FILIALA CONSTANTA A CASEI DE ASIGURARI A AVOCATILOR
Jud.Constanta , Loc.Constanta, 900743 , Str. Traian nr.24B
Tel-Fax: 0241- 508409 ; 0241-508348 ; E-mail : caacta@yahoo.ro

DECLARAŢIE
Subsemnatul(a)
Nume
Cod Numeric Personal _____________________
Calitate:
, având în vedere dispozițiile art. 19 alin (2), art. 20 și art. 21 din Legea
72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, declar pe proprie
răspundere si sub sancțiunea prevederilor legale, ca în luna am realizat venituri brute, după cum
urmează:
Nr.
Crt.

Anul

Luna

Venit Brut realizat

Cota de
Contribuție

Semnatura

Totodată declar că am luat cunoștință de mențiunile care urmează, la NB.
N.B.


Conform prevederilor legale, cotele de contribuție aferente veniturilor realizate începând cu 1.01.2018, sunt:

Avocați Stagiari
Venit Brut lunar din profesie
0 – 723 lei
724 – 12.750 lei
Peste 12.750 lei
-

Cota de Contribuție
80 lei
11% din venitul brut
1.403 lei

Avocați Definitivi
Venit Brut lunar din profesie
0 – 2.723 lei
2.724 – 12.750 lei
Peste 12.750 lei

Cota de Contribuție
300 lei
11% din venitul brut
1.403 lei

Conform art.21 alin.2 din legea 72/2016 avocatul nu are obligația de a declara veniturile realizate peste nivelul
plafonului maxim de 12.750 lei. Contribuția de plată fiind tot de 1.403 lei.

 Plata contribuției lunare pentru asigurările sociale se efectuează până la data de 25 a lunii
următoare celei pentru care se face plata – potrivit dispozițiilor art. 24 din Legea 72/2016.
 Veniturile brute realizate din onorarii reprezintă veniturile efectiv încasate în luna pentru care se
face plata contribuţiei din care se deduc, după caz, TVA-ul şi onorariile retrocedate
 Depășirea termenului de plată atrage obligația de plată a majorărilor de întârziere în cuantum de
0,15% pentru fiecare zi de întârziere , aplicate la suma datorată, potrivit dispozițiilor art.25 din
Legea 72/2016 și art. 95 alin(3) și 96 alin(1) din Regulamentul de creanțe contributive al C.A.A.,
Art.235 alin (5) din Statutul profesiei de avocat.
 Neplata totală sau parțială a contribuțiilor lunare, principale și accesorii, în cuantumul și la
termenele stabilite, timp de 3 luni de la scadență, constituie abatere disciplinară gravă conform
art.118 lit.b din Legea 72/2016 și se sancționează conform prevederilor Art. 28 lit.c din Legea
51/1995, atrăgând suspendarea avocatului din exercitarea profesiei, până la lichidarea integrală a
datoriilor.

Data : …………………

SEMNĂTURA DECLARANT
av.

