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Precizări referitoare la completarea Registrului de evidenţă fiscală 
 pentru persoanele fizice- contribuabili 

 
 Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vrancea reamintește persoanelor fizice care 
desfășoară  activități economice că, prin OMFP nr. 3.254/2017, este reglementată procedura de 
completare a Registrului de evidenţă fiscală pentru persoanele fizice-contribuabili potrivit titlului IV din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare. 
 Conform art.68,alin.(8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, 
contribuabilii pentru care determinarea venitului anual se efectuează în sistem real au obligația să 
completeze Registrul de evidență fiscală, în vederea stabilirii venitului net anual. 

Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente pentru care venitul net anual 
se stabileşte pe baza normelor de venit au obligaţia să completeze în Registrul de evidenţă fiscală 
numai partea referitoare la venituri. 
         Contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pot completa în 
Registrul de evidenţă fiscală numai partea referitoare la venituri sau îşi pot îndeplini obligaţiile 
declarative direct pe baza documentelor emise de plătitorul de venit.  
        În cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri, obligaţiile referitoare la Registrul 
de evidenţă fiscală îi revin asociatului desemnat care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor 
asociaţiei faţă de autorităţile publice.  
        Înregistrarea venitului brut anual în Registrul de evidenţă fiscală se efectuează în funcţie de 
natura activităţii, pe fiecare sursă din cadrul fiecărei categorii de venit. 
TVA colectată potrivit regulilor prevăzute în titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată“ din Codul fiscal nu 
reprezintă venit şi nu se înregistrează în Registrul de evidenţă fiscală. 
        Cheltuielile deductibile anual se evidenţiază în Registrul de evidenţă fiscală, după caz, în funcţie 
de natura acestora, pe fiecare sursă din fiecare categorie de venit, astfel încât să corespundă cu cele 
înscrise în Declaraţia unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele 
fizice.. 
TVA dedusă potrivit regulilor prevăzute în titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată“ din Codul fiscal, nu 
reprezintă cheltuială şi nu se înregistrează în Registrul de evidenţă fiscală. 
Contribuabilii pot ţine Registrul de evidenţă fiscală în formă scrisă sau electronică, cu respectarea 
modelului şi conţinutului prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin. 
       Registrul de evidenţă fiscală se întocmeşte într-un singur exemplar de către contribuabili, fără a 
se lăsa rânduri libere, completându-se câte o filă din modelul prevăzut în anexa nr. 1, după caz, pentru 
fiecare sursă din cadrul fiecărei categorii de venit.  .    
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