ANEXA Nr. 4
la regulament

CARNET PROFESIONAL sub formă de card

CARD DE MEMBRU - CONSULTANT FISCAL ACTIV
FAȚĂ CARD
CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI

<< NUME>>
Consultant fiscalACTIV
Număr înregistrare: <<NR.INREG>>
Data înregistrării în CCF: <<DATA.INREG>>
Domiciliul: <<LOCALIT_JUDET>>
Valabil pe perioada <<VALABILITATE>>
---------------------------------------------------------------------Valabil doar însoţit de actul de identitate al titularului.

serie <<NR_SIGURANTA>>

SIGLA

SPATE CARD
Conform Ordonanţei 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,
se conferă titularului dreptul de a profesa activitatea de
consultanţă fiscală în perioada de valabilitate a prezentului card.
---------------------------------------------------------------------------------SIGLA

CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI
Tel: 021.311.09.66 / Fax: 021.340.40.60
E-mail: office@ccfiscali.ro
www.ccfiscali.ro

CARD DE MEMBRU - CONSULTANT FISCAL INACTIV
FAȚĂ CARD
CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI

<< NUME>>
Consultant fiscalINACTIV
Număr înregistrare: <<NR.INREG>>
Data înregistrării în CCF: <<DATA.INREG>>
Domiciliul: <<LOCALIT_JUDET>>
Valabil începând cu data de <<INCEPUT_VALAB>>
---------------------------------------------------------------------Valabil doar însoţit de actul de identitate al titularului.

serie<<NR_SIGURANTA>>

SIGLA

SPATE CARD
Conform Ordonanţei 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,
atestă titularului calitatea de membru al Camerei Consultanţilor
Fiscali fără drept de practică.

---------------------------------------------------------------------------------SIGLA

CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI
Tel: 021.311.09.66 / Fax: 021.340.40.60
E-mail: office@ccfiscali.ro
www.ccfiscali.ro

CARD DE MEMBRU - CONSULTANT FISCAL ASISTENT
FAȚĂ CARD
CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI

<< NUME>>
Consultant fiscal asistent
Număr înregistrare: <<NR.INREG>>
Data înregistrării în CCF: <<DATA.INREG>>
Domiciliul: <<LOCALIT_JUDET>>
Valabil pe perioada <<VALABILITATE>>
---------------------------------------------------------------------Valabil doar însoţit de actul de identitate al titularului.

serie<<NR_SIGURANTA>>

SIGLA

SPATE CARD
Conform Ordonanţei 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,
se conferă titularului dreptul de a profesa activitatea de
consultanţă fiscală numai sub îndrumarea unui consultant fiscal
activ, în perioada de valabilitate a prezentului card.
---------------------------------------------------------------------------------SIGLA

CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI
Tel: 021.311.09.66 / Fax: 021.340.40.60
E-mail: office@ccfiscali.ro
www.ccfiscali.ro

Semnificatie campuri:
<< NUME>> - nume si prenume membru
<<NR.INREG>> - număr de înregistrare în registrul CCF al membrului
<<DATA.INREG>> - data înregistrării în CCF al membrului
<<LOCALIT_JUDET>> - localitatea si județul de domiciliu al membrului
<<VALABILITATE>> - perioada de valabilitate a cardului
<<INCEPUT_VALAB>> - data dobandirii starii de "INACTIV"
Anexa nr.4 este reprodusă în facsimil.
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