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1

Cum trebuie sa procedam in cazul in care
plecam sa lucram pe o perioada initiala mai mica
de 183 de zile intr-o tara UE dar ulterior acea
perioada se extinde si contractual depasim cele
6 luni?

În situația în care inițial nu stiți cu exactitate perioada, în
momentul în care aveți cunoștință de faptul veți fi plecat
din țară pentru o perioadă sau mai multe perioade de
şedere în străinătate care depăşesc în total 183 de zile,
pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive,
aveți obligația completării și înregistrării la organul fiscal
competent unde aveți domiciului fiscal a formularului
"Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a
persoanei fizice la plecarea din România" .

2

Daca intentionezi sa calatoresti cate 2,3 luni prin
cate o tara din UE, diferita de Romania, in timp
ce lucrezi remote si banii ii primesti de la o
companie din SUA, mai ai nevoie de rezidenta
fiscala?

O persoană fizică rezidentă în România, care pleacă din
ţară pentru o perioadă sau mai multe perioade de
şedere în străinătate care depăşesc în total 183 de zile,
pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, are
obligaţia completării şi depunerii formularului Chestionar
pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la
plecarea
din
România.
Astfel, prin completarea corespunzătoare a formularului
şi anexarea documentelor aferente, organul fiscal
stabileşte rezidenţa fiscală, ulterior, urmând a notifica
persoana respectivă, dacă îşi păstrează sau nu rezidenţa
în România sau dacă aceasta va fi în alt stat .

3

Cum procedam la comunicarea stabilirii
rezidentei fiscale? O persoana care vine in
Romania cu intentia de stabilire definitiva, la
cate zile de la sosire trebuie / e indicat sa
depuna chestionarul de rezidenta fiscala si
unde? La cate zile se primeste documentul de
raspuns din partea ANAF si care este acesta
(formular)?

O persoană fizică sosită în România care are o şedere în
statul român o perioadă sau mai multe perioade care
depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui
interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul
calendaristic vizat, are obligaţia completării formularului
"Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a
persoanei fizice la sosirea în România" în 30 de zile de la
împlinirea termenului de 183 de zile de prezenţă în
România. Acest formular se completează şi se depune la
organul fiscal în raza căruia se va stabili rezidenţa
fiscală,
în
două
exemplare.
În termen de 30 de zile de la depunerea formularului,
organul fiscal competent transmite persoanei fizice
"Notificarea privind îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă
potrivit prevederilor art. 7 şi art. 59 din Codul fiscal sau
ale Convenţiei de evitare a dublei impuneri, încheiată
între România şi ....................., de către persoana fizică
sosită în România şi care are o şedere mai mare de 183
de zile" şi stabileşte dacă aceasta are obligaţie fiscală
integrală în România sau va fi impusă numai pentru
veniturile obţinute din România.

4

Cand o persoana pleaca din tara cu intentia de a Persoana fizică rezidentă în România care pleacă din
se stabili ca rezident in strainatate, cand si ce ţară pentru o perioadă sau mai multe perioade de
formular depune pentru a anunta fiscal acest şedere în străinătate care depăşesc în total 183 de zile,
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lucru? Ce documente justificative sunt necesare? pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive are
obligaţia completării formularului "Chestionar pentru
stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea
din
România".
În vederea scoaterii/menţinerii din/în evidenţă de către
organul fiscal competent, persoana fizică rezidentă în
România are obligaţia să înregistreze cu 30 de zile
înaintea plecării din România formularul "Chestionar
pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la
plecarea din România" la organul fiscal competent unde
îşi
are
domiciliul
fiscal.
Organul fiscal analizează îndeplinirea condiţiilor de
rezidenţă în funcţie de situaţia concretă a persoanei
fizice, luând în considerare prevederile convenţiei de
evitare a dublei impuneri sau prevederile Codului fiscal,
după caz, precum şi documentaţia prezentată, respectiv
formularul "Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale
a persoanei fizice la plecarea din România", orice alte
documente ce pot sta la baza determinării rezidenţei
persoanei fizice, precum şi, după caz, certificatul de
rezidenţă fiscală emis de autoritatea fiscală străină sau
un alt document eliberat de către o altă autoritate decât
cea fiscală, care are atribuţii în domeniul certificării
rezidenţei fiscale conform legislaţiei interne a acelui stat.
În termen de 15 zile de la depunerea formularului
"Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a
persoanei fizice la plecarea din România", organul fiscal
transmite
persoanei
fizice
"Notificarea
privind
îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă potrivit prevederilor
art. 7 şi art. 59 din Codul fiscal sau ale Convenţiei de
evitare a dublei impuneri, încheiată între România
şi .........................., de către persoana fizică plecată din
România pentru o perioadă mai mare de 183 de zile" şi
stabileşte dacă aceasta are în continuare obligaţie fiscală
integrală în România sau va fi scoasă/menţinută din/în
evidenţele fiscale. În cazul obligaţiei fiscale integrale,
persoana fizică rezidentă este supusă în continuare
impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din orice
sursă, atât din România, cât şi din afara României.
5

In cazul unei persoane fizice straine care soseste
in Romania impreuna cu familia, de la ce data se
considera ca aceasta devine rezident fiscal
roman cu obligatie fiscala integrala in Romania
(de la data sosirii familiei sau din a 184-a zi de
prezenta in Romania)?

