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Cum se ia decizia stabilirii rezidentei fiscale a
anului
in
curs
(2017-2018)?
In 2017 am locuit si lucrat o perioada in
Romania. M-am mutat, insa, in Marea Britanie
din septembrie 2017 pentru a incepe un nou job
- angajatorul este strain, toate taxele se platesc
la HMRC (HM Revenue & Customs). Intrucat
anul fiscal in Marea Britanie incepe pe 6 Aprilie
si se termina pe 5 Aprilie in anul urmator (6
Aprilie 2017-5 Aprilie 2018), voi avea rezidenta
fiscala si in Marea Britanie in anul 2017-2018.
Am ajuns la aceasta concluzie completand
formularul
de
pe
site-ul
HMRC: http://tools.hmrc.gov.uk/.../SRT++Combined/en-GB/summary...

În vederea stabilirii rezidenței fiscale, cu 30 de zile
înainte de a părăsi teritoriul tării noastre aveați obligația
depunerii, la organul fiscal în raza căruia aveți domiciliul
a formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidenței
fiscale a persoanei fizice la plecarea din România".În
situația în care nu ați depus chestionarul aveți
posibilitatea transmiterii acestuia prin poștă. Chestionarul
poate
fi
descărcat
de
la
următorul
link:https://static.anaf.ro/.../formulare/A2_OMFP_1099_2
016.pdf
, iar adresa poștală a administrației fiscale în raza căreia
aveți
domiciliu
o
găsiți
asecând
următorul
link https://static.anaf.ro/.../telefoane_judete/Regiuni.ht
m
Organul fiscal analizează îndeplinirea condițiilor de
rezidență fiscală, în funcție de informațiile și
documentele care justifică situația concretă a dvs.,
stabilește dacă aveți rezidența fiscală în țara noastră sau
veți fi considerată persoană fizică nerezidentă în
România. Pentru a beneficia de prevederile Convenției de
evitare a dublei impuneri trebuie să prezentați certificatul
de rezidență fiscală. Contribuabilii persoane fizice
rezidente care, pentru același venit și pentru aceeași
perioadă impozabilă, sunt supuși impozitului pe venit
atât pe teritoriul României, cât și în statul străin cu care
România are încheiată o convenție de evitare a dublei
impuneri, iar respectiva convenție prevede ca metodă de
evitare a dublei impuneri metoda creditului, au dreptul la
deducerea din impozitul pe venit datorat în România a
impozitului plătit în străinătate. Plata impozitului în
străinătate se dovedește printr-un document justificativ,
eliberat de autoritatea competentă a statului străin
respectiv.
Facem precizarea că veniturile din activități dependente
desfășurate în străinătate și plătite de un angajator
nerezident nu sunt impozabile și nu se declară în
România potrivit prevederilor Codului fiscal.

Cum se procedeaza in acest caz? Mentionez ca
voi locui si lucra in Marea Britanie pentru 3 ani
cel putin - contractul meu de munca stipuleaza
clar
acest
lucru.
Multumesc!
Menționez ca sunt afiliata sistemului social si
sistemului de sănătate din UK, prin prisma
jobului
de
aici.
De altfel, înainte de a ma muta in România
pentru o perioada de 6 luni si trei saptamâni
începând cu 1 Martie 2017, am locuit in
străinătate timp de 4 ani jumate (Franta si UK),
pentru
studii.
Nu am aflat de existența acestui formular decât
înainte de a pleca din nou din țara in Septembrie
2017.
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Buna ziua, sunt mutat definitiv din tara din anul
2013 si lucrez in UK cu contract de muncă, in
acest caz mai este necesara schimbarea
rezidentei fiscala? Mulțumesc
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Bună dimineața. Dacă s a semnat acordul Chiar dacă între România și Spania este semnată o
privind dubla impozitare între România și convenție pentru evitarea dublei impuneri în vederea
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DA, în situația în care ați plecat din România în anul
2013, aveați obligația completării și transmiterii
formularului "Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei
fiscale a persoanei fizice la plecarea din România".
Formularul împreună cu documentele justificative pot fi
transmise prin poștă cu confirmare de primire sau pot fi
depuse prin intermediul unui împuternicit la sediul
organului
fiscal.
Formularul pot fi descărcate de pe site-ul nostru,
accesând
următorul
link:
https://static.anaf.ro/.../formulare/A2_OMFP_1099_2016.
pdf
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Spania, mai trebuie sa prezentam acele acte aplicării prevederilor acesteia este necesar stabilirea
privind rezistenta fiscala?
rezidenței fiscale prin depunerea formularul "Chestionar
pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la
plecarea din România".
4

