
Uruchamiamy dla Państwa od teraz dostęp do portalu 
umożliwiającego dostęp online do rozliczenia wynagrodze-
nia - DATEV Arbeitnehmer online. 
Rozliczenie wynagrodzenia nie będzie już wysyłane do 
Państwa za pośrednictwem poczty. W zamian będą Państwo 
mieli możliwość nieograniczonego dostępu do rozliczenia w 
trybie online.

Zalety tego rozwiązania:

 5 Czas – Każde nowe rozliczenie jest dostępne od razu 
w ustalonym terminie. Nie będzie już trzeba czekać na 
przesyłkę pocztową lub dostarczenie rozliczenia przez 
przełożonego.

 5 Nieograniczony dostęp – Dostęp online do rozlicze-
nia pozwala na dostosowanie czasu i miejsca jego 
przeglądania do własnych potrzeb.

 5 Łatwy dostęp – Aby zalogować się za pomocą proce-
dury smsTAN, wystarczy tylko telefon komórkowy. 

 5 Bezpieczeństwo – Dzięki logowaniu w trybie bezpiec-
znej procedury smsTAN Państwa dane są skutecznie 
chronione przed dostępem osób nieuprawnionych.

 5 Ekologia – Drukując tylko te rozliczenia, których fak-
tycznie Państwo potrzebują, przyczyniają się Państwo 
aktywnie do ochrony środowiska naturalnego. 

 

Instrukcja korzystania z portalu DATEV Arbeitneh-
mer online z wykorzystaniem procedury smsTAN

Co będzie potrzebne:
• telefon komórkowy 
• dwa listy rejestracyjne od DATEV – otrzymają je 

Państwo automatycznie 
1. List: kod rejestracyjny 
2. List: hasło do pierwszego logowania

Uwaga: 
Kod i hasło będą ważne tylko przez 6 tygodni! 

1. Rejestracja:
Aby rozpocząć korzystanie z portalu DATEV Arbeitnehmer 
online, trzeba się najpierw zarejestrować. W tym celu 
proszę postępować zgodnie z poniższą instrukcją:
• Proszę wejść na stronę www.datev.de/an-online lub 

wyszukać w Google frazę „DATEV Arbeitnehmer online“
• Następnie należy kliknąć na „Zarejestruj się” („Registrieren”)
• Wybrać „smsTAN”.
• Teraz należy wpisać następujące dane:

• okod rejestracyjny (1. list)
• hasło do pierwszego logowania (2. list)
• swoją datę urodzenia

• Następnie należy zaznaczyć pole przy „Akceptuję warunki 
korzystania” („Ich akzeptiere die Nutzungsbedingungen“)

• oraz wpisać następujące dane:
• nazwę użytkownika
• hasło dostępu
• numer swojego telefonu komórkowego

• Teraz należy kliknąć na „Generuj TAN” („TAN generieren“) 
Otrzymają Państwo sms z numerem TAN. 

• Otrzymany numer TAN należy wpisać w pole 
„smsTAN” i zatwierdzić wpis.

• Ten krok kończy rejestrację.

2. Dostęp do rozliczenia wynagrodzenia w dowolnym czasie 
(Login): 

Jeśli rejestracja przebiegła pomyślnie, mogą się Państwo logować 
do portalu DATEV Pracownik online w dowolnym momencie, aby 
uzyskać dostęp do rozliczenia swojego wynagrodzenia. 

• W tym celu należy wejść na stronę www.datev.de/an-online 
lub wyszukać w Google frazę „DATEV Arbeitnehmer online“ 

• Następnie kliknąć na „Logowanie za pomocą smsTAN”.

• Teraz należy wpisać następujące dane:

• nazwę użytkownika

• hasło dostępu

• Teraz należy kliknąć na „Generuj TAN” („TAN generieren“) 
Otrzymają Państwo sms z numerem TAN. 

• Otrzymany numer TAN należy wpisać w pole „smsTAN” i 
zatwierdzić wpis.

• Po zalogowaniu mają Państwo dostęp do wszystkich 
swoich dokumentów.

Uwaga: 

Każdorazowo podczas logowania będą Państwo potrzebo-
wali nowego kodu smsTAN. Wykonując opisane powyżej 
kroki, otrzymają go Państwo każdorazowo na swój telefon 
komórkowy.
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Pytania / problemy?
Dodatkowe informacje oraz pomoc znajdą Państwo na stro-
nie www.datev.de/an-online po kliknięciu na zielony znak 
zapytania.

Mimo to nadal są jakieś problemy?
Proszę poprosić o pomoc kierownictwo Państwa jednostki.

Język
Tę instrukcję stworzyliśmy w wielu 
językach. Można je znaleźć na stro-
nie www.geiger-fm.de/datev lub po 
zeskanowaniu tego kodu QR.


