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Astfel, pentru transmiterea on-
line a declaraþiilor fiscale, este nece-
sarã obþinerea certificatul digital
calificat pentru semnãtura electronicã.

Certificatul digital calificat
pentru semnãtura electronicã se obþine
de la unul din cei trei furnizori de ser-
vicii de certificare acreditare în
condiþiile Legii nr. 455/2001 privind
semnãtura electronicã, menþionãm pe
site-ul Ministerului Comunicaiþilor ºi
Societaiþi Informaþionale,
www.mcsi.ro, secþiunea "Registrul
furnizorilor de servicii de certificare"
sau pe www.anaf.ro.

Cu un singur certificat puteþi
semna declaraiþile fiscale pentru mai
multi contribuabili. În cazul în care
sunt mai mulþi angajaþi pentru
semnarea electronicã a declaraiþilor fis-
cale, pentru fiecare angajat se obþine
un certificat digital pe o adresã proprie
de e-mail.

Pentru siguranþa transmiterii
datelor, certificatul digital calificat
obþinut trebuie sã fie confirmat de
firma care l-a eliberat. Pentru aceasta,
se descarcã în calculatorul de pe care
se transmit declaraiþile documentul de
confirmare.

Aplicaþia preluatã de la furnizorul
de certificate digitale calificate trebuie
sã fie salvatã pe discul calculatorului
de pe care urmeazã a fi transmise de-
claraiþile fiscale.

Dupã completarea datelor solici-
tate atât de cãtre furnizor, cât ºi de
cãtre Ministerul Finanþelor Publice
prin site-ul www.anaf.ro, se va tipãri
formularul 150 „Cerere pentru uti-
lizarea unui certificat digital calificat",
completat cu datele pe care le-aþi in-
trodus anterior, ºi se va depune la
unitãþile fiscale competente din subor-
dinea A.N.A.F. semnat, ºtampilat, în
douã exemplare originale, împreunã
cu:

� documentul de identitate al titu-
larului certificatului calificat, în origi-
nal ºi copie;

� documentul în original ºi copie,
care atestã calitatea titularului certifi-
catului calificat, de reprezentant legal
al contribuabilului (acest document
poate fi Hotãrârea Adunãrii Generale a
Acþionarilor sau Statutul societãþii
comerciale);

� documentul de împuternicire, aut-
entificat de un notar public, din care
rezultã dreptul
titularului certificatului calificat de a
semna declaraþiile fiscale pentru con-
tribuabil, în situaþia în care titularul
certificatului calificat nu are calitatea
de reprezentant legal al contribuabilu-
lui reprezentat.
Dupã depunerea documentaþiei, con-
tribuabilii vor primi o confirmare pe

adresa de e-mail menþionatã în formu-
larul 150 pentru utilizarea serviciului
Depunere declaraþii on-line.
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Obþinerea semnãturii electronice în vederea 
înregistrãrii declaraþiilor fiscale

Continuãm astãzi seria de subiecte de interes general din

sfera financiarã si fiscalã propusã anterior de AOA, cu aju-

torul echipei JBE Accountants &Taxes, venind în întâmp-

inarea întrebãrilor dumneavoastrã referitoare la obþinerea

semnãturii electronice în vederea înregistrãrii declaraþiilor

fiscale la organul administrativ competent.

JBE Accountants & Taxes SRL face parte dintr-un grup de

firme romano-belgian,  ca are o bogata experienta interna-

tionala si isi desfasoare activitatea in domeniul consul-

tantei fiscale si al contabilitatii, orientandu-se in special

pe reducerea costurilor companiilor, imbunatatirea fluxului

de numerar si optimizari fiscale.

Bancherilor elveþieni nu le pasã de americani: Secretul
bancar rãmâne bine pãstrat

Elveþia nu a furnizat cãtre In-

ternal Revenue Service (IRS), fiscul

din SUA, niciun fel de date privitoare

la clienþii americani ai bãncilor

elveþiene, a declarat miercuri preºed-

inta Confederaþiei Helvetice, Micheline

Calmy-Rey, în timp ce presa localã a

evocat un ultimatum din partea

Statelor Unite ale Americii în acest

sens relateazã AFP.

'Niciun fel de date privind
clienþi ai bãncilor nu au fost transmise
Statelor Unite', a subliniat dna Calmy-
Rey, într-o conferinþã de presã la Berna.

'Pentru Elveþia, un eventual
schimb de date privitoare la clienþi nu

este posibil decât în
cadrul legilor în
vigoare' ºi în limita
acordurilor privind
dubla impunere
încheiate cu SUA, a
spus ea, adãugând
cã în derulare sunt
discuþii cu privire la
'probleme statis-
tice' cu SUA, fãrã
sã ofere ºi alte de-
talii.

Potrivit publicaþiei Son-
ntagszeitung, care se bazeazã pe o
scrisoare trimisã Bernei de ministrul ad-

junct al justiþiei din SUA James Cole,
Washingtonul a dat autoritãþilor
elveþiene termen pânã marþi pentru
furnizarea de informaþii asupra

clienþilor americani ai celei de-a doua
bãnci din Elveþia ca mãrime, Credit Su-
isse.

Alte instituþii financiare aflate
în colimatorul anchetatorilor americani
sunt Wegelin, Julius Baer, Banca can-
tonalã din Zurich (ZKB) ºi Banca can-
tonalã din Bale, potrivit publicaþiei
menþionate.

Preºedintele ZKB, Jorg Muller-
Ganz a dezminþit în declaraþii apãrute
miercuri în presa economicã elveþianã
cã instituþia sa s-ar afla în vizorul
justiþiei americane.
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