Sunt cetatean roman cu rezidenta in Norvegia.
Am un contract de munca full time in Norvegia
si platesc toate taxele pentru el in Norvegia. Si
mai am un alt contract de munca de 2 ore in
Romania pentru care platesc taxele in Romania.
Am citit in legislatia internationala ca unele taxe
nu ar trebui platite de doua ori pentru ambele
contracte: de exemplu sanatatea? Va rog ma
puteti sfatui care este cea mai buna modalitate
de plata a taxelor si sa imi spuneti ce ar trebui
platit si ce nu si unde sa ma adresez?

Persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau
asimilate salariilor, atât în România, cât și pe teritoriul
unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat
membru al Spațiului Economic European sau al
Confederației
Elvețiene
pentru
care
autoritățile
competente ale acestor state sau organismele
desemnate ale acestor autorități stabilesc că, pentru
veniturile realizate în afara României, legislația aplicabilă
în domeniul contribuțiilor sociale obligatorii este cea din
România, au obligația plății contribuțiilor sociale
obligatorii
Pentru a analiza însă situația dumneavoastră fiscală, vă
invităm să ne transmiteţi mai multe detalii pe formularul
de
contact,
accesând
următorul
link: https://www.anaf.ro/asistpublic/.
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Sunt PFA si desfasor activitate in tara, in UE si in
state non UE.La plecarea din tara nu stiu data
intoarcerii. Acesta este in functie de terminarea
lucrarii. In cursul uni an lucrez perioade diferite
in state diferite, insa in nicun stat nu depasesc
numarul de 182 zile. Ce obligatii imi revin in
acest caz.

În limita informaţiilor furnizate, aveţi obligația
completării formularului "Chestionar pentru stabilirea
rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din
România" doar, dacă plecați din țară pentru o perioadă
sau mai multe perioade de ședere în străinătate care
DEPĂȘESC în total 183 de zile, pe parcursul oricărui
interval
de
12
luni
consecutive.
În situaţia în care numărul de zile de şedere în
străinătate nu depăşeşte 183 de zile, aveţi obligaţii
declarative şi de plată în România pentru veniturile
realizate din activitatea desfăşurată în calitate de
persoană fizică autorizată.
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La plecare nu stiu daca voi depasi cele 183 zile.
Este posibil ca la plecare sa am informatia ca ma
voi intoarce in 2 saptamani, dar sa intervina alte
contracte si sa ma intorc in 182 -a zi. Apoi sa
plec in alta tara pentru o perioada mai mica de
182 zile. Cand depun Chestionarul?

În situaţia în care plecaţi din nou după ce aţi stat 182
zile în străinătate, pe parcursul oricărui interval de 12
luni consecutive, deci veţi sta mai mult de 183 de zile
trebuie să depuneţi formularul „Chestionar pentru
stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea
din România” cu 30 de zile înaintea plecării din România,
la organul fiscal pe raza căruia aveţi domiciliu, însoţit de
orice documente ce pot sta la baza determinării
rezidenţei fiscale.
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Sunt plecată din țară din anul 2003 iar din anul
2007 lucrez în Italia cu un contract de muncă
legal înregistrat pentru care angajatorul meu
plătește la statul italian impozitele necesare.
Am rezidență în Italia dar domiciliu stabil în
România unde ultimul contract de muncă mi-a
încetat
din
anul
2002.
Am datorii față de statul român? Sau este
suficient să îmi schimb rezidența fiscală în Italia?
Vă mulțumesc!

