
bankkártya
2020.  SZEPTEMBER 1. ,  KEDD6 A K T U Á L I S #befi zetés  #online ügyintézés  #hírek

A szükség törvényt bont
Előtérbe került a járványhelyzetben az online fizetés Romániában
• Fellendült a bank-
kártyahasználat a 
járványhelyzet alatt 
Romániában, és az 
online adó-, illeték- és 
bírságbefizetésre le-
hetőséget nyújtó ghi-
seul.ro oldal is egyre 
népszerűbb. Utóbbin 
keresztül várhatóan 
közüzemi vagy más 
jellegű számlákat és 
az útlevél vagy a gép-
járművezetői engedély 
kiváltásához szüksé-
ges illetékeket is be 
lehet majd fizetni.

ISZLAI KATALIN

Á talakította a fi zetési szoká-
sokat a koronavírus-világ-
járvány Romániában: míg 

korábban sokan tartózkodtak a 
bankkártyás fi zetéstől és az online 
ügyintézéstől, az utóbbi hónapokban 
megnőtt ezek népszerűsége. Ezt több 
felmérés is alátámasztja, a Dreptul 
La Banking tájékoztató portál adatai 
szerint a járvány hazai megjelenése 
óta jelentősen nőtt a bankkártyás 
tranzakciók száma. Ezekből csak a 
második negyedévben 222,2 milliót 
regisztráltak, ami 9,6 százalékkal 
haladja meg a korábbi év hasonló idő-
szakában jegyzett értéket. Egy másik, 
Financial Pulse Survey nevű nemzet-
közi felmérés továbbá arra mutatott 
rá, hogy a romániaiak 40 százaléka 
csökkentené vagy teljesen kizárná a 
mindennapjaiból a készpénzes fi ze-
tést a bankkártyás javára. A fi zetési 

kötelezettségek online rendezésének 
fellendüléséről árulkodik az is, hogy 
egyre felkapottabbá válik az adó-, 
illeték- és bírságbefi zetésre lehetősé-
get nyújtó ghiseul.ro oldal. Az online 
platformot működtető, digitalizációt 
elősegítő hatóság (ADR) friss adatai 
szerint már több mint 700 ezer sze-
mély regisztrált a ghiseul.ro oldalra. 
Közülük több mint 207 ezer felhasz-
náló idén csatlakozott, ami a legma-
gasabb érték a 2011-es indulás óta. A 
platformon keresztül 2020 januárja 
óta múlt hétig 679 587 kifi zetést bo-
nyolítottak le, miközben tavaly egész 
évben mindössze 484 824-et. Az idei 
befi zetések összege meghaladta a 317 
millió lejt, ami a teljes 2019-es évben 
jegyzett érték duplája. Augusztusban 
ráadásul a szolgáltatás bővítéséről 
döntött a kormány, így várhatóan 
rövid időn belül közüzemi vagy más 
jellegű számlákat és az útlevél vagy 
a gépjárművezetői engedély kiváltá-
sához szükséges illetékeket is be lehet 
majd fi zetni a ghiseul.ro oldalon.

Sokkal többen használják

Az online befi zetés biztosítása terén 
Hargita megye kiemelkedően teljesít 
és első helyen áll országos szinten, 
hiszen a ghiseul.ro adatai szerint a 
megyében 50 intézmény csatlakozott 
az Elektronikus Kifi zetések Orszá-
gos Rendszeréhez (SNEP), ebből 48 
helyi önkormányzat. Ehhez képest 
a második helyen álló Ilfov megyé-
ben 27, a harmadik helyen osztozó 
Vâlcea és Szeben megyékben pedig 
26 intézmény biztosít online fi zetési 
lehetőséget. Maros megyében 14 (12 
önkormányzat), Kovászna megyében 

pedig mindössze 4 (3 önkormányzat) 
intézmény csatlakozott a rendszer-
hez. A Hargita megyei lefedettség 
ellenére korábban kevesen éltek a 
lehetőséggel, a járványhelyzet alatt 
azonban megugrott az online befi ze-
tések száma, ami annak is köszönhe-
tő, hogy egy ideig zárva tartottak az 
önkormányzatok ügyfélszolgálatai. 
Rodica Ţiriac, Csíkszereda Polgár-
mesteri Hivatala adó- és illetékosz-
tályának vezetője megkeresésünkre 
elmondta, a 2016-os bevezetést kö-
vetően évről évre nőtt a felhasználók 
száma, de idén egy jelentősebb fel-
lendülést tapasztaltak. „Egyre többen 
használják, főként bírságok esetében, 
de a fi atalabbak az adóbefi zetést is 
online intézik. Ebben az évben ed-
dig 1498 befi zetést bonyolítottak le 
az oldalon, tavaly mindössze 766-
ot, tehát megkétszereződött a szám. 
Ráadásul közeleg a második félévi 
helyi adók szeptember végi befi zetési 
határideje, így várhatóan még tovább 
fog nőni az idei befi zetések száma” 
– mutatott rá Rodica Ţiriac. Hasonló 
tapasztalatokról számolt be Zörgő 
Noémi, Székelyudvarhely Polgármes-
teri Hivatalának szóvivője is. Mint 
mondta, a magán- és a jogi személyek 
esetében is megemelkedett a ghiseul.
ro oldalt használók száma az elmúlt 
időszakban, a város nagyobb cégei is 
átálltak az online befi zetésre. Fontos 
különbség, hogy míg a magánszemé-
lyek a portálon tudnak regisztrálni, a 

