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1 Persoana plecata din Ro de 10 ani, nu a primit 
la adresa din Ro nici o notificare, trebie sa 
declare ceva la ANAF ? 

Obligația de depunere a chestionarului pentru stabilirea 
rezidenței fiscale la plecarea din România revine doar 
persoanelor care au părăsit teritoriul țării noastre de la 
data intrării în vigoare a Ordinului ministrului finanțelor 
publice nr. 74/2012, abrogat prin Ordinul 1099/2016, ale 
cărui prevederi sunt în prezent în vigoare.În cazul 
dumneavoastră, dacă ați plecat din țară în anul 2008, și 
în situația în care nu mai aveți încă domiciliul/rezidența 
fiscală în România, nu aveți obligația de depunere a 
chestionarelor. 

2 Care este perioada de inregistrare? Care sunt
sancțiunile? Va multumesc! 

Chestionarele  pentru  stabilirea  rezidenței  fiscale  la
plecarea/sosirea  din/în  România  se  depun  la  organul
fiscal  competent  cu  30  de  zile  înainte  de  a  părăsi
teritoriul  tării  noastre/30  de  zile  de  la  împlinirea
termenului  de  183  de  zile  de  prezenţă  în  România 
Sancțiunea  pentru  nedepunerea  formularelor  se  aplică
pentru fapte săvărșite dupa data de 1 ianuarie 2018 și
consta în amedă de la 50 lei la 100 lei. 

3  Sunt plecata din tara de 16 ani . Am muncit in
Spania si acum in UK . Nu am mai fost in tara de
11 ani . Cum pot sa inregistrez rezidenta fiscala
daca  nu  mai  am  motiv  sa  ma  mai  intorc  in
Romania niciodata? 

În  situaţia  prezentată  de  dumneavoastră  nu  aveţi
obligaţia  depunerii  formularului  "Chestionar  pentru
stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea
din România" la organele fiscale din România. 

4 Plecata  din  2015  cu  fiica  mea,  acum  majora;
vom  depune  anul  acesta  chestionarul  pt
stabilirea  rezidentei  la  plecarea  din  Ro,
deoarece abia  acum am citit  despre el;  exista
sanctiuni  daca  Il  depunem  doar  peste  cateva
luni? Multumesc. 

Potrivit  dispozitiilor  Codului  de  procedura  fiscala,
incepand cu data de 01.01.2018, nedepunerea în termen
a  Chestionarului  pentru  stabilirea  rezidenţei  persoanei
fizice la plecarea din România constituie contravenţie şi
se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 100 lei şi se
aplică săvârşite după data de 01,01,2018 

5 O persoana plecata din tara de 15 ani, dar care
are  venituri  din  activitati  independente
(traducator  autorizat)  in Romania este  obligata
sa depuna Chestionarul de stabilire a rezidentei
fiscale? Daca da, odata cu chestionarul trebuie
sa depuna certificatul de rezidenta fiscala emis
de  autoritatile  fiscale  din  tara  in  care  este
stabilit? 

Obligația de depunere a "Chestionarului pentru stabilirea
rezidenței fiscale la plecarea din România" revine doar
persoanelor  care  au  părăsit  teritoriul  țării  noastre
incepand cu data de 01.01.2012, data intrării în vigoare a
OMFP nr.  74/2012, abrogat prin  OMFP 1099/2016, ale
cărui  prevederi  sunt  în  prezent  în  vigoare.  În  cazul
dumneavoastră, dacă ați plecat din țară în urma cu 15
ani  și  în  situația  în  care  nu  mai  aveți  încă
domiciliul/rezidența fiscală în România, nu aveți obligația
de  depunere  a  chestionarului.
Avand in vedere ca in prezent sunteti rezident fiscal in
alta  tara  dar  realizati  venituri  in  Romania  din  activitati
independente,  pentru  a  afla  informaţii  privind  situația
dumneavoastră  fiscală  puteţi  să  transmiteti  un  e-mail,
accesand  siteul  nostru  w.w.w..anaf.ro,  "Formularul  de
contact"  unde  selectaţi  secţiunea  "  Asistenţă  şi
îndrumare  în  domeniul  fiscal"  si  completaţi  datele
dumneavoastra de identificare, respectiv CNP şi adresa
de domiciliu din România 

6 De  zece  ani  lucrez  sezonier(6-7luni  pe  ani)in
străinătate(Italia)!in  rest  sunt  in  șomaj  alte  3-4
luni ,cam o luna jumate vin in țara...in ce condiții

Are obligaţia completării formularului "Chestionar pentru
stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea
din România" persoana fizică rezidentă în România, care
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se  depune  chestionarul  și  ce  documente  sunt
necesare(precizez ca,atât  contractul  de munca
cât  și  cel  de  închiriere  al  unui  apartament  se
face abia când ajung in străinătate)!!! 

