ÎN ATENȚIA PERSOANELOR CARE ACHITĂ TAXE
ONLINE PRIN INTERNET BANKING SAU LA BANCĂ PRIN ORDIN DE PLATĂ
DATELE PE CARE TREBUIE SĂ LE CONȚINĂ DOCUMENTUL DE PLATĂ:
1. Suma exactă (fără rotunjiri). Menționăm că indiferent de banca din care se face
plata, nu percepem niciun comision.
2. Datele beneficiarului (adică instituția către care se face plata)
Denumirea/numele beneficiarului: Instituția Prefectului Timiș
Cod de identificare fiscală (CUI beneficiar): 5049900
Banca beneficiarului: Trezoreria
Contul IBAN al beneficiarului:
*RO21TREZ621502601X022261 – pentru contravaloarea certificatelor de înmatriculare 37
lei, a autorizațiilor provizorii 13 lei și a permiselor de conducere 68 lei.
*RO38TREZ621502602X022262 – pentru toate tipurile de pașaport (simplu electronic,
valabil 5 ani, pentru persoanele cu vârsta peste 12 ani – 258 lei; simplu electronic, valabil
3 ani, pentru persoanele cu vârsta sub 12 ani – 234 lei; simplu temporar, valabil 1 an – 96
lei).
3. Detalii de plată/explicații – datele persoanei pentru care se va depune
cererea de eliberare a documentului dorit (pașaport, certificat de înmatriculare, autorizație
provizorie, permis de conducere), adică beneficiara serviciului achitat. Obligatoriu se
trece numele, prenumele și CNP-ul persoanei, nu datele plătitorului.
În cazul în care se dorește achitarea mai multor documente (de ex pașapoarte
pentru toți membrii familiei sau mai mulți copii, etc), pentru fiecare persoană se
completează o plată separată cu datele menționate mai sus.
Începând cu data de 1 noiembrie 2017, plățile care nu vor avea corect
completate datele beneficiarului (adică instituția către care se face plata), nu vor mai fi
procesate de Trezoreria Mun.Timișoara, iar sumele se vor întoarce în contul plătitorului în
decurs de 3 zile lucrătoare.
Pentru alte informații consultați secțiunea Servicii comunitare de pe site-ul
Instituției Prefectului jud.Timiș www.prefecturatimis.ro.
Anexă: Exemplu de plată prin internet banking (în cazul de față la ING Bank)

Anexă

Exemplu de plată prin internet banking (în cazul de față la ING Bank) pentru un pașaport
simplu electronic, valabil 5 ani, pentru persoanele cu vârsta peste 12 ani – 258 lei

