
PRECIZĂRI 

pentru completarea declarațiilor cu privire la veniturile realizate  

din activitatea de consultanță fiscală   

 

 

 Declarația se completează si se depune obligatoriu, până la data de 15 martie 

2021, doar de membrii activi – persoane fizice și persoane juridice – 

indiferent dacă aceștia au desfășurat sau nu au desfășurat activitate de 

consultanță fiscală. 

 

 Cursul euro folosit este cursul comunicat de Banca Națională a României în  

data de 31 decembrie 2020, respectiv 1 euro = 4,8694 lei. 
 

În cazul declarației pentru consultanții fiscali: 

 La pct. A.2. “Forma de exercitare a profesiei” în câmpul corespunzător 

punctului de lucru se completează locul de desfășurare efectivă a activității 

în cazul în care acesta este diferit de cel declarat la pct. A.1.2.”Domiciliul”. 

 La pct. A.2. “Forma de exercitare a profesiei” căsuța “Altă formă” se 

bifează în cazul în care activitatea se desfășoară sub o altă formă decât cele 

menționate la primele trei căsuțe de la acest punct. 

 La pct. A.3.3. “Certificări declarații” se completează tipul declarației 

certificate și numărul de beneficiari pentru fiecare tip de declarație. 

 La pct. B.1. “Venituri totale realizate în anul…” se completează totalul 

sumelor brute încasate în anul de raportare din toate activitățile independente 

desfășurate (de ex: consultanță fiscală, audit financiar, expertiză contabilă, 

evaluare etc.) iar la pct. 2.1. „din care cedate subcontractorilor și 

colaboratorilor consultanți fiscali” se completează totalul sumelor plătite în 

anul de raportare. 

 Consultanții fiscali care nu au desfășurat activitate independentă de 

consultanță fiscală în nume propriu, ci doar în numele sau în contul unei 

persoane juridice, ori nu au desfășurat deloc activitate independentă de 

consultanță fiscală, completează la punctul B.2. “Venituri din activitatea de 

consultanță fiscală realizate în anul…..”, la punctul B.2.2. “Cuantumul 

veniturilor la care se face aplicarea cotei procentuale pentru calcularea 

cotizației variabile” și la punctul B.3. “Cotizația variabilă datorată Camerei 

Consultanților Fiscali” valoarea „0”. Necompletarea acestor câmpuri se 

asimilează cu nedepunerea declarației. 

 La pct. B.3. “Cotizația variabilă datorată Camerei Consultanților Fiscali” 

se completează rezultatul obținut doar prin aplicarea cotei procentuale 

asupra sumei declarate la pct. B.2.2. “Cuantumul veniturilor la care se face 

aplicarea cotei procentuale”, fără a se aplica și cota procentuală aferentă 

bonificației sau majorării. 



 În funcție de data la care se va efectua plata, cotizația datorată înscrisă la pct. 

B.3. va fi: 

- diminuată cu bonificația de 15%, dacă plata este efectuată până la data de 

15 martie 2021 inclusiv (ATENȚIE! Acordarea bonificației este 

condiționată și de depunerea declarației de activitate până la același termen 

de 15 martie 2021); 

- majorată cu 10%, dacă plata este efectuată după data scadenței de 15 iunie 

2021. 

 

 

În cazul declarației pentru societățile de consultanță fiscală: 

 La pct. B1. “Venituri totale realizate în anul…” se completează  sumele 

cuprinse în cifra de afaceri. 

 Societățile de consultanță fiscală care nu au desfășurat activitate de 

consultanță fiscală completează valoarea „0” la punctul B.2. “Venituri din 

activitatea de consultanță fiscală realizate în anul…..”, la punctul B.2.2. 

“Cuantumul veniturilor la care se face aplicarea cotei procentuale pentru 

calcularea cotizației variabile” și la punctul B.3. “Cotizația variabilă 

datorată Camerei Consultanților Fiscali”. Necompletarea acestor 

câmpuri se asimilează cu nedepunerea declarației. 

 La pct. B.3. “Cotizația variabilă datorată Camerei Consultanților Fiscali” 

se completează rezultatul obținut doar prin aplicarea cotei procentuale, 

aferentă categoriei de venituri la care aceasta se încadrează, asupra sumei 

declarate la pct. B.2.2. “Cuantumul veniturilor la care se face aplicarea 

cotei procentuale”, fără a se aplica și cota procentuală aferentă bonificației 

sau majorării. 

 În funcție de data la care se va efectua plata, cotizația datorată înscrisă la pct. 

B.3. va fi: 

- diminuată cu bonificația de 15%, dacă plata este efectuată până la data de 

15 martie 2021 inclusiv (ATENȚIE! Acordarea bonificației este 

condiționată și de depunerea declarației de activitate până la același termen 

de 15 martie 2021); 

- majorată cu 10%, dacă plata este efectuată după data scadenței de 15 iunie 

2021. 

 


