
ANEXA 1
la regulament

CERERE DE ÎNSCRIERE
a persoanelor care au obţinut calitatea de consultant fiscal în evidenţa Camerei 

Consultanţilor Fiscali

    Subsemnatul/Subsemnata .................................................., CNP ............................, 
legitimat/legitimată cu BI/CI/paşaport seria .... nr. ................., emis/emisă la data 
de ..................... de ....................................., domiciliat/domiciliată în 
localitatea ................................, str. .................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., 
judeţul/sectorul ................................, având calitatea de consultant fiscal, ca urmare a 
promovării examenului la Camera Consultanţilor Fiscali, sesiunea ......................., vă 
rog a dispune admiterea mea ca membru activ/inactiv al Camerei Consultanţilor Fiscali 
şi înscrierea în evidenţele acesteia în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de 
consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare.
    În susţinerea cererii mele depun alăturat următoarele:
    - BI/CI/paşaport seria ...... nr. ...................., emis/emisă la data de ............... 
de ......................., în copie;
    - documentul de plată a taxei de înscriere în evidenţa Camerei Consultanţilor Fiscali, 
în copie;
    - două fotografii de 2/3 cm.
    Declar pe propria răspundere că locul de desfăşurare a activităţii este în 
localitatea .........................., str. ................................ nr. ......, bl. ......, sc. ...., et. ....., 
ap. ......, judeţul/sectorul ........................., şi mă oblig să declar în termen de 30 de zile 
orice modificare intervenită în datele menţionate mai sus.
    Totodată, mă angajez să respect dispoziţiile legii, ale Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali şi ale normelor interne şi să nu uzez de 
titlul profesional de consultant fiscal sau de altă titulatură care ar putea sugera vreo 
asociere cu Camera Consultanţilor Fiscali, în caz de retragere a calităţii de membru al 
acesteia.

Data .....................                                                Semnătura .................



ANEXA 2
la regulament

CERERE DE ÎNSCRIERE
a persoanelor provenite dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului 

Economic European care doresc să desfăşoare activitatea de consultant fiscal în 
România

    Subsemnatul/Subsemnata ................................................., CNP .................................., 
legitimat/legitimată cu CI/paşaport seria ........ nr. ................., emisă/emis la data 
de ...................... de ....................................., domiciliat/domiciliată în 
localitatea ....................................., str. ...................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., 
judeţul/sectorul ...................., având calitatea de consultant fiscal, ca urmare a 
promovării examenului-interviu la Camera Consultanţilor Fiscali, sesiunea ......, vă rog a 
dispune admiterea mea ca membru activ al Camerei Consultanţilor Fiscali şi înscrierea 
în evidenţele acesteia în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă 
fiscală, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare.
    În susţinerea cererii mele depun alăturat următoarele:
    - actul de identitate, în copie;
    - documentul de plată a taxei de înscriere în evidenţa Camerei Consultanţilor Fiscali, 
în copie;
    - actul prin care se atestă calitatea de consultant fiscal în statul membru de origine, 
tradus şi legalizat;
    - declaraţie notarială pe propria răspundere că nu am suferit condamnări penale;
    - două fotografii de 2/3 cm.
    Declar pe propria răspundere că locul de desfăşurare a activităţii este în 
localitatea ........................, str. .................................. nr. ......, bl. ......, sc. ...., et. ...., 
ap. ......, judeţul/sectorul ........................., şi mă oblig să declar în termen de 30 de zile 
orice modificare intervenită în datele menţionate mai sus.
    Totodată, mă angajez să respect dispoziţiile legii, ale Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali şi ale normelor interne şi să nu uzez de 
titlul profesional de consultant fiscal sau de altă titulatură care ar putea sugera vreo 
asociere cu Camera Consultanţilor Fiscali, în caz de retragere a calităţii de membru al 
acesteia.

Data ...................                                                Semnătura ................



ANEXA 3
la regulament

CERERE DE ÎNSCRIERE
în evidenţa Camerei Consultanţilor Fiscali şi eliberarea autorizaţiei de funcţionare a 

societăţilor comerciale de consultanţă fiscală

Societatea Comercială ........................................, cu sediul în localitatea ........................, 
str. .............................................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., judeţul/sectorul ..................., 
CUI ..................., prin reprezentant....................................................................................

 (numele şi prenumele)
având funcţia de ..........................., legitimat cu BI/CI/paşaport seria.... nr. ..................., 
emis/emisă la data de ......................... de ........................, vă rugăm să dispuneţi 
eliberarea autorizaţiei de funcţionare conform art. 9 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului 
nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată 
cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi 
înscrierea în evidenţele Camerei Consultanţilor Fiscali, în conformitate cu prevederile 
art. 21 alin. (1) din ordonanţă.
    În susţinerea cererii noastre depunem alăturat următoarele:
    - certificatul de înmatriculare la registrul comerţului, în copie;
    - actul constitutiv autentificat, în copie;
    - Certificatul constatator emis de registrul comerţului nr. .............. din data de ..........., 
din care să rezulte numele, prenumele şi domiciliul asociaţilor/ acţionarilor şi 
administratorilor;
    - Certificatul de cazier fiscal nr. ........... din data .............;
    - Delegaţia reprezentantului legal nr. ............ din data .............;
    - documentul de plată a taxei de înscriere nr. .................... din data .................., în 
copie, cu prezentarea actului în original.
    Asociaţii/acţionarii, administratorii care au calitatea de consultant fiscal sunt 
următorii (numele, prenumele, domiciliul, numărul şi data carnetului profesional vizat la 
zi):
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
    Consultanţii fiscali care efectuează consultanţă fiscală în numele societăţii sunt 
următorii (numele, prenumele, domiciliul, numărul şi data carnetului profesional vizat la 
zi):
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Data ..............                            Semnătura autorizată şi ştampila ...............


