
De acum vă vom permite să utilizați gratuit Arbeitneh-
mer online de la DATEV – portalul online pentru calculul 
salarial digital. 
Prin urmare, nu veți mai primi calculul dvs. salarial ca 
scrisoare, dar îl puteți accesa digital în orice moment.

Avantaje pentru dvs.:

 5 Rapid – Fiecare nouă calculare este disponibilă 
pentru dvs. imediat după ziua calculării. Nu mai 
trebuie să așteptați ca persoana de conducere 
sau poșta să o distribuie.

 5 Disponibil peste tot – Accesați online toate 
calculele salariale ori de câte ori și oriunde aveți 
nevoie de acestea.

 5 Simplu – Pentru a vă înregistra cu procedu-
ra smsTAN, aveți nevoie doar de telefonul dvs. 
mobil. 

 5 Sigur – Datorită înregistrării cu procedura 
securizată smsTAN, datele dvs. sunt protejate 
optim împotriva accesului neautorizat.

 5 Ecologic – Tipăriți doar calculele salariale de 
care aveți cu adevărat nevoie și contribuiți astfel 
la protecția mediului. 

 

Așa funcționează – Folosiți Arbeitnehmer on-
line de la DATEV cu procedura smsTAN

Aveți nevoie de:
• Un telefon mobil 
• Două scrisori de înregistrare de la DATEV – aces-

tea vă vor fi trimise automat 
1. Scrisoare: cod de înregistrare 
2. Scrisoare: parola inițială pentru înregistrare

Atenție: Codul și parola sunt valabile doar 6 săptămâni! 

1. Înregistrare:
Pentru a putea utiliza Arbeitnehmer online de la DATEV, 
trebuie mai întâi să vă înregistrați. Pentru a face acest 
lucru, pur și simplu urmați instrucțiunile noastre:
• Accesați pe internet www.datev.de/an-online sau 

căutați „DATEV Arbeitnehmer online” pe Google
• Faceți clic pe „Înregistrare” („Registrieren“)
• Selectați „smsTAN”.
• Acum introduceți următoarele date:

• cod de înregistrare (prima scrisoare)
• parola inițială (a 2-a scrisoare)
• data nașterii

• Faceți clic pe caseta de lângă „Accept condițiile de 
utilizare” („Ich akzeptiere die Nutzungsbedingungen“)

• Apoi introduceți:
• numele dvs. de utilizator
• parola dvs. individuală
• numărul dvs. de mobil

• Faceți clic pe „Generare TAN” („TAN generieren“). 
Acum veți primi un SMS cu un număr TAN pe telefo-
nul dvs. mobil.  

• Introduceți numărul TAN în câmpul „smsTAN” și 
confirmați-l.

• Înregistrarea este acum finalizată.

2. Acces la calculele dvs. salariale în orice moment 
(autentificare/login):

După ce v-ați înregistrat cu succes, vă puteți conecta la 
Arbeitnehmer online de la DATEV în orice moment și puteți 
accesa calculele salariale. 
• Accesați pe internet www.datev.de/an-online sau 

căutați „DATEV Arbeitnehmer online” pe Google
• Faceți clic pe „Autentificare cu smsTAN”
• Acum introduceți următoarele date:

• numele dvs. de utilizator
• parola dvs. individuală

• Faceți clic pe „Generare TAN” („TAN generieren“). Acum v 
eți primi un SMS cu un număr TAN pe telefonul dvs. mobil. 

• Introduceți numărul TAN în câmpul „smsTAN” și 
confirmați-l.

• Acum v-ați autentificat și aveți acces la toate docu-
mentele dvs.

Atenție: aveți nevoie de un nou smsTAN pentru fiecare 
înregistrare/autentificare nouă. Solicitați acest lucru 
de fiecare dată folosind pașii descriși mai sus.

CALCUL SALARIAL DIGITAL 

WWW.GEIGER-FM.DE |     

Întrebări/probleme?
Puteți găsi informații suplimentare și asistență făcând 
clic pe semnul de întrebare verde pe www.datev.de/an-
online.

Cu toate acestea, nu puteți continua?
Solicitați ajutor managerului  
de proiect.

Limba dvs. maternă
Puteți găsi această declarație în 
multe alte limbi pe www.geiger-
fm.de/datev sau prin intermediul 
acestui cod QR.


