CASA DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR DIN ROMÂNIA
FILIALA BRASOV
Str. Iuliu Maniu, nr.68, bl.3, sc.A, ap.4, Braşov, Tel/fax : 0268,547.094
Tel. Mobil : 0786.344.708 ; email: caa@barou-brasov.ro

Consiliul de administratie al Filialei Brașov a Casei de Asigurari a
Avocatilor, întrunit în ședința din 04.11.2020, în scopul îndeplinirii atribuțiilor
prevăzute de art. 72 alin. 1 lit. k) din Statutul C.A.A.,
Ținând cont de situația financiară a Filialei Brașov a Casei de Asigurări a
Avocaților,
adoptă prezenta:
H O T Ă R Â R E nr. 11
privind emiterea deciziei de impunere estimativă și
a deciziei de impunere din oficiu

Art.1 - Se stabilește emiterea deciziei de impunere estimativă și a deciziei de
impunere din oficiu, prevazute de art. 61 si art. 62 din Regulamentul creanțelor
contributive, pentru contribuabilii care nu au pus la dispoziția organului de control
evidențele financiar-contabile pentru perioada supusă inspecției și nu se pot stabili
prin documente financiar-contabile veniturile brute lunare individuale ale
contribuabilului.
Art.2 – În situația în care contribuabilul a depus declarații lunare contributive și a
achitat contribuții lunare, cuantumul sumei cuprinse in decizia de impunere estimativă
îl va reprezenta diferența dintre: i) suma ce reprezintă cota maximă de contribuție
datorată prin raportare la venitul maxim și ii) contribuția achitată de contribuabil
conform declarației contributive lunare depuse privind veniturile realizate.

1

Art.3 - In situația în care contribuabilul nu a depus declarații lunare și nu a achitat
contribuții lunare contributive, suma cuprinsă în decizia de impunere din oficiu va fi
suma ce reprezinta cota maximă de contribuție datorată de contribuabil prin raportare
la venitul maxim.
Art.4 – Stabilirea prin estimare a bazei de calcul a creanțelor contributive și
determinarea din oficiu a creanțelor contributive sunt valabile până la prezentarea la
control a evidențelor financiar-contabile.
Art.5 – Contribuabilul poate prezenta la control documentele financiar-contabile în
termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere estimativă sau a
deciziei de impunere din oficiu, sub sancțiunea decăderii, chiar dacă acest termen se
împlinește după împlinirea termenului de prescripție a dreptului organului de inspecție
de a stabili crențele contributive.
Art.6 – Prezenta hotărâre se aplică pentru contribuțiile aferente anului 2015.
Art.7 – Compartimentul de inspecție va lua măsurile necesare pentru aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art.8 – Prezenta hotărâre se publică pe website-ul www.baroulbrasov.ro, la secțiunea
Filiala CAA.
Consiliul de administrație al Filialei Brasov a C.A.A.
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