In vederea completarii corecte si in termen a Raportului de activitate pe anul 2019
si a Declaratie pe anul 2020

In cazul in care aveti nevoie va putem pune la dispozitie USERNAME si PAROLA de
logare la platforma: https://raport.ceccar.ro/.
Va reamintim ca pentru incarcarea datelor in raport 2019 si declaratie 2020 si pentru a
le putea transmite la timp si fara erori, in functie de categoria profesionala detinuta in
anul 2019 si de cea in care sunteti incadrati in anul 2020, documentele si informatiile
fara de care raportul nu poate fi transmis si validat sunt urmatoarele:
PERSOANE FIZICE ACTIVE cu viza si fara viza:
TOATE DOCUMENTELE ATASATE SA FIE IN FORMAT PDF. NU ATASATI ARHIVA
•

Adeverinta medicala și Declaratia cazier- se vor încărca în fișierul PDF
inteligent.
(Adeverinta medicala de la medic specialist cu precizarea ARE CAPACITATE
DEPLINA DE EXERCITIU pentru exercitarea profesiei)

•

Este obligatoriu să încărcați în platformă urmatoarele documente:
- Copie CI
- Raport semnat olograf (pentru membri care nu au semnat electronic Raportul)
- Registrul de încasări și plăți (cei care nu dețin vor depune o declarație că nu
realizează venituri)
- Asigurarea pentru risc profesional/ declarația (Asigurarea profesionala- de la
orice societate de asigurare, CECCAR nu face precizarea asupra unei sume
obligatorii de asigurat)
- Copia Op-ului/ chitanță de achitare integrala a obligatiilor( daca sunt mai multe
documente se scaneaza toate documentele colatat intr-un singur PDF)

PERSOANE FIZICE INACTIVE
Daca starea de inactivitate a survenit in cursul anului precedent, dupa depunerea
Raportului/2018 si a Declaratiei /2019 sa va asigurati ca ati depus cerere privind
schimbarea categoriei profesionale din cursul anului
•
•
•

Adeverinta de la locul de munca
Adeverinta de la locul de munca din strainatate
Documente ce atesta starea de inactivitate - nasterea unui copil – certificat de
nastere

Persoanele fizice inactive (MIE si MIC) vor atasa documentele urmatoare:
TOATE DOCUMENTELE ATASATE SA FIE IN FORMAT PDF. NU ATASATI ARHIVA
Adeverinta medicala, Declaratia cazier si Adeverinta privind starea de inactivitate /
Certificat de nastere copil - se vor încărca în fișierul PDF inteligent.
(Adeverinta medicala de la medic specialist cu precizarea CAPACITATE
DEPLINA DE EXERCITIU pentru exercitarea profesiei)
•

Este obligatoriu să încărcați în platformă urmatoarele documente:
- Copie CI
- Raport semnat olograf (pentru membri care nu au semnat electronic Raportul)
- Registrul de încasări și plăți (cei care nu dețin vor depune o declarație că nu
realizează venituri)
- Declarația asig.profesionala – tip, cu mentiunea NU ESTE CAZUL INTRUCAT
NU DESFASOARA ACTIVITITATE
- Copia Op-ului/ chitanță de achitare integrala a obligatiilor (daca sunt mai multe
documente se scaneaza toate documentele colatat intr-un singur PDF)

PERSOANE JURIDICE:
TOATE DOCUMENTELE ATASATE SA FIE IN FORMAT PDF. NU ATASATI ARHIVA
-

Declarația pe proprie răspundere, in sensul in care persoana care a completat și
semnat raportul este împuternicit de societate pentru a depunde raportul (se va
atașa la fișierul PDF inteligent)

-

Este obligatoriu să incărcați în platformă urmatoarele documente:
- Copie CUI
- Balanța de verificare - clasa 7
- Copia Op-ului/ chitanță de achitare integrala a obligatiilor (daca sunt
mai multe documente se scaneaza toate documentele colatat intr-un
singur PDF)

Contam pe colaborarea dvoastra in scopul de a rezolva optim procesul de
validare a rapoartelor, respectiv de acordare a vizei pentru anul 2020, pentru
profesionistii activi, precum si pentru stabilirea corecta a obligatiilor financiare.