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.
Depunerea  formularului  menţionat  la  organul  fiscal
competent  se  face  cu  30  de  zile  înaintea  plecării  din
România. 
Documentele care se anexează la "Chestionarul pentru
stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea
din România",  sunt  cele cerute de formular,  precum şi
orice alte documente care pot  sta la baza determinării
rezidenței  fiscale.Pentru  mai  multe  informaţii  ne  puteţi
contacta telefonic la nr 0314039170 

7 O  persoana  care  are  pașaport  cu  adresa  in
străinătate  și  nu  mai  are  buletin  și  nici  alte
proprietăți  în  România  trebuie  sa  mai
completeze acest formular? 

În  situația  în  care  nu mai  aveţi  Carte  de identitate  cu
domiciliu  în  România,  nu  aveți  obligația  depunerii
Chestionarului la plecarea din România. 

8 Sunt plecat din 2001 din Romania in UK. Sunt
rezident fiscal  in UK. In luna august  ma intorc
definitiv  in  Romania.  Ce  formulare  am  de
completat.  

Din  informaţiile  prezentate  rezultă  că  sunteți  rezident
fiscal în UK și doriți să vă întoarceți definitiv în România
în  acest  caz  aveți  obligația  depunerii  formularului
"Chestionar  pentru  stabilirea  rezidenţei  fiscale  a
persoanei  fizice  la  sosirea  în  România"  atașând
documentele  menționate  în  instrucțiuni.  Formularul  îl
puteți  găsi  accesând  următorul
link: https://static.anaf.ro/.../formulare/A1_OMFP_1099_2
016.pdf 

9 Buna ziua!  Un student  roman in  UK, care are
contract de inchiriere pentru locuinta in UK, se
considera ca e rezident in UK? Domiciliul  e in
Romania, este fizic in Romania cel putin 5 luni
pe an (vacantele cumulate).  Intrebarea e pusa
pentru ca dei de la Casa de sanatate ne-au spus
ca  degeaba  platim  constributia  la  sanatate  in
tara, pentru a i  se elibera Cardul european de
sanatate. Si totusi, el are domicliul in Romania,
este plecat temporar la studii. 

Obligaţia  depunerii  formularului  "Chestionar  pentru
stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea
din  România"  revine persoanei  care a  părăsit  teritoriul
țării  noastre  începând  cu  data  de  30.01.2012,  dacă
aceasta  pleacă  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.  Referitor  la  calitatea  de  asigurat  pentru
clarificare este necesar să vă adresaţi Casei Naţionale
de Asigurări de Sănătate 

10 Persoana  fizica  stabilita  in  Olanda  din  2013,
venituri de natira salariala. Stabilirea rezidentei
fiscale poate fi realizata retroactiv? 

Dacă  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".
În  situația  în  care  nu  ați  depus  chestionarul  aveți
posibilitatea  transmiterii  acestuia,  împreună  cu
documentele  justificatve,  prin  poștă  cu  confirmare  de
primire  sau  poate  fi  depus  prin  intermediul  unui
împuternicit la sediul organului fiscal. 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  accesând următorul
link: https://static.anaf.ro/.../telefoane_judete/Regiuni.htm

11 Un angajat roman cu domiciliul in Romania este
trimis de catre firma din Romania in delegatie in
UE  cu  acordul  sau  mai  mult  de  183  zile/an.
Are obligatia sa depuna Chestionarul de stabilire
a rezidentei fiscale? 

Are obligaţia completării formularului "Chestionar pentru
stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea
din România" persoana 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. 

12 Bună  ziua,  si  mulțumiri  pentru  organizarea
acestei  sesiuni.  Am  observat  într-o  sesiune
anterioara  că  obligativitatea  depunerii
chestionarului  se  stabilește  în  funcție  de  data
părăsirii  teritoriului  României.  Ne  puteți

Depunerea  formularului  "Chestionar  pentru  stabilirea
rezidenţei  fiscale  a  persoanei  fizice  la  plecarea  din
România" se face de către persoana fizică rezidentă în
România, cu 30 de zile înaintea plecării din ţară pentru o
perioadă sau mai multe perioade de şedere în străinătate
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comunica  începând  cu  ce  dată  se  consideră
obligatorie  completarea  chestionarului?

De  asemenea,  ce  documente  sunt  necesare
pentru  a  putea atesta  rezidenta fiscala  în  altă
țară  Europeană,  și  se  pot  trimite  aceste
documente  prin  poștă/e-mail?