În cazul prezentat de dumneavoastră nu aveţi obligația
completării formularului „Chestionar pentru stabilirea
rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea
din
România”.
Pentru clarificarea situaţiei fiscale trebuie să vă adresaţi
organului fiscal pe raza căruia se află domiciliul din
România.
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Va rog sa mi spuneti ce trebuie sa faca o Legislația prevede că persoana fizică rezidentă în
persoana fizica care locuieste si munceste de 3 România care pleacă din țară pentru o perioadă sau mai
ani in Elvetia, under s-a casatorit.
multe perioade de ședere în străinătate care depășesc în
total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni
consecutive, au obligația, completării formularului
"Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a
persoanei
fizice
la
plecarea
din
România".
Organul fiscal competent în vederea depunerii
chestionarului in vederea stabilirii rezidenței fiscale, este
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organul în a cărui rază teritorială ați avut ultimul
domiciliu.
Documentele care se atașează la Chestionar, trebuie
însoțite de o traducere autorizată în limba română.
Formularul se poate transmite, prin poștă, cu confirmare
de primire, sau se poate depune la registratura organului
fiscal
personal
sau
prin
împuternicit,
Formularul poate fi descărcat de pe site-ul nostru,
accesând
următorul
link:https://static.anaf.ro/.../formulare/A2_OMFP_1099_2
016.pdf.
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Daca am rezidenta fiscala in Germania,
inseamna ca mai trebuie sa platesc impozit in
Romania de exemplu: impozitul anual pt imobilul
in proprietate? Ce se intampla in cazul
mostenirilor, cand totul se reglementeaza
automat prin notar? Ce se cu taxele si impozitele
respective intampla cand vinzi ceva in Romania
dar esti rezident fiscal in alta tara?

Pentru a beneficia de aplicarea Convenţiei de evitare a
dublei impuneri, este necesar să prezentaţi Certificatul
de rezidenţă fiscală din Germania. În funcţie de
prevederile convenţiei, impozitul pe veniturile realizate
sau pe proprietate poate fi datorat în România sau în
Germania. Dacă există obligaţia achitării impoztului în
România, puteţi beneficia de credit fiscal în Germania,
prin prezentarea certificatului de atestare a impozitului
plătit în România.
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Lucrez din anul 2013 în Italia, mă întorc în
fiecare an în România în concediu și am
rezidenţa fiscala în Italia, dovedită prin Atestatul
de rezidenţă fiscală eliberat de "Agenzia delle
entrate".Intrebările mele sunt: 1.Inafară de
chestionarul pe care îl voi depune la ANAF,
pentru ce an trebuie sa prezint atestatul de
rezidenţă
fiscală?Este
suficient
2017?
2.Pot prezenta și formularul 603 pentru
scoaterea din evidenţele Casei de Asigurări de
Sănatate, având în vedere că sunt asigurată in
Italia?
3. Ce alte documente sunt obligatorii?

În vederea scoaterii din evidenta organul fiscal
competent, la depunerea "Chestionarului pentru
stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea
din Romania" veți atașa, alături de celelalte documente
justificative, și certificatul de rezidenta fiscala eliberat de
autoritatea competenta din Italia, in original sau in copie
legalizata, insotit de o traducere autorizata in limba
romana. Acest certificat este valabil pentru anul/anii
pentru
care
este
emis.
Organul fiscal central competent analizează îndeplinirea
condiţiilor de rezidenţă în funcţie de situaţia concretă a
persoanei fizice, luând în considerare chestionarul depus
de contribuabil si documentaţia prezentată de acesta, și
în urma analizei efectuate, stabileşte dacă persoana
fizică este rezidentă fiscal în România sau este persoană
fizică
nerezidentă
în
România.
Referitor la depunerea formularului D603, acesta se
depune la organul fiscal competent, impreună cu
documente justificative eliberate de instituţia competentă
din statul în care a fost încheiată asigurarea, respectiv
din Italia, în cazul dvs.
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Imi puteti raspunde la urmatoarele intrebari:
1. Cum verificati daca o persoana a plecat din
tara pre-2012? Si daca nu verificati cum
impiedicati contribuabilii sa declare fals?
2. Cum poate cineva completa respectivul
chestionar inainte deplasarii in strainatate dat
fiind ca documentul care atesta rezidenta se
elibereaza dupa o anumita perioada in statul
strain?

