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Anexa nr. 1 

(Anexa nr. 3 la O.P.A.N.A.F. nr. 3845/2015) 

 

 

PROCEDURA 

de modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor persoane fizice care 

dețin cod numeric personal  

 

 

 1. Prezenta procedură se aplică contribuabililor persoane fizice care dețin cod 

numeric personal, atribuit potrivit legii speciale și își stabilesc domiciliul fiscal la adresa 

unde locuiesc efectiv, dacă: 

 a) adresa unde locuiesc efectiv este diferită de domiciliu, stabilit potrivit legii; 

 b) dacă se solicită modificarea domiciliului fiscal, cu excepția cazului în care 

acesta este stabilit la domiciliul persoanei fizice. 

 2. Competența de administrare a contribuabililor prevăzuți la pct. 1 revine, până la 

finalizarea procedurii de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, organului fiscal de 

la ultimul domiciliu fiscal. 

 3. Pentru înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal, contribuabilii depun, la 

organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili domiciliul fiscal, formularul 

050 "Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului", însoţit de 

documente doveditoare ale informațiilor înscrise în acesta. Copiile de pe documente se 

certifică pe fiecare pagină de contribuabil, pentru conformitate cu originalul. 

  4. Cererea se soluţionează în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii 

acesteia, prin emiterea Deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, care se 

comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală. 

     5. Cererea se transmite, în maximum 3 zile lucrătoare de la înregistrare, prin 

scrisoare recomandată cu confirmare de primire, de către organul fiscal prevăzut la pct. 3 

către organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are ultimul domiciliu fiscal, în 

vederea întocmirii formalităţilor de transfer a dosarului fiscal. 

     6. Dosarul fiscal se transmite în termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii 

şi va fi însoţit de un exemplar al certificatului de atestare fiscală, precum şi de fişa de 

evidenţă pe plătitor. 

     7. Un exemplar al certificatului de atestare fiscală se comunică şi contribuabilului 

de către organul fiscal emitent. 

     8. La primirea dosarului fiscal, organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează să 

se stabilească domiciliul fiscal emite, în termen de maximum două zile lucrătoare, 

Decizia de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, potrivit modelului prevăzut în 

anexa nr. 5a) la ordin. 

 9. Decizia de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal se întocmeşte în 3 

exemplare, și se aprobă de conducătorul organului fiscal. 

 10. Exemplarul Deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal care se 

arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului se semnează de către persoanele implicate 

potrivit competențelor stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare și prin 

prezenta procedură. 
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 11. Un exemplar al deciziei se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din 

Codul de procedură fiscală. 

 12. Înregistrarea în registrul contribuabililor la noul organ fiscal, precum şi 

radierea din registrul contribuabililor de la vechiul organ fiscal se operează cu data 

comunicării deciziei. 

 13. De la data comunicării deciziei, competenţa pentru administrarea 

contribuabililor revine, organului fiscal de la noul domiciliu fiscal. 

 14. Un exemplar al Deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal se 

transmite, însoţit de o copie a documentului care atestă data comunicării deciziei 

organului fiscal de la fostul domiciliu fiscal. 

     15. Dosarul solicitării de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal se arhivează 

la dosarul fiscal al contribuabilului şi cuprinde: 

 a) formularul 050 "Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al 

contribuabilului"; 

 b) documentaţia depusă de contribuabil; 

 c) decizia de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal; 

 d) orice alte documente emise sau primite în cadrul derulării procedurii. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