În cazul în care reședința fiscală a fost stabilita
și menținută în străinătate pe durata a mai mult
de  un  an,  documentele  depuse  trebuie  sa
cuprindă întreaga perioada în care persoana a
încasat venituri în acea tara? 

care depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui
interval de 12 luni consecutive, obligaţie care a intrat în
vigoare  începând  cu  data  de  30.01.2012.
Documentul care atestă rezidenţa fiscală stabilită în alt
stat este Certificatul de rezidenţă fiscală emis de către
autoritatea fiscală  competentă a  statului  respectiv,  sau
un alt document eliberat de către o altă autoritate decât
cea  fiscală,  care  are  atribuții  în  domeniul  certificării
rezidenței fiscale conform legislației interne a acelui stat.
Documentul poate fi transmis prin poştă organului fiscal
competent  din  România.
În urma analizei efectuate, organul fiscal stabilește dacă
persoana  fizică  rezidentă  în  România  păstrează
rezidența în țara noastră potrivit convenției de evitare a
dublei impuneri şi/sau Codului fiscal, sau este persoană
fizică  nerezidentă  în  România,  respectiv  organul  fiscal
stabileşte  dacă  persoana  fizică  are  în  continuare
obligație  fiscală  integrală  în  România  sau  va  fi
scoasă/menținută din/în evidențele fiscale. În situaţia în
care  persoana  fizică  este  notificată  de  către  organul
fiscal  cu  privire  la  scoaterea din  evidenţele  fiscale  din
România, aceasta nu trebuie să facă dovada veniturilor
obţinute în alt stat. Adresa poştală a administraţiei fiscale
la care trebuie să trimiteţi chestionarul o găsiţi accesând
următorul
link https://static.anaf.ro/.../telefoane_judete/Regiuni.htm 

13 Sunt  plecata  in  Olanda  din  2013,depun  in
Olanda,  la  fisc,  anual  declaratiile  pe  venit.In
Romania  nu  am nimic  pe  numele  meu  si  nici
venituri,mai  e  nevoie  sa  depun  in  Romania
chestionarul de rezidenta fiscala? 

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  poate  fi  descărcat  de  pe  site-ul  nostru,
accesând  următorul
link: https://static.anaf.ro/.../formulare/A2_OMFP_1099_2
016. pdf 

14 O  persoana  plecata  in  UK  din  02.2017,  unde
lucreaza cu contract de munca si are inchiriata o
locuinta va depune in  ian.2018 chestionarul  pt
stab. rezidentei. Intrebari: 1. Este posibil  sa fie
amendata si care ar fi amenda ? 2. Ce acte si
sub ce forma (copii xerox, traduse, etc) trebuie
sa depuna pt a demonstra rezidenta in UK ? (De
la  inceput  deoarece  nu  se  poate  plimba  cu
avionul  in  Romania  pt.  a  aduce  completari  la
chestionar)? 

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,  împreună  cu
documentele  justificatve,  prin  poștă  cu  confirmare  de
primire  sau  poate  fi  depus  prin  intermediul  unui
împuternicit la sediul organului fiscal. 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  accesând următorul
link: https://static.anaf.ro/.../telefoane_judete/Regiuni.htm
.
La  chestionar  veţi  anexa,  după  caz,  certificatul  de
rezidenţă  fiscală  eliberat  de  autoritatea  competentă  a
statului străin sau un alt document eliberat de către o altă
autoritate decât cea fiscală, care are atribuţii în domeniul
certificării  rezidenţei  conform legislaţiei  interne a acelui
stat,  în  original  sau  în  copie  legalizată,  însoţit  de  o
traducere  autorizată  în  limba  română.
La  cererea  organului  fiscal  central  competent  din
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România,  sunteţi  obligată  să  prezentaţi  documentele
solicitate de aceasta, însoţite de o traducere autorizată în
limba  română,  şi,  după  caz,  să  aduceţi  clarificări
adiţionale.
Nu  veţi  primi  amendă  pentru  nedepunerea
chestionarului,  deoarece  amenda  se  aplică  faptelor
săvârşite după data de 01,01,2018. 

15 Puteti explica, va rog, de ce in chestionar apar
intrebari  referitoare  la  autovehicule  detinute,
persoane din familie care raman sau pleaca din
Romania?  Personal,  gasesc  acest  chestionar
cam intruziv. 

În  baza  informațiilor  furnizate  în  Chestionarele  pentru
stabilirea  rezidenței  fiscale  la  plecarea/sosirea  din/în
România,  organul  fiscal  stabilește  rezidența  fiscală  a
persoanei  respective,  analizând  CENTRUL
INTERESELOR VITALE, respectiv locul de care relațiile
personale  și  economice  ale  persoanei  fizice  sunt  mai
apropiate. În stabilirea centrului  intereselor vitale se va
acorda  atenție  familiei  soțului/soției,  copilului/copiilor,
persoanelor aflate în întreținerea persoanei fizice și care
sosesc  în  România  împreună  cu  aceasta. 
Pot exista şi alte elemente care sunt luate în considerare
la stabilirea rezidenţei  în România sau în statul  străin,
cum ar fi: autovehicul înregistrat în România/statul străin;
permis de conducere emis de autoritatea competentă din
România/statul  străin,  s.a.;
Menţionăm că  potrivit  art  11 din  Codul  f'de  procedură
fiscală, personalul din cadrul organului fiscal este obligat
să păstreze secretul asupra informațiilor de care a luat
cunoștință ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu. 
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