Acord
pentru folosirea datelor sale personale
în scopul acordării accesului la serviciile de comunicare prin mijloace electronice prin platforma de contact
Subsemnatul …………...............……………………………………..,cu domiciliul în :……………………….…………………………………………,
având CNP :………………….…………………. și adresa de e-mail :……………………………………………… , Telefon……………………………………..,
am luat la cunoștință și sunt de acord cu condițiile de utilizare a platformei, așa cum sunt prezentate mai jos pentru : (se
bifează corespunzator).
Persoana mea , cu datele de mai sus.
Persoana juridica : …………………………………………………………………………………. având CUI : ………………………………………… .
Serviciile de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță furnizate de către organele fiscale locale sunt gratuite.
Accesarea serviciului pltformei reprezintă o opţiune în sensul prevederilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările
şi completările ulterioare, art.47 "Comunicarea actului administrativ fiscal" și se considera indeplinita prevederea HCL 126/2017 art.8 alin (2).
În cazul comunicării prin platforma de contact a actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de organul fiscal local
acestea se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data punerii la dispoziție a documentului de către organul fiscal local în spațiul virtual personal
din cadrul platformei de contact Numărul de intrare/ieșire electronic și data punerii la dispoziția contribuabilului a actului administrativ fiscal, actului de
executare sau altui act emis de organul fiscal local pus la dispoziție în spațiul virtual personal sunt înscrise în Registrul documentelor electronice.
În cazul în care contribuabilul a optat pentru unul dintre mijloacele de transmitere la distanță, acesta își asumă răspunderea pentru asigurarea
mentenanței echipamentelor proprii prin care se realizează primirea informațiilor, precum și pentru păstrarea confidențialității credențialelor utilizate.
Organul fiscal local nu răspunde pentru interceptarea informațiilor transmise prin mijloacele de transmitere la distanță prevăzute la alin. (1) de
către persoane neautorizate.
Prin semnarea acordului , am preluat credențialele necesare autentificării pe platform .

Cele de mai sus le susţin, cunoscând prevederile art. 291 şi art. 292 din Codul Penal privind sancţionarea infracţiunii
de fals în înscrisuri şi în declaraţii.
Satu Mare la ………………………………………

Numele și Prenumele
…………………….…….…………………
Semnatura
………………………….………………….

Instrucțiuni :
1. Descărcați apoi completați toate informațiile formularului și semnați-l.
2. După completarea și semnarea formularului , acesta împreună cu fotocopia actului de identitate al solicitantului, vor
fi trimise la adresa de e-mail ditl@primariasm.ro .
3. Pe adresa de e-mail indicată de dumneavoastră, veți primi un mesaj cuprinzând o parola inițială și un link de activare
a contului.
4. Accesați linkul, apoi veți introduce la utilizator adresa dumneavoastră de e-mail și parola comunicată în mesaj.
5. În fereastra următoare veți completa de două ori parola pe care o stabiliți dumneavoastră și pe care doar
dumneavoastră o veți putea utiliza pentru autentificarea pe portalul D.I.T.L. Satu Mare . Acesta functioneaza pe siteul Primariei Municipiului Satu Mare de la adresa : www.satu-mare.ro, secțiunea servicii online /taxe si impozite (sau la
adresa : https://platformacetateni.satumare.globalpay.ro/public/cetatean-login/index)