În notificarea emisă organul fiscal, ca urmare a
depunerii de către persoana fizică a chestionarului, se va
specifica începând cu ce dată sunteţi considerată
rezident fiscal în România.

6

In situatia in care ANAF notifica persoana fizica
nerezidenta ca ca este in continuare rezidenta
fiscal in Romania si are obligatii fiscale in
Romania prin ce modalitate sau cu ce
documente persoana fizica isi poate sustine
faptul ca nu mai este rezidenta fiscal in Romania
si in ce termen se vor prezenta aceste
documente? In cazul confirmarii persoanei fizice
ca nu mai este rezidenta fiscal in Romania, de la
ce data va fi considerata nerezidenta?

orice schimbare apărută, care poate aduce modificări în
ceea ce priveşte rezidenţa, trebuie adusă la cunoştinţa
organului fiscal central competent de către persoana
fizică în cauză. Astfel, în situaţia în care intervin
modificări faţă de datele înscrise în notificare, ca urmare
a completării documentaţiei prezentate de persoana
fizică pentru stabilirea rezidenţei la plecarea din România
cu noi informaţii/documente, organul fiscal emite o nouă
notificare şi o anulează pe cea precedentă, pentru
stabilirea obligaţiei fiscale ce revine persoanei fizice în
România. În noua notificare emisă organul fiscal va
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specifica începând cu ce dată sunteţi considerat
nerezident.
De asemenea, organul fiscal analizează îndeplinirea
condiţiilor de rezidenţă în funcţie de situaţia concretă a
persoanei fizice, luând în considerare prevederile
convenţiei de evitare a dublei impuneri sau prevederile
Codului fiscal, după caz, precum şi documentaţia
prezentată, respectiv formularul "Chestionar pentru
stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea
din România", precum și orice alte documente ce pot sta
la baza determinării rezidenţei persoanei fizice.
Principalele elemente care sunt luate în considerare
pentru stabilirea rezidenţei unei persoane fizice care
părăseşte
România
sunt
următoarele:
a)
domiciliul
din
România;
b) locuinţa permanentă din România a persoanei fizice,
locuinţă care poate fi în proprietate sau închiriată ori
care rămâne disponibilă oricând pentru această
persoană
şi/sau
familia
sa;
c) centrul intereselor vitale amplasat în România;
d) persoana fizică pleacă din România pentru o perioadă
sau mai multe perioade de şedere în străinătate care
depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui
interval
de
12
luni
consecutive.
Menționăm că, pot exista şi alte elemente care sunt
luate în considerare la menţinerea rezidenţei în România,
dar numai împreună cu elementele menţionate mai sus:
autovehicule înregistrate în România/statul străin;
permis de conducere emis de autorităţile competente
din România/statul străin; paşaport emis de autorităţile
competente din România/statul străin; persoana este
asigurată
la
sistemul
asigurărilor
sociale
din
România/statul străin în toată perioada în care stă în
străinătate/România; persoana este asigurată la sistemul
asigurărilor sociale de sănătate din România/statul străin
pe
parcursul
perioadei
în
care
stă
în
străinătate/România.

7

Daca am parasit Romania de cativa ani, inteleg
ca putem depune actele necesare folosind posta
(dar cu confirmare de primire), in legatura cu
acest aspect doresc sa va intreb care este sediul
ANAF unde trebuie trimise actele necesare? Este
locatia ANAF din orasul unde avem dominiciliul
in buletin? In legatura cu actele care trebuiesc
trimise catre dvs, sunt de ajuns documentele
anexate ordinului publicat si certificatul de
rezidenta emis de tara in care platim taxe sau
aveti nevoie si de alte acte cum ar fi contract de
munca, dovada de adresa sau altele?

