Cu privire la unele facilitãţi acordate membrilor care respectã
termenele legale pentru îndeplinirea obligaţiilor faţã de Corp
În vederea stimulãrii dezvoltãrii profesiei de expert contabil şi contabil
autorizat, precum şi pentru întãrirea disciplinei financiare în rândul membrilor,
Consiliul Superior al Corpului a aprobat unele facilitãţi acordate membrilor care
respectã termenele legale în vigoare pentru obţinerea vizei de exercitare a
profesiei, dupã cum urmeazã:
1.
Reducerea taxelor anuale pentru cursurile prevãzute în Standardul
profesional nr. 38, aprobate prin HCS nr. 09/157 din 24 iulie 2009, de la 400 lei
la 300 lei pentru experţi contabili şi de la 320 la 220 lei pentru contabili
autorizaţi.
2.
Noile taxe pentru organizarea cursurilor pentru membri prevãzute
în Standardul profesional nr. 38, în cuantum de 300 lei pentru experţi contabili
şi 220 lei pentru contabili autorizaţi, sã fie luate în calculul veniturilor bugetare
pentru 2016 prin includerea lor în cotizaţiile fixe datorate de membrii Corpului
persoane fizice (experţi contabili şi contabili autorizaţi), cu condiţia ca acestea
sã fie plãtite integral pânã la data de 31 martei a fiecãrui an.
3.
Pentru membrii Corpului care plãtesc taxele pentru organizarea
cursurilor prevãzute în Standardul Profesionl nr. 38 dupã data de 31 martie,
acestea rãmân neschimbate (400 lei pentru experţi contabili şi 320 lei pentru
contabili autorizaţi).
4.
Taxele pentru organizarea celorlalte cursuri opţionale, facultative,
seminarii etc. rãmân neschimbate, conform prevederilor din HCS nr. 09/157 din
24 iulie 2009.
5.
Membrii Corpului beneficiazã de reducere la plata cotizaţiei
variabile în urmãtoarele condiţii:
cotizaţia variabilã va fi de 1% din veniturile realizate dacã este
achitatã integral pânã la data de 31 martie a fiecãrui an pentru veniturile
realizate în anul anterior şi respectiv dacã este achitatã în avans pânã la data de
31 august pentru veniturile realizate în semestrul I al anului curent;
în cazul în care cotizaţia variabilã este achitatã dupã data de 31
martie a fiecãrui an pentru veniturile realizate în anul anterior şi respectiv dupã
data de 31 august pentru veniturile realizate în semestrul I al anului curent
aceasta rãmâne în cotã de 1,2% din veniturile realizate.
Astfel, taxa pentru cursurile de dezvoltare profsionalã continuã (CPD) se
include în cotizaţia fixã datoratã de membrii activi ai Corpului, persoane fizice
(experţi contabili şi contabili autorizaţi). Pe chitanţa emisã în programul
CECCAR România se va menţiona doar “cotizaţie fixã”.
Cu privire la facilitãţile menţionate mai sus acordate membrilor doar în
termenul legal, respectiv trimestrul I al anului 2016, acestea trebuie respectate
integral de cãtre membrii care vor sã primeascã vizã pentru exercitarea profesiei
în anul 2016 şi care vor fi publicaţi în Tabloul pentru Monitorul Oficial al
României.

În cazul în care vor exista membri care plãtesc dupã data de 31 martie
2016, aceştia vor plãti integral nivelul cotizaţiei fixe şi respectiv taxa de CPD,
fãrã acordarea facilitãţilor menţionate, ei fiind menţinuţi în Tablou, în
evidenţele filialelor Corpului şi respectiv, în programul EvidExpert.
La Adunãrile Generale de dare de seamã şi alegeri din 2016, care vor fi
organizate potrivit Precizãrilor nr. 6.576/2008 privind organizarea şi
desfãşurarea Adunãrilor Generale de dare de seamã şi alegeri, Aprobate prin
Hotãrârea nr. 08/114 din 28 mai 2008 a Consiliului Superior, cu modificãrile şi
completãrile ulterioare, vor participa doar membrii care îşi respectã obligaţiile
faţã de Corp, respectiv sunt la zi cu plata cotizaţiilor porfesionale, potrivit
Regulamentului de organizare şi funcţionare a CECCAR.
Facilitãţile aprobate de Consiliul Superior al Corpului au aplicabilitate
începând cu data de 01 ianuarie 2016, urmând a fi luate în calcul la întocmirea
proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016.

