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                    ANEXA NR. 1 

  
   

Cotizații fixe și variabile stabilite pentru anul 2019 

A. Cotizații fixe: 

1. Cotizații fixe pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali care sunt înregistrați în Registrul consultanților fiscali și al societăților de 

consultanță fiscală: 

 

Membrii Camerei 

Consultanților Fiscali 

(persoane fizice și 

persoane juridice ) 

 

Cuantumul cotizației 

fixe stabilită pentru 

anul 2019 

 

Cuantumul cotizației fixe 

achitată până la 15 martie 

2019 (inclusiv) include o 

reducere de 10% 

 

Cuantumul cotizației 

fixe achitată în perioada  

16 martie – 14 aprilie 

2019 

 

Cuantumul cotizației fixe 

achitată  după 14 aprilie 

2019 include o majorare cu 

10% 

Consultanți fiscali 

activi 

410 lei 

 
369 lei 410 lei 451 lei 

Consultanți fiscali 

inactivi 
170 lei 153 lei 170 lei 187 lei 

Consultanți fiscali 

asistenți 
250 lei 225 lei 250 lei 275 lei 

Societăți de consultanță 

fiscală 
350 lei 315 lei 350 lei 385 lei 

2. Cotizații fixe pentru persoanele fizice și persoanele juridice care devin membri ai Camerei Consultanților Fiscali în anul 2019: 

2.1. pentru persoane fizice: 

a) consultanți fiscali activi - 1.410 lei; 

b) consultanți fiscali inactivi - 1.170 lei; 

c) consultanți fiscali asistenți - 750 lei; 

 

2.2. pentru persoane juridice: - 2.350 lei. 
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B. Cotizații variabile 

Cotizațiile variabile datorate în anul 2019, aferente veniturilor obținute din activitatea de consultanță fiscală în anul 2018, se calculează prin aplicarea unei cote 

procentuale asupra valorii veniturilor realizate din activitatea de consultanță fiscală în anul 2018, diminuate cu  sumele cedate subcontractorilor și colaboratorilor 

consultanți fiscali, după cum urmează: 

        1. pentru persoane fizice: 

 

Membrii Camerei 

Consultanților Fiscali 

(persoane fizice) 

 

 

Cota procentuală a 

cotizației variabile 

stabilită pentru anul 

2019 

 

Cota procentuală a cotizației 

variabile achitată până la 15 

martie 2019 (inclusiv) include 

o reducere de 10% 

 

Cota procentuală a 

cotizației variabile 

achitată în perioada  

16 martie – 14 aprilie 

2019 

 

Cota procentuală a cotizației 

variabile achitată  după 14 

aprilie 2019 include o 

majorare cu 10% 

la venituri realizate 0,4% 0,36% 0,4% 0,44% 

        2. pentru persoane juridice:    

 

Membrii Camerei 

Consultanților Fiscali 

(persoane juridice) 

 

 

Cota procentuală a 

cotizației variabile 

stabilită pentru anul 

2019 

 

Cota procentuală a cotizației 

variabile achitată până la 15 

martie 2019 (inclusiv) include 

o reducere de 10% 

 

Cota procentuală a 

cotizației variabile 

achitată în perioada  

16 martie – 14 aprilie 

2019 

 

Cota procentuală a cotizației 

variabile achitată  după 14 

aprilie 2019 include o 

majorare cu 10% 

la venituri realizate de 

până la 100.000 euro 

inclusiv 

0,4% 0,36% 0,4% 0,44% 

la venituri realizate 

între 100.001 euro - 

1.000.000 euro inclusiv 

0,75% 0,68% 0,75% 0,83% 

la venituri realizate de 

peste 1.000.000 euro 
1% 0,90% 1% 1,1% 