jogi személyeket az önkormányzatok 
adóosztályain tudják beíratni a rend-
szerbe. „Idén megháromszorozódott 
a ghiseul.ro oldalon fi zetők száma, a 
kényszerhelyzet sokakat rávett arra, 
hogy otthonról oldják meg a befi zeté-
seket” – emelte ki a szóvivő.

Hogyan működik?

Magánszemélyek esetében a ghi-
seul.ro oldalon többféleképpen is le-
hetőség nyílik a törlesztésre. Ameny-
nyiben összesítést is szeretnénk látni 
a kifi zetendő tételekről, regisztrálni 
kell. Ezt a Solicitare date de acces 
(belépési adatok kérése) menüpont 
alatt lehet megtenni, itt a szükséges 
személyes adatok megadását köve-
tően (mint a személyi szám, 
név, e-mail-cím, telefon-
szám stb.) e-mailben kapjuk 
meg a belépéshez szükséges 
adatainkat. Fontos, hogy a 
használandó bankkártya 
a kérelmező nevén legyen, 
mert különben az informa-
tikai rendszer biztonsági okokból 
nem engedi, hogy regisztráljunk. A 
belépést követően elérhetővé válik 
személyes adatlapunk, amely tartal-
mazza a polgármesteri hivatal által 
nyilvántartott javainkat, a megál-
lapított adó összegét, illetve a kifi -
zetési paramétereket. Regisztráció 
nélkül is lehetséges az online adófi -
zetés, de így nem látható a befi zeten-
dő összeg, tehát csak akkor érdemes 
ezt választani, ha pontosan tudjuk, 
mennyit kell törlesztenünk. Emellett 
a közlekedési vagy egyéb bírságokat 
is regisztráció nélkül lehet befi zetni 
online a ghiseul.ro oldalon.

Nincs szükség sorban állásra. 
Otthonról, kényelmesen 
tehetünk eleget befizetési 
kötelezettségeinknek
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Koronavírus-mérleg
Országos szinten tegnap 755 
fertőzöttet diagnosztizáltak, 
összlétszámuk 87 540. Eddig 
3621 elhalálozást jegyeztek 
Romániában, 37 869 személyt 
gyógyultnak nyilvánítottak, 
10 833 tünetmentes beteget 
pedig hazaengedtek 10 nappal 
a fertőzés azonosítása után. 
Jelenleg összesen 7447 beteget 
ápolnak az ország különböző 
kórházaiban, intenzív osztá-
lyon 506 személyt kezelnek. 
Eddig 1 802 946 koronavírus-
tesztet végeztek és dolgoztak 
fel országszerte, 6943-at 
tegnap – 4347-et az orvosi pro-
tokoll szerint, 2596-ot pedig 
kérésre. Hargita megyében 
két új koronavírus-fertőzés 
igazolását követően 702-re 
nőtt a járvány kezdete óta azo-
nosított esetek száma – derül 
ki a Hargita Megyei Prefektusi 
Hivatal közleményéből. A gyó-
gyultak száma 609-re emelke-
dett, eddig 27 személy halála 
volt összefüggésbe hozható 
a járvánnyal, a csíkszeredai, 
székelyudvarhelyi, gyergyó-
szentmiklósi és maroshévízi 
kórházakban pedig 54 fertő-
zöttet kezelnek vagy tartanak 
megfigyelés alatt. Maros me-
gyében eddig összesen 1400 
SARS-COV-2 vírussal fertőzött 
személyt regisztráltak, tegnap 
két új fertőzöttet jegyeztek. 
Kovászna megyében egyetlen 
új esetet sem jegyeztek teg-
nap, így maradt a 752-es eddigi 
fertőzöttségi szám.

Szabadtéri előadás
Egyelőre folytatja a szabadtéri 
előadás-sorozatot a Csíki Já-
tékszín, csütörtökön 20 órától 
újra látható a Mikó-várban 
Vladimir Anton rendezésé-
ben Shakespeare klasszikus 
királydrámája, a III. Richárd. 
Rossz idő esetén az előadás 
pénteken 20 órától tekinthető 
meg. A jegyek ára 30 lej, és 
csak kezdés előtt másfél órával 
válthatók a helyszínen. További 
információk a 0751-039-026-os 
telefonszámon kérhetők.
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