DECLARAŢIE
Pe proprie răspundere
Subsemnatul/a avocat ……………………………...................................... membru/ă a Casei
de Asigurări a Avocaţilor din România – Filiala Alba, în conformitate cu dispoziţiile art. 33, 44, şi
92 din L.51/1995, ale art. 235 şi 322 din Statutul profesiei de avocat, ale art. 19-21 şi 24 din
Legea 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, atest
faptul că în luna ……………….........2018 am realizat venituri din onorarii în cuantum de
………................lei, venituri pentru care plătesc cota de contribuţie obligatorie la fondul
sistemului de asigurări sociale şi de pensii în cuantum de ………………lei.

•

Contribuţia individuală obligatorie este de 11% din venitul brut din profesie
realizat, dar nu mai puţin de suma reprezentând cota minimă obligatorie respectiv
80 lei pentru avocaţii stagiari şi 300 lei pentru avocaţii definitivi şi nici mai mult de
suma reprezentând cota maximă de contribuţie obligatorie, respectiv 1.403 lei atât
pentru avocaţii stagiari cât şi pentru cei definitivi – conform Hotărârii Consiliului UNBR
nr. 295 din 09.12.2017;

•

Membrii Filialei sunt obligaţi ca la momentul achitării contribuţiei obligatorii pe
lângă completarea personală a declaraţiei tip pusă la dispoziţie să prezinte spre
verificare casierului documentele de încasare a onorariilor (chitanţiere,
documente bancare) – conform Hotărârii Consiliului Filialei Alba a CAA din
26.09.2008;

•

Declar ca am respectat dispozitiile hot.nr. 272 din 26.08.2017, incepand cu data de
01.09.2017.

•

Plata contribuţiei lunare pentru asigurările sociale se efectuează până la data
de 25 a lunii următoare celei pentru care se face plata - potrivit dispoziţiilor art. 24
din Legea 72/2016 şi art. 322 din Statutul profesiei;

•

Depăşirea termenului de plată atrage obligaţia de plată a majorărilor de
întârziere în cuantum de 0.15% pentru fiecare zi de întârziere, aplicate la suma
datorată - potrivit dispoziţiilor art. 25 din Legea 72/2016, art. 235 şi 322 din Statutul
profesiei de avocat, avocatul fiind instiintat de intarzaiere prin e-mail.

•

Neplata totală sau parţială a contribuţiilor lunare, principale şi accesorii, în
cuantumul şi la termenele stabilite, timp de 3 luni de la scadenţă, atrage
suspendarea avocatului din exercitarea profesiei, până la lichidarea integrală a
datoriilor,- potrivit art. 118 lit.b din Legea 72/2016, art. 49 şi 323 din Statutul profesiei
de avocat, a art. 28 din L.51/1995 şi a declaraţiei dată în temeiul Hotărârii nr.
421/2008 a Consiliului UNBR;
Data

Avocat

