PAȘII DE URMAT PENTRU DEPUNEREA RAPORTULUI DE ACTIVITATE PERSOANE JURIDICE
ÎN PLATFORMA RAPORT.CECCAR.RO

Raportul de activitate pentru anul 2020, se completează și se depun de către persoanele juridice
membre CECCAR, societăți de expertiză contabilă și societăți de contabilitate, potrivit reglementărilor
în vigoare, obligațiile declarative privind activitatea desfășurată și de plată a cotizațiilor fixe și
variabile.

Primul pas este să vă conectați cu datele unice de logare primite de la CECCAR, pe platforma
https://raport.ceccar.ro/ care sunt sub forma (user și parolă):

SE.0000

- Societăți de Expertiza Contabilă *

SC.0000 - Societăți de Contabilitate *
*exemplu

După ce autentificarea a fost efectuată cu succes o să ajungeți în pagina principală în care veți găsi
cei 4 pași pentru transmiterea Raportului de activitate:

O să selectați pasul 1 pentru a începe descărcarea raportului în calculatorul personal, nu se va
completa pe browser (Google Chrome, Internet Explorer, etc.)

Dacă nu se va descărca automat, veți selecta butonul

După descărcarea fișierului PDF, o să începeți procesul de completare a acestuia.

Completați Raportul la toate rubricile, Câmpurile încadrate în chenar roșu sunt obligatorii.
Atenție: Filiala Alba etc. veți modifica în Filiala Covasna!

Raportul se completează și se semnează doar de către asociații/ acționarii societăților care
îndeplinesc cumulativ două condiții:
-

Sunt membri CECCAR, respectiv experți contabili/contabili autorizați, și

-

Au calitatea de administrator

După finalizarea completării fișierului o să atașați:
a) Declarația pe proprie răspundere că persoana care a completat și semnat raportul este
împuternicit de societate pentru a depune raportul – PDF ( În cazul societăților cu asociat
unic nu trebuie atașat această declarație).
b) Balanța de verificare – clasa 7, semnat de administratorul societății - PDF.
Atașarea se va efectua accesând butonul:

După atașarea fișierelor, o să aveți un mesaj de confirmare:

Pentru a vizualiza documentele încărcate o să accesați butonul:

Dacă documentele atașate sunt corecte, puteți valida fișierul utilizând butonul:

Dacă validarea a fost efectuată cu succes, o să fiți notificați printr-un mesaj :

De asemenea în câmpul Fișier validat o să apară bifa de validare:

După ce ați încheiat pașii în vederea completării și validarii raportul, acesta poate fi semnat
electronic și o să începeți procesul de încărcare în platforma. În prima pagină există un buton pe care
îl accesați pentru deschiderea paginii de încărcare:

Se va deschide pagina în care o să adăugați documentele/fișierele:

În primul câmp o să încărcați fișierul pdf. (Raportul de activitate), dacă a fost semnat electronic se va
bifa că a fost semnat electronic.

Dacă nu dețineți semnătura electronică o să bifați că NU și se va deschide câmpul unde o să încărcați
raportul semnat olograf (de mană)

În câmpul de mai jos o să încărcați copia Certificatului de Înregistrare (CUI) în format PDF:

În câmpul de mai jos o să încărcați balanța de verificare:

După încărcarea documentelor în format pdf, o să accesați butonul pasul următor:

După ce accesați butonul Pasul Următor, o să fiți întrebați dacă doriți să trimiteți Raportul de
activitate, dacă considerați că informațiile au fost corecte o sa bifați DA.
O să fiți redirecționați în pagina principală, o să fie semnul ‘’ văzut’’ în pași 1 și 2, o să selectați pasul 3
pentru încărcarea copiei OP-ului/chitanței.

Cotizația se poate achita doar prin virament în contul: IBAN: RO80BTRLRONCRT0V25815611.
Documentul de plată se atașează la pasul 3 în format PDF.
Pentru identificarea corectă a plătitorului, este obligatoriu de menționat la rubrica Explicații:
Codul de logare al membrului pe platforma de rapoarte (pentru persoane juridice: SE.0001 / SC.0001)
Tipul și suma plății efectuate (Cotiz. F. = .... lei, Cotiz. V. = .... lei)

Se va deschide pagina unde o să încărcați copia OP-ului:

O să bifați după caz că doriți să încărcați copie OP/chitanță, o să completați numărul OPului/chitanței, data și o să încărcați copia OP-ului/chitanței în căsuța corespondentă.
Bifați cine a plătit și că ați citit mesajul de mai sus apoi o să trimiteți Raportul spre validare.

Dacă toți pașii au fost terminați cu succes o să aveți mesajul de mai jos:

Pentru a descărca recipisa/confirmarea de trimitere a raportului spre validare :

Recipisa vă rugăm să o printați/salvați în calculator :

IMPORTANT! După încărcarea Raportului anual și obținerea confirmării avem
rugămintea să completați următorul chestionar (RAA 2020 Persoane Juridice):

https://forms.gle/ybNJYxZtiMhebtum9

Dacă ați reușit să finalizați toți pașii prezentați mai sus, vă puteți loga cu datele unice pe platforma
raport.ceccar.ro, pentru vizualizarea statusului depunerii.

Modul de preschimbare a parafelor anuale / eliberarea Avizului pentru anul 2021 va fi comunicat în
timp util (Parafa anuală pe anul 2020 este valabil până la 31.03.2021!)

Pentru orice eventuală problemă întâmpinată vă rugăm să vă adresați exclusiv pe adresa de e-mail
raport@ceccarcovasna.ro , pusă la dispoziție de Filiala Covasna. Toate situațiile vor fi analizate și
rezolvate în cel mai scurt timp posibil.

Vă mulțumim pentru atenție!

