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Firma SC Key Soft Group SRL oferă o gamă diversă și personalizată de produse software, destinate 
tuturor celor care au nevoie de aceste servicii în desfășurarea activităților lor. 
 Concomitent cu activitatea desfășurată firma a realizat o aplicație web denumită WebEtaxe 
destinată administrațiilor publice locale care are rolul de a colecta și centraliza taxele și impozitele locale, 
registrul agricol şi titlurile de proprietate printr-o metodă modernă şi eficientă cu validarea datelor declarate. 
 Aplicația poate fi vizualizată și testată la adresa de web: webtaxe.ksg.ro 
 
WebEtaxe reprezintă un instrument informatic complex care serveşte atât interesele autorităţilor, cât şi 
interesele individuale de informare ale cetăţenilor. 
  
WebEtaxe este soluţia informatică ce automatizează complet procesul de calcul şi actualizare a datelor 
privind registrul agricol, titlurile de proprietate şi impozitele şi taxele datorate de către cetăţeni. Întregul 
proces este simplificat şi fluidizat, în condiţiile centralizării datelor şi asigurării unui înalt nivel de securitate 
a acestora. Sistemul urmăreşte acurateţea şi unicitatea datelor, realizând totodată actualizarea parametrilor 
de calcul în funcţie de schimbările legislative intervenite. 
 
1.1 Caracteristicile și beneficiile implementării WebEtaxe 
  
 automatizarea completă a procesului de calcul şi actualizare a datelor privind impozitele şi taxele datorate de 

către cetăţeni; 
 simplificarea şi fluidizarea procesului de colectare a impozitelor şi taxelor; 
 centralizarea colectărilor cu linii clare pe UAT; 
 asigurarea unui înalt nivel de securitate;  
 acurateţea şi unicitatea datelor; 
 uşurinţa în administrarea sistemului şi în actualizarea parametrilor de calcul; 
 un mod de calcul mai eficient al impozitului, fiind singura aplicaţie care a reuşit să implementeze calculul 

impozitului şi gestionarea acestuia în mod dinamic; 
 implementarea facilă atât a legislaţiei la nivel naţional, cât şi a normelor legale emise de către consiliile 

locale; 
 posibilitatea interconectării cu alte aplicaţii din domeniul administraţiei publice fiind un sistem deschis; 
 utilizarea tehnologiei tranzitive ca sistem de gestiune a bazelor de date, utilizată şi de către aplicaţiile 

implementate în numeroase autorităţi ale administraţiei publice centrale care exploatează un volum mare de 
date; 

 calculul impozitului pentru concesiuni şi în cazul în care, contractual, acestea se stabilesc în alte devize; 
 plată electronică; 
 posibilitate de informare publică a cetățeanului privind datoriile către bugetul local; 
 extensibilitate cu costuri minime, sistemul fiind un instrument important în cadrul procesului managerial-

decizional; 
 integrarea în sistem, astfel încât o informaţie înregistrată în cadrul unui serviciu sa fie regăsită şi folosită de 

către toate serviciile; 
 posibilitatea de căutare în toate administrațiile locale din România a proprietăților deținute de o persoană 

evidențiind astfel proprietatea de domiciliu pe care o posedă; 
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 administrarea amenzilor la nivelul contribuabilului cât și la nivelul administrațiilor locale din România; 
 determinarea coeficientului de colectare a taxelor şi impozitelor locale în vederea acordării sumelor defalcate 

pentru echilibrarea bugetului local; 
 accesul la modalitatea de aşezare şi percepere a impozitelor şi taxelor locale, respectiv: 

   - baza de impozitare; 
  - cotele de impunere; 
   - termenele de plată; 
   - stabilirea contribuabililor; 
   - exigibilitatea şi termenele de plată; 
   - modul de percepere a impozitelor şi taxelor locale; 
 crearea şi utilizarea unei clasificări temeinice a veniturilor şi a unui sistem de raportare; 
 crearea şi utilizarea unui manual intern cu privire la venituri; 
 crearea şi utilizarea unei auditări externe a veniturilor; 
 stabilirea şi îmbunătăţirea costurilor prin găsirea şi aplicarea politicilor şi practicilor de recuperare a 

veniturilor; 
 instituirea unui bun control intern şi a procedurilor de auditare; 
 evaluarea surselor curente şi viitoare de venituri; 
 crearea "Registrului taxelor şi tarifelor nefiscale" structurate pe domenii şi subdomenii. Fiecare registru 

cuprinde informaţii referitoare la denumirea taxelor, tarifelor şi comisioanelor, etc., la autoritatea care le-a 
instituit, la nivelul taxei, la contribuabilul supus acesteia. 

