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aducem la
potrivit Legii nr. 72/2016,
sunt membri de drept ai Casei de
a
pentru veniturile realizate din exercitarea profesiei de avocat
c
obligatorie la bugetul Casei de
a
ca sistem propriu oe
sociale.
Potrivit art.150 din Codul Fiscal persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de
so •ale
nu
de
sociale pentr veniturile
la art.137 alin. ( 1) lit. b)
din Codul Fiscal.
În
nu sunt
public de pensii (Formular 600).

privind venitul asigurat la sistemul

ca
din sistem ul ANAF
examineze pe site-ul www.unbr. ro
„Tabloul
identifice pers anele fizice din fieca re barou
care au
calitatea de avocat afla în exercitiul profesiei
care , în consecin
sunt membri de drept, in
baza legii , ai sistemului propriu de
sociale gestionat administrat de Casa de
a
„Tabloul
se
publicat pe site-urile Ministerului
(www.just.ro), Minis erului
Public (www.piicj .ro) Consiliului Superior al Magistraturii(www.csm1909 .ro).
îr care se
în
profesiei rezul di registre pu lice,
astfel încât este
cu legea emiterea unor decizii de impunere a
pen ru
datorate bugetului public de
sociale.
ca de
se identifice
pentru rezolvarea
create , în cazul în
care, contrar Leg ii nr. 72/2016 privind sistemul de pensii
alte drepturi de
sociale ale
art. 150 din Codul Fiscal au fost em ise decizii de impunere
de
cu privire
etului publi de
sociale.
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sunt membri de drept ai Cas 1 d
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la art. 137 alin. ( 1) lit.
din Codul Fiscal.
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nu sunt obli
public de pensii (Formular 600)

privind ven itul asigurat la sistern ul

ca au
din sistemul
AF
examineze e site- ul www.unbr.ro
„Tabloul
identifi e persoanele fizice din fiecare oarou
care au
calitatea de avocat aflat în exercitiul profesiei
car , în
sunt membri de drept. în
baza legii, ai sistemului propriu de
sociale ges ionat ad inistrat de Casa de
a
„Tabloul
se
publicat pe site-urile Ministerului
(www.just.ro), Minister lui
Public (www.piicj.ro) Consiliului Superior al Magistraturii (www.csm1909 .ro).
în care se
în
profesiei
din registre publice,
astfel încât este
cu legea emiterea unor decizii de impunere a
pentru
datorate bugetului public de asigurari sociale.
ca de
se identifice o
pentru rezolvarea
create, în cazul în
care, contrar Legii nr. 72/2016 privind sistemul de pensii alte drepturi de asiguran so tale ale
cu privi re
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