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Cum se obține imediat PIN-ul de acces la serviciile delle Entrate și
Certificazione Unica dell'INPS farà nici un cost.
Agenzia delle Entrate si INPS informează cu privire la modul cel mai bun de a aborda termenul
limita de impozitare viitoare. Înregistrându-se pe Fisconline , obținând parola și PIN-ul pentru a
putea utiliza serviciile electronice alle Agenției, inclus 730 precompilat, este simplu și gratuit.
Cererea poate fi făcută on-line, prin telefon sau în orice birou teritorial de Entrate (Venituri),pentru
a oferi tuturor cetățenilor posibilitatea de a alege în funcție de propriile nevoi. În ceea ce privește
Certificarea Unică de venit, pensionarii și clienți INPS o pot avea ușor și gratuit fie on-line, pe siteul INPS, dacă dispun de codul PIN emis de instituții sau de patronate. La Caf și la alți intermediari
specializați procedeul este la fel de simplu, dar în anumite cazuri cu plată.

Codul PIN al Agenției de Entrate : procedeul de obținere gratuită
Contribuabilii care vor să acceseze toate serviciile on-line alle Agenției, inclusiv declarația
precompilată, pot cere gratuit PIN-ul și Parola personală fie on-line prin intermediul site-ului
internet al Agenției, fie direct la Biroul Agenției,de asemenea și printr-o persoană împuternicita sau
telefonic. Dacă cererea este efectuată de către persoana interesată, direct la un birou al Agenției,
este eliberat prima parte al codului PIN și Parola al primului acces. , a doua parte a codului și
Parola primului acces poate fi retrasă imediat de contribuabil prin intermediul internetului.
O garanție pentru clienți, în cazul cererii on-line, prin telefon sau prin persoana împuternicita,
procedura cere ca prima parte a codului PIN să fie eliberată imediat, în timp ce a doua parte, cu
parola primului acces să fie trimisa prin poștă la domiciliu contribuabilului înregistrat la Anagrafe
tributaria.

Certificarea Unică fără plată, on-line
Pentru pensionari, precum și pentru lucrătorii care au obținut în 2014 acordarea unui sprijin din
partea Inpsului (muncitori dezocupati, în șomaj, etc..) modelul de Certificare Unic, necesar pentru
declarația de venit este disponibil on-line pe site-ul institutului Inps, la "Serviciile cetățenilor".
Pentru a dispune de acest serviciu este necesar un PIN. Pentru cine nu are un PIN, Certificare
Unica 2015 poate fi cerută la patronate fără plată.Se poate obține același certificat la CAF sau la
alți intermediari autorizați, dar unii dintre aceștia sunt cu plată.
În urma unei întâlniri între președintele institutului Inps și Consulta Nazionale dei Caf s-a decis ca
toate instituțiile Caf care fac parte din Consulta Nazionale vor oferi posibilitatea de a obține
Certificarea Unica în modul gratuit.
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