La completarea Chestionarului pentru stabilirea
rezidenței fiscale, persoana fizică declară sub sancţiunile
aplicate faptei de fals în acte publice, că datele înscrise
sunt corecte şi complete. În caz contrar persoana
respectivă poate fi sancţionată potrivit legislaţiei
specifice.
Persoana va completa respectivul chestionar inainte
deplasarii in strainatate cu informaţiile cunoscute la data
completării. Dacă ulterior înregistrării formularului
"Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a
persoanei fizice la plecarea din România", persoana fizică
rezidentă română, cu domiciliul în România, dovedește
schimbarea rezidenței într-un stat cu care România are
încheiată convenție de evitare a dublei impuneri, aceasta
completează un nou "Chestionar..." cu informaţiile
actualizate la care anexează certificatul de rezidență
fiscală emis de autoritatea competentă a statului care o
consideră rezident, în vederea aplicării prevederilor
convenției. Persoana fizică rezidentă română, cu
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domiciliul în România, continuă să fie considerată
rezidentă în România, având obligație fiscală integrală
până la data schimbării rezidenței potrivit convenției de
evitare a dublei impuneri încheiate de România cu statul
străin.
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Sunt plecata in Italia din noiembrie 2008 unde
lucrez cu contract ca badanta. Intrebarea este;
daca eu nu detin in Romania absolut nimic (nici
casa,nici teren nici masina, nici alte benituri de
alta natura) ,mai este necesar sa trimit
certificatul de rezidenta fiscala din Italia la ANAF
in Romania? A doua intrebare este,daca trimit
prin posta(in cazul in care trebuie sa trimit)
rezidenta fiscala ,copie contract munca,copie
buleti n Italia si copie buletin Romania, trebuie
sa trimit si alte formulare tip 201 si daca da,
cum le obtin?

Dacă sunteţi rezident fiscal în Italia, unde luraţi cu
contract de muncă din anul 2003, nu aveți obligația
completării formularului „Chestionar pentru stabilirea
rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din
România” şi nu trebuie să trimiteţi certificatul de
rezidenţă fiscală din Italia la ANAF în România. Pentru
veniturile din salarii obţinute din Italia nu aveţi obligaţia
să depuneţi declaratia 201. Pentru clarificarea situaţiei
fiscale puteţi să vă adresaţi organului fiscal pe raza
căruia se află domiciliul din România.
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Persoana plecata in strainatate, are rezidenta
acolo, lucreaza cu contract de munca acolo. Isi
depune chestionarul de rezidenta la Anaf. Are
locuinta si masina inregistrate in Romania. Unde
va plati impozitul auto si pe locuinta, in Romania
sau in tara unde are rezidenta?

Rezidența fiscală se stabilește de orice stat (atât cel
român cât și alte state) în care persoanele fizice locuiesc,
în special a celor care se mută dintr-o țară în alta.
Determinarea rezidenței fiscale este necesară pentru a
se putea stabili care este statul în care o persoană își va
îndeplini obligațiile fiscale și pentru a se evita dubla
impunere (adică impunerea în ambele state) în situaţia în
care există cu statul respectiv încheiată o convenţie în
acest sens. În funcţie de prevederile conventiei, impozitul
pe venit sau pe proprietate se datorează fie în România,
fie în celălalt stat. Atât impozitul auto cât și pe locuință
nu intră in sfera de administrare a ANAF și de aceea vă
rugam să vă adresați DITL
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Locuiesc in Germania împreună cu sotul meu,
care este angajat aici cu contract pe perioadă
nedeterminată. Ce documente trebuie sa
trimitem prin posta in afara de chestionarul pt
stabilirea rezidentei fiscale. Mulțumesc!

La chestionar pot fi anexate orice documente justificative
ale informaţiilor înscrise în chestioanr care pot sta la
baza determinării rezidenţei persoanei fizice, precum şi,
după caz, certificatul de rezidenţă fiscală emis de
autoritatea fiscală străină. În urma analizei efectuate,
organul fiscal stabileşte dacă persoana fizică rămâne
rezidentă fiscal în România sau este persoană fizică
nerezidentă în România.
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