Organul fiscal competent în vederea depunerii
formularului (şi a documentelor anexate) în vederea
stabilirii rezidenţei fiscale, este organul fiscal în a cărui
rază teritorială aţi
avut ultimul domiciliu.
Pentru stabilirea rezidenţei fiscale, organul fiscal
analizează documentele prezentate de către contribuabil,
respectiv, formularul Chestionar pentru stabilirea
rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din
România, orice alte documente ce pot sta la baza
determinării rezidenţei persoanei fizice, şi, după caz,
certificatul de rezidenţă fiscală emis de autoritatea
fiscală străină sau un alt document eliberat de către o
altă autoritate decât cea fiscală, care are atribuţii în
domeniul certificării rezidenţei fiscale conform legislaţiei
interne
a
acelui
stat.
Astfel, pe lângă principalele elemente care sunt luate în
considerare pentru stabilirea rezidenţei unei persoane
fizice care părăseşte România (domiciliul din România,
locuinţa permanentă din România a persoanei fizice,
locuinţa care poate fi în proprietate sau închiriată ori
care rămâne disponibilă oricând pentru aceasta
persoană şi/sau familia sa, centrul intereselor vitale
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amplasat în România, persoana fizică pleacă din
România pentru o perioadă sau mai multe perioade de
şedere în străinatate care depăşesc în total 183 de zile,
pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive), pot
fi şi alte elemente care sunt luate în considerare la
menţinerea rezidenţei în România: autovehicule
înregistrate in România/statul străin; permis de
conducere emis de autorităţile competente din
România/statul străin; paşaport emis de autorităţile
competente din România/statul străin; persoana este
asigurată
la
sistemul
asigurărilor
sociale
din
România/statul străin în toata perioada în care stă în
străinatate/România; persoana este asigurată la sistemul
asigurărilor sociale de sănătate din România/statul străin
pe
parcursul
perioadei
în
care
stă
în
străinătate/România.
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1. Un cetatean roman angajat full time in
strainatate ce revine in tara doar ocazional in
concediu are nevoie sa declare rezidenta fiscala?
In Franta, daca stai 183 de zile (fapt subinteles,
avand in vedere ca platesc chirie 12 luni pe ani),
ai automat rezidenta fiscala stabilita. Nu imi cere
nimeni sa ma declar, nici sa trimit formulare si
justificative.
2. Am auzit niste povesti pe site-uri de stiri cum
ca cine nu depune declaratie ar trebui sa
plateasca CAS macar cat pentru salariu minim
pe economie chiar daca nu are venituri declarate
in Romania. Ce spune legea in aceasta privinta?

1. Orice persoană fizică rezidentă în România, care
pleacă din ţară pentru o perioadă sau mai multe
perioade de şedere în străinătate care depăşesc în total
183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni
consecutive, are obligaţia completării şi depunerii la
organul fiscal a formularului "Chestionarul pentru
stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea
din România", în vederea menţinerii sau scoaterii din
evidenţa
organului
fiscal
central
competent.
Dacă, între timp, aţi obţinut rezidenţa fiscală într-un stat
cu care România are încheiată convenţie de evitare a
dublei impuneri, veţi anexa la formularul menţionat
anterior, certificatul de rezidenţă fiscală emis de
autoritatea competentă a statului care vă consideră
rezident sau un alt document eliberat de către o altă
autoritate decât cea fiscală, care are atribuţii în
domeniul certificării rezidenţei fiscale conform legislaţiei
interne a acelui stat, în vederea aplicării prevederilor
convenţiei. Persoana fizică rezidentă română, cu
domiciliul în România, continuă să fie considerată
rezidentă în România, AVÂND OBLIGAȚIE FISCALĂ
INTEGRALĂ până la data schimbării rezidenţei potrivit
convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate de
România
cu
statul
străin.
2. În legătură cu contribuţia de asigurări sociale de
sănătate, vă precizăm că, au calitatea de
contribuabili/plătitori de venit la sistemul de asigurări
sociale de sănătate, printre alţii, cetățenii români cu
domiciliul
în
țară.
De asemenea, persoanele, care dețin o asigurare pentru
boală și maternitate în sistemul de securitate socială din
alt stat membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic
European și Confederației Elvețiene; sau în statele cu
care România are încheiate acorduri bilaterale de
securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de
boală-maternitate, în temeiul legislației interne a statelor
respective, care produce efecte pe teritoriul României și
fac dovada valabilității asigurării, în conformitate cu
procedura stabilită prin ordin comun al președintelui
A.N.A.F. și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări
sociale de sănătate.
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La stabilirea rezidentei fiscale în România , Prezentarea certificatului de rezidență fiscală nu este
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prezentarea certificatului de rezidenta fiscala
este obligatoriu? Dacă persoana fizica are o
naționalitate diferita de cetățenie , sau mai
multe , certificatul de rezidenta fiscala din care
din acestea trebuie prezentat? Ce risca dacă
îndeplinește cerințele de rezidenta fiscala în
România dar nu aplica ptr aceasta ?

obligatorie, însă acesta este documentul care atestă
rezidența fiscală în alt stat. Certificatul de rezidență
fiscală se obține din statul străin în care aveți rezidența
fiscală.
În situația în care certificatul de rezidență fiscală nu este
prezentat, organul fiscal va putea stabili rezidența fiscală
a persoanei fizice în România.

Menționăm că întrebările contribuabililor au fost parțial modificate pentru o mai bună înțelegere.
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