
PASUL 1 : ACCESARE HOMEPAGE
Folosind orice browser de internet (Google Chrome, 
Microsoft Edge, Mozilla Firefox, etc.) se accesează 
unul dintre link-urile de mai jos care vă vor conduce în 
pagina de autentificare:

• https://taxelocale6.ro/declaratiionline

OPȚIUNI:
1. Înregistrare

Utilizatorul are posibilitatea de a iniția
procedura de înregistrare (detalii in pagina 2)

2. Autentificare
Utilizatorul introduce credențialele de acces 
(utilizator și parolă) stabilite în urma procedurii 
de înregistrare.



ÎNREGISTRARE

PASUL 1 : INIȚIERE ÎNREGISTRARE



ÎNREGISTRARE

PASUL 2: PRIMIRE EMAIL DE CONFIRMARE

1. Primirea email-ului de confirmare
Pe adresa de email furnizata la Pasul 1 solicitantul
primește un email automat din partea sistemului.
Accesarea acestui email confirma existența și validitatea
adresei de email a solicitantului

2. Continuă înregistrarea
Apăsarea butonului Continua înregistrarea trimite
utilizatorul în pagina destinată înregistrări persoanei
juridice



PASUL 3 : INIȚIERE ÎNREGISTRARE

1. Completare date persoană juridică

2. Completare date reprezentant

3. Semnarea Termenilor și Condițiilor 
de utilizare

ÎNREGISTRARE



ÎNREGISTRARE

PASUL 3.1 : Date persoana juridica
1. Selectarea tipului de entitate

2. Sincronizare CUI și încărcare CUI

3. Completare și Semnare electronică 
(obligatorie!) cerere de înrolare

* Modelul de cerere de înrolare poate fi descărcat din 
sistem, completat (olograf sau electronic) de solicitant, 
semnat electronic (obligatoriu) și încărcat în sistem.



ÎNREGISTRARE

PASUL 3.2 : Date reprezentant
1. Introducere CNP și Nume Prenume

2. Introducere adresa de email și
încărcare act de identitate

3. Introducere numere de telefon 
personal și profesional (dacă este 
cazul)

* Numărul de telefon profesional poate fi același cu
numărul de telefon personal



ÎNREGISTRARE

PASUL 3.3 : Semnarea Termenilor
* Atestarea completă a identității solicitantului 
constă în crearea identității electronice a acestuia 
în baza cererii de înrolare semnată electronic 
calificat de solicitant



ÎNREGISTRARE

PASUL 4: EMAIL CREARE IDENTITATE ELECTRONICA A REPREZENTANTULUI și ACTIVARE CONT PERSONAL



ÎNREGISTRARE

PASUL 5: EMAIL CREARE și ACTIVARE CONT DE ADMINSTRATOR AL PERSOANEI JURIDICE

Parola administrator persoană juridică

Confirma parola administrator persoană juridică

* Pasul 4 și Pasul 5 din procesul de înregistrare constituie 2 proceduri independente astfel că procesarea lor poate interveni la momente diferite. Astfel, 
primirea celor 2 email-uri poate avea loc succesiv sau după un anumit interval de timp.



AUTENTIFICARE

PASUL 1 : INTRODUCEREA CREDENȚIALELOR PASUL 2: 2FA INTRODUCERE COD OTP
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