 Gestionarea datelor referitoare la membrii gospodariei (Cap 1) 
 Gestionarea datelor referitoare la terenurile inscrise in registru pe fiecare pozitie de registru si la utilizarea 

acestora (Cap 2.a, Cap 2.b, Cap 2.c, Cap 3, Cap 4.a si Cap 4.b) 
 Identificare automata pentru tarlale/parcele care se suprapun in Cap 2.b 
 Vizualizare pe harta a suprafetelor inscrise la Cap 2.b prin coordonate de geolocatie, folosind un sistem de 

harti electronice (obligatorie fiind conexiunea la Internet) 
 Gestionarea datelor referitoare la pomi (Cap 5.a, Cap 5.b, Cap 5.c, Cap 5.d ), suprafete amenajate pentru irigat 

(Cap 6), animale (Cap 7, Cap 8), utilaje agricole (Cap 9), utilizarea ingrasamintelor (Cap 10) si constructii 
(Cap 11). 

 Interfata grafica a programului este identica cu formularele de registru agricol stabilite prin Anexa 1 a HG 
1632/2009 valabila pentru versiunea 2010 - 2014. 

 Este permisa introducerea, modificarea datelor, la nivel de capitol aferent unei pozitii de registru agricol. 
 Situatiile centralizatoare (tabelele centralizatoare) prevazute in Anexa 2 a HG 1632/2009 
 Intocmirea evidentelor in perspectiva efectuarii recensamantului agricol din 2010. 
 Rapoarte şi adeverinte generale de registru agricol, cu posibilitatea selectarii pentru imprimare, si adeverinte 

specifice, personalizate in functie de modelele folosite de fiecare primarie si cerute de fiecare institutie in 
parte (pentru APIA, Evidenta Populatiei etc). 

 Întocmirea listelor electorale cu persoanele cu drept de vot 
 
 
Deasemenea utilizatorii vor dispune de un "Manual al Utilizatorului" precum şi de un Help interactiv 
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OFERTA DE PREŢURI: 
 

Vă informăm asupra lucrărilor informatice şi a costului acestora: 
 
 Aplicaţia software WebTaxe modul integrat ............................................................1800 EURO 
  (taxe şi impozite, registrul agricol, titluri de proprietate) 
 Instalare şi configurare server dedicat şi aplicaţia WebTaxe ......................................650 EURO 
  Caracteristici server: 

 Intel 3 GHZ, 6 MB Cache, 4 GB DDR2, DVD , 2x160Gb HDD 
 instalare server şi configurare pentru data storage 
 Network Card: Gigabit 10/100/1000Mbps 
 Porturi / Conectare: 6 x USB, 2 x Port Serial, 1 x Port Paralel, 1 x VGA, 1 x RJ-45 

 

 
 Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu includ TVA. 
 Plata se face în lei la cursul BNR+1% din ziua efectuării plaţii. 
 Documentaţia de utilizare a programelor precum şi instruirea personalului administrativ în vederea utilizării corectă a 

programelor este inclusă în preţ. 
 La cerere firma noastră realizeaza şi alte programe necesare unei bune desfăşurării a activităţii dvs. 
 
Eventualele modificări ce trebuiesc făcute în scopul îmbunătăţirii funcţionării programului se vor face 
gratuit înainte de livrare.  

Aplicaţia software WebTaxe funcţionează în reţea, fiecare compartiment (contabilitate, camera 
agricolă, etc.) al instituţiei putând beneficia de avantajele oferite de exploatarea programului. 

Reactualizarea şi întreţinerea aplicaţiilor se vor face prin contract de service (modificarea legilor 
existente, a normelor de calcul pentru taxe si impozite, etc.) sau contracost. 

 
În cazul în care instituţia dvs. nu dispune de suport tehnic, firma noastră va poate furniza tehnica de 

calcul de care aveţi nevoie (calculatoare, imprimante, consumabile, etc.), o ofertă completă  a produselor şi 
serviciilor noastre fiindu-vă oferită la cerere. 


