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                                          ANEXĂ 
 
 
 

         DECLARA ŢIE 
privind activitatea desf ăşurat ă în anul...... 

 
A              

 
1.Numele şi prenumele........................................ .......................... 

C.N.P.: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, posesor al car netului profesional nr/an ....... 
   2. Domiciliul: 
    Localitatea .................., str. .......... ........ nr. ...., bl. ...., sc. ..., 
et. ..., ap. ..., jude ţul/sectorul ................ 
    telefon fix: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, mobil |_|_| _|_|_|_|_|_|_|_|, e-mail 
....................., web..... 
 

3.Persoana fizica autorizata      da/nu,   cod fisc al……………………………….punct de 
lucru…………………………………………………………………………………………………………………… 
4.Prin cabinete proprii cu angaja ţi da/nu,  cod fiscal…….... 
5.Angajat                         da/nu 
6.În anul ………… am efectuat urm ătoarele: 
 6.1)expertize extrajudiciare 
(Se va specifica, pentru fiecare expertiz ă în parte, beneficiarul.) 
 6.2)expertize judiciare  
(Se vor specifica, pentru fiecare expertiz ă în parte num ărul dosarului,tribunalul şi 
stadiul specificându-se “încheiat ă” sau “în curs de finalizare”.) 
 
7.Membru al urm ătoarelor organiza ţii profesionale/anul: 

- 
- 
- 
- 

   8.Dac ă nu a ţi desf ăşurat activitate, completa ţi direct lit. F.A.  
 

 
B 

1. Date de identificare: 
    1.1. Denumirea societ ăţii de consultan ţă fiscal ă .........................,autoriza ţie 
nr/data…………... ,reprezentat ă prin administrator/administratori 
(nume,prenume)..................................... .........., carnet profesional 
nr./data……………….,domiciliu…………………………………………………….……….. 
    1.2. Sediul social, localitatea ............... , str. ..................... nr. ..., 
bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., jude ţul/sectorul ................, telefon fix: 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,  
fax |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, e-mail ................. ........ 
    1.3. Cod unic de înregistrare |_|_|_|_|_|_|_|_| _|_|, nr. de înregistrare în registrul 
comer ţului J |_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_| 
    1.4. Capital social la 31 decembrie………….: |_|_| _|_|_|_|_|_|_|_| lei 
    2. Asocia ţi, ac ţionari, 
(nume şi prenume)         (cota de participare la capitalu l social) 
- 
- 
-   
   3. Filiale, sucursale, agen ţii, puncte de lucru: 
 
             Adresa                              Fo rma de organizare 
      ......................                 ...... ............... 
      ......................                 ...... ............... 
 

4. Membru al urm ătoarelor organiza ţii profesionale/anul: 
- 
- 
- 
- 
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   5. Persoane fizice care efectueaz ă consultan ţă fiscal ă în numele societ ăţii: 
 
                      Carnetul profesional   
Numele şi prenumele        Nr./An   Localitatea de domicili u 
................... |_|_|_|_|_|/|_|_|_|_| ......... ..................... 
................... |_|_|_|_|_|/|_|_|_|_| ......... ..................... 
................... |_|_|_|_|_|/|_|_|_|_| ......... ...................... 
 

 
   6. Dac ă nu a ţi desf ăşurat activitate, completa ţi direct lit. F.B. 
       
C  
1 Venituri totale realizate în anul ……………: 

 Total |_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei,din care: 
Persoane juridice……………………………. 
Persoane fizice autorizate…………………………. 
Prin cabinete proprii cu angaja ţi……………………. 
 2 Venituri din activitatea de consultan ţă fiscal ă realizate în anul………: 
                      Total |_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei , 
                      Num ăr total contracte………. 
   2.1  din care sume cedate subcontractorilor şi colaboratorilor consultan ţi fiscali 
                      Total |_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei , 
 3. Sume datorate Camerei Consultan ţilor Fiscali (cotiza ţia variabil ă): 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei, 
 
D 
Certific ări declara ţii 
Tipul declara ţiei/declara ţiilor certificate, denumirea, datele de identificar e ale 
beneficiarului şi valoarea  
 
E  
Asigurare 
-număr poli ţă/poli ţe valabil ă/valabile pentru anul încheiat……………. 
-denumirea asiguratorului………………. 
 
F.A 
Declar pe propria r ăspundere c ă NU s-au desf ăşurat activit ăţi de consultan ţă fiscal ă şi, 
prin urmare, nu am ob ţinut venituri din exercitarea acestei profesii în a nul …………. 
F.B 
Declar pe propria r ăspundere c ă NU s-au desf ăşurat activit ăţi de consultan ţă fiscal ă şi, 
prin urmare, nu am ob ţinut venituri din exercitarea acestei profesii în a nul …………. 
 
 
 
Data |_|_|_|_|_|_|_|_|                                Semn ătura şi parafa 
      ziua luna  anul                                   ................. 
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Instruc țiuni de completare a declara ției  
privind activitatea desf ășurat ă în anul 2014 

 
 
 Declara ția este împ ăr țit ă în 7 puncte, dintre care punctele A și F.A   
sunt destinate persoanelor fizice angajate, autoriz ate sau independente, 
iar punctele B și F.B  sunt destinate societ ăților de consultan ță fiscal ă. 
 Rubricile destinate persoanelor fizice autorizate sunt valabile și 
pentru persoanele fizice independente.  

În situa ția în care s-au realizat venituri din activitatea d e 
consultan ță fiscal ă desf ășurat ă atât ca persoan ă fizic ă, cât și ca persoan ă 
juridic ă, se vor completa dou ă declara ții distincte, pentru fiecare 
situa ție în parte.  

Punctul C se va completa cu sumele aferente veniturilor ob ținute 
potrivit calit ății pentru care se completeaz ă declara ția. Acesta nu se va 
completa în situa ția în care nu s-a desf ășurat activitate, caz în care se 
va completa direct punctul F.A  sau punctul F.B . 

La punctele A.7  și B.4  se vor men ționa, dac ă este cazul, organiza țiile 
profesionale ale c ăror membru mai este consultantul fiscal sau societa tea 
de consultan ță fiscal ă, cu precizarea anului dobândirii respectivei 
calit ăți de membru. 
  
 
  
 
 


