ELIBERAREA ATESTATELOR ȘI LEGITIMAȚIILOR
Potrivit art. 44 din OUG 86/2006 privind organizarea activității
practicienilor în insolvență, membrii UNPIR, societățile profesionale și filialele
acestora au obligația plății taxei anuale stabilite prin Statut.
Neplata cotizaţiei anuale şi a contribuţiei în termenul stabilit prin Statut
atrage suspendarea pe o perioadă de 3 luni, iar neplata acestora până la încheierea
perioadei de suspendare atrage radierea din Tabloul UNPIR.
Neplata taxei anuale pentru societăţile profesionale în termenul stabilit prin
Statut atrage suspendarea pe o perioadă de 3 luni a asociatului sau a asociaţilor
coordonatori.

Potrivit art. 21 din Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de
practician în insolvenţă, membrii UNPIR au obligația să plătească cotizaţia fixă
anuală până la data de 30 aprilie pentru anul în curs și contribuţia pe tranşe de
venituri, calculată conform art. 109 alin. (3) lit. g), până la data de 30 aprilie a
anului în curs pentru veniturile realizate în anul anterior, în caz de neplată
aplicându-se prevederile art. 44 alin. (2) din OUG 86/2006 privind organizarea
activității practicienilor în insolvență, respectiv suspendarea pe o perioadă de 3
luni.

Potrivit art. 107 coroborat cu art. 110 din Statutul privind organizarea şi
exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, eliberarea atestatelor și
legitimațiilor pentru anul în curs de către filialele UNPIR este condiționată de
plata cotizației și a contribuției pe tranșe de venituri.

30 aprilie este termenul până la care membrii UNPIR pot achita cotizația și
contribuția fără a risca o sancțiune disciplinară, nerespectarea acestuia fiind
sancționată de Instanțele Locale de Disciplină.

15 martie este termenul până la care membrii UNPIR pot depune declarația
veniturilor realizate în anul anterior fără a risca o sancțiune disciplinară,
nerespectarea acestuia fiind sancționată de Instanțele Locale de Disciplină.

Statutul nu prevede o dată certă pentru eliberarea atestatelor și legimațiilor,
ci condiționează eliberarea lor de data plății cotizației și contribuției, astfel că
filialele UNPIR nu pot elibera atestatele și legitimațiile fără a înregistra efectuarea
plății cotizațiilor și contribuțiilor de către membrii UNPIR.
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