link-ului https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public este 

necesar să parcurgeți următoarele etape, în situația în care ați optat pentru secțiunea ,,Plată 

fără autentificare”: 

1) accesați link-ul https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public și dați click pe secțiunea ,,Plătește 

fără autentificare”, urmând a completa informațiile și datele solicitate.  

    Pentru a plăti impozitele și taxele locale prin internet banking este necesar să parcurgeți 

următoarele etape: 

1) accesați link-ul http://www.dgitl4.ro/wp-content/uploads/2018/01/F-16-Cerere-actordare-

credentiale-E-tax.pdf şi descărcaţi formularul F-16 – Cerere alocare user şi parolă E-tax; 
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2) transmiteți cererea completată însoțită de copie de pe actul de identitate, certificată 

,,conform cu originalul”, pe adresa de e-mail office@dgitl4.ro și așteptați primirea 

credențialelor(,,utilizator” și ,,parolă”); 

3) existenţa sau deschiderea unui cont curent la o unitate bancară, iar pentru plata online să 

aveți cardul înrolat în sistemul 3D Secure (pentru mai multe informații despre acest sistem 

de securitate, precum și pentru înrolarea cardului, vă rugăm sa vă adresați băncii emitente a 

cardului). 

Avantaj principal: Nu trebuie să vă mai prezentaţi la ghişeele instituţiei noastre în 

vederea efectuării plăţii impozitelor şi taxelor locale. 
 

 

mailto:office@dgitl4.ro

