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Nr. Crt. Întrebare Răspuns

1 Pentru un expert contabil, ce paşi trebuiesc 
urmaţi în vederea autorizării ca persoană fizică 
autorizată ?

În termen de 30 de zile de la data eliberării actului legal de 
funcţionare (de la CECCAR) / 30 de zile de la începerea 
activităţii, veţi completa şi depune la organul fiscal în a cărui 
rază teritorială aveţi sediul de desfăşurare a activităţii, 
,,Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni 
pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi 
economice în mod independent sau exercită profesii libere" -
formularul 070, şi veţi obţine de la unitatea fiscală Codul de 
înregistrare fiscală. De asemenea, în termen de 15 zile de la
începerea activităţii, aveţi obligaţia de a depune "Declarația 
privind venitul estimat/norma de venit” – formular 220, la 
organul fiscal în a cărui rază teritorială aveţi domiciliul.

2 Care sunt documentele ce trebuie depuse de un
evaluator/avocat/consultant fiscal pentru 
înregistrarea fiscală PFI? Trebuie să depună o 
dovadă privind dreptul de folosinţă al sediului 
profesional? Daca da, în care act normativ este 
prevazută această obligatie?

Pentru înregistrare se depune formularul 070 însoţit de 
documentele prevăzute la pct 72.1 din normele 
metodologice date în aplicarea art. 75 din OG 92/2003 
aprobate prin HG 1050/2004, unde la lit. b) prevede dovada 
deţinerii sediului (act de proprietate, contract de închiriere şi 
altele asemenea); Textul Codului de Procedură Fiscală ce 
include şi normele de aplicare poate fi consultat la următorul 
link: 
https://static.anaf.ro/.../Cod_Procedura_Fiscala_cu_norme...

3 Am încercat să obțin niște răspunsuri dar de 
fiecare dată mi-au fost date doar informații 
generale. Am citit inclusiv în Codul fiscal, dar nu 
pot spune ca m-am lămurit. Pentru că este 
interpretabil. Clar, aş vrea să știu pentru un PFI 
(medic, pfi încheiat pentru efectuare de gărzi 
într-o clinică) ce cheltuieli pot deduce? Transport
RATB/Metrorex? Taxa lunară ca membru al 
Colegiului Medicilor? Taxa de înscriere la 
Conferințe +/- taxe de cazare la acele 
conferințe? Papetărie? Aparatură de genul unui 
stetoscop? 
Vă rog dacă puteți sa ma lămuriți. Că aşa tot 
citesc Codul fiscal și nu pot spune sigur dacă 
interpretez corect sau nu.

Deşi întrebarea dumneavoastră nu se referă la tema 
propusă, vă comunicăm că din venitul brut realizat se admit 
la deducere numai cheltuielile efectuate în scopul realizării 
de venituri, astfel cum rezultă din evidenţele contabile, 
respectiv să îndeplinească următoarele regului: să fie 
efectuate în interesul direct al activităţii; să corespundă unor 
cheltuieli efective şi să fie justificate cu documente; să fie 
cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în 
cursul căruia au fost plătite, inclusiv în cazul cheltuielilor 
reprezentând plăţi efectuate în avans, care se referă la alte 
exerciţii fiscale.
La art. 48 alin. 4-7) din Codul fiscal (L571/2003) şi la pct. 37-
41 din normele de aplicare al acestuia, sunt menţionate ca 
deductibile, printre altele: cheltuielile cu achiziţionarea de 
materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, 
cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile ocazionate
de participarea la congrese şi alte întruniri cu caracter 
profesional, sau sunt deductibile limitat cheltuielile 
reprezentând cotizaţii plătite asociaţiilor profesionale şi 
contribuţii profesionale obligatorii plătite organizaţiilor 
profesionale din care faceţi parte şi datorate potrivit legii. 
Textul Codului Fiscal (L571/2003) ce include şi normele de 
aplicare poate fi consultat la urmatorul link: 
https://static.anaf.ro/.../Legi.../Cod_fiscal_norme_2015.htm

Menţionăm că întrebările contribuabililor au fost parţial modificate pentru o mai bună înţelegere.
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