SISTEMUL DE COTIZAȚII anul 2019
Categoria membru
PERSOANE FIZICE

până 28.02.2019 după 28.02.2019 viza an/parafa

Cotizația fixă

Persoane fizice, experti contabili
1.EC- care exercită profesia individual ( are CIF)
2.ECDL- care exercită profesia atât individual( cu CIF) cât și prin SC membre CECCAR
3.ECDA- care exercită profesia exclusiv prin SC membre CECCAR unde sunt asoc/adm
4.ECSE- care sunt angajați cu normă întreagă exclusiv la SC membre CECCAR
5.ECNA- care sunt angajați la societăți/instituții care nu sunt membre CECCAR sau cu timp
partial la societăți membre CECCAR
6.MIE- membrii inactivi
7. ECO-membrii de onoare

700 lei/an
600 lei/an
500 lei/an
400 lei/an

800 lei/an
800 lei/an
600 lei/an
500 lei/an

da/da
da/da
da/nu
nu/nu

500 lei/an

600 lei/an

nu/nu

150 lei/an
0

250 lei/an
0

nu/nu
nu/nu

570 lei/an
300 lei/an
250 lei/an

670 lei/an
400 lei/an
350 lei/an

da/da
da/nu
nu/nu

Persoane fizice, contabili autorizați
1.CASM- care exercita prof.individual ( are CIF)
2.CASMDA-care exercita prof.exclusiv prin SC membre CECCAR unde sunt asoc/adm
3.CASMSC-care sunt angajați cu normă întreagă exclusiv la SC membre CECCAR
4.CASMA-care sunt angajați la soc/instit.care nu sunt membre CECCAR sau cu timp parțial la
soc.membre CECCAR
5.MIC-membrii inactivi
Cotizația variabilă

300 lei/an

400 lei/an

nu/nu

150 lei/an
0.75% din CA

250 lei/an
1,2% din CA

nu/nu

PERSOANE JURIDICE
Cotizația fixă
1. Soc.cu cifra de afaceri peste 100.000 euro
2. Soc.cu cifra de afaceri sub 100.000 euro
3. Soc.inactive
Cotizația variabilă

800 lei/an
700 lei/an
175 lei/an
0.75% din CA

800 lei/an
700 lei/an
250 lei/an
1,2% din CA

ACORDAREA VIZEI DE EXERCITARE A PROFESIEI
TERMEN:28 FEBRUARIE 2019
Viza anuală pentru exercitarea profesiei se acordă dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
1. Persoane fizice:
- depunerea on line, accesând platforma: https://www.raport.ceccar.ro/ cu username și parola din anul 2018
- Raportului anual de activitate ( completat la toate rubricile) pe anul 2018, precum și
- Declarație privind forma de desfășurare a profesiei în anul 2019, la care se atașează:
1. Declarație pe propria răspundere faptul că deține capacitate de exercițiu deplină, scanată în PDF
2. Declarație pe propria răspundere faptul că nu a suferit nicio condamnare, scanată în PDF
3. Copie certificatul de înregistrare al cabinetului, scanată în PDF
4. Declarația unică pe anul 2017, înregistrată la ANAF în format PDF
- Declarație pe propria răspundere faptul că are încheiată o poliță de asigurare profesională(se descarcă din program)
- Copie carte de identitate, scanată în PDF
- Extras din Registrul de încasări și plăți, scanat în PDF
( în cazul în care are un cabinet dar CA=0, depune o declarație pe propria răspundere că nu a desfășurat activitate în anul 2018)
- achitarea în întregime a obligațiilor față de Corp;
- au participat la cele 40 ore curs PNDPC în anul 2018
2. Persoane juridice:
- depunerea on line, accesând platforma: https://www.raport.ceccar.ro/ cu username și parola din anul 2018
- Raportului anual de activitate ( completat la toate rubricile) pe anul 2018,la care se atașează:
1. Balanța de verificare la 31.12.2018 ( clasa 7 ) , scanată în PDF
- Certificatul de înregistrare, scanat în PDF
- achitarea în întregime a obligațiilor societății față de Corp;
Acordarea vizei anuale se concretizează prin eliberarea avizului de exercitare a profesiei pentru anul în curs cu condiția:
- depunerea on line de către toți asoc/actionari/admin.a raportului pentru PF, alegând corect ”tip membru”
- asoc/action/admin. EC/CA au participat la cele 40 ore curs PNDPC și au achitat cotizațiile stabilite pt.această categ.de membri

