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Nr. Crt. Întrebare Răspuns

1 Cum se va proceda în cazul în care în baza legislației 
naționale a statului în care o persoană fizică rezidentă
fiscal în România își desfășoară parțial activitatea (mai
puțin de 183 de zile în decursul unui an calendaristic) 
se consideră că aceasta ar trebui să devină rezident 
fiscal în respetivul stat? Condițiile pentru schimbarea 
rezidenței fiscale menționate de legislația națională 
din România, respetiv cele menționate în Convenția 
de evitare a dublei impuneri dintre România și 
respectivul stat nu sunt îndeplinite. 

Întrucât menționați că, persoana fizică, la care faceți referire, 
își desfășoară activitatea într-un stat cu care România are 
încheiată convenție de evitare a dublei impuneri, se vor avea 
în vedere prevederile Convenției de evitare a dublei impuneri 
încheiată cu statul în care persoana își desfășoară activitatea. 
Ca urmare, pentru o analiză corectă a acestei situații, vă 
rugăm să comunicați persoanei în cauză să ne transmită 
informații suplimentare cu privire la situația fiscală personală, 
inclusiv menționarea statului în cauză, pe formularul de 
contact existent la link-ul:https://www.anaf.ro/asistpublic/, 
alegând categoria "Asistență în domeniul fiscal". 

2 Am aflat acum o lună prin intermediul unui post Tv 
despre declararea rezidenței fiscale la plecarea și la 
sosirea iî România și va expun cazul meu:
1. Când o persoană este plecată din țară de 18 ani 
muncind în alta țară, pentru CÂTI ANI trebuie 
prezentat Certificatul de Rezidență Fiscală eliberat de 
autoritatea competenta a statului străin? lLgea fiind 
din anul 2012 și abrogată în anul 2016...
2. În cazul în care eu depun anul asta chestionarul 
pentru stabilirea rezidenței fiscale la plecarea din 
România (eu fiind plecat din anul 1999),ce risc există 
de a primi o amendă pentru neprezentarea la timp, și 
de când se calculează din 2012 sau 2016?
3. Daca chestionarul pentru stabilirea rezidenței la 
plecare (descarcat de pe site) este in limba 
română/engleză , Certificatul de rezidență fiscală 
eliberat de autoritatea competenta a statului străin 
este in italiană/engleză mai trebuie traducere 
autorizată în limba română?
4. În instrucțiunile de completare, paragraful B) este 
scris că “ persoana fizică este obligată să prezinte 
documentele solicitate de aceasta, însoțite de o 
traducere autorizată “ acestea fiind permis de 
conducere / certificat de înmatriculare autoturism / 
Contract de închiriere locuință. Trebuiesc toate trimise
și traduse? Să nu ne trezim că lipsește ceva și mai 
trece un an.
5. Cum poate fi prezentat chestionarul, eu fiind 
ocupat cu serviciul, prin poștă din statul străin sau 
online? 

Referitor la întrebările dvs vă facem cunoscute următoarele:
1. 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. Într-adevăr O74/2012 a fost abrogat prin 
O1099/2016, însă obligația de depunere a chestionarelor 
revine persoanelor care nu și-au îndeplinit obligația 
declarativă. În cazul dumneavoastră, dacă ați plecat din țară în
anul 1999 și nu mai aveți domiciliul în România și nici 
rezidența fiscală în țara noastră, nu aveți obligația depunerii 
chestionarelor.
2. Sancțiunea se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2018.
3. Documentele care se atașează la Chestionar, trebuie însoțite
de o traducere autorizată în limba română.
4. Formularul se poate transmite personal sau prin 
împuternicit, prin poștă, cu confirmare de primire, sau se 
poate depune la registratura organului fiscal central 
competent, urmând a se crea și posibilitatea de depunere on-
line a acestora. 

La punctul 3) nu ați răspuns. De ce o persoană care 
completează un formular bilingv român/englez trebuie
să traducă un certificat redactat și în limba engleză. 

Referitor la formularele bilingve și necesitatea de depunere a 
documentelor justificative în limba română, vă comunicăm 
următoarele: 
a) În ceea ce privește depunerea documentelor în limba 
română, vă comunicăm că limba oficială în administrația fiscală
din România este limba română (așa cum în fiecare stat există 
o limbă oficială) iar orice document sau înscris care se prezintă
agenției fiscale trebuie să fie însoțite de traduceri în limba 
română certificate de traducători autorizați.
b) Chestionarele pentru stabilirea rezidenței fiscale la 
plecarea/sosirea din/în România sunt tipărite și în limba 
engleză, întrucât formularele respective pot fi completate și de
către persoanele fizice nerezidente care se află în situațiile 
respective, și cărora organul fiscal din România trebuie să le 
stabilească rezidența fiscală. 

3 Unde va fi considerat centrul intereselor vitale din 
punct de vedere economic al unei persoane fizice 
reizente fiscal în România care este concomitent 
acționar majoritar și administator al unei societăți din 

Stabilirea rezidenței persoanei fizice, dacă aceasta este 
considerată rezidentă atât în România, cât și într-un stat 
semnatar al convenției de evitare a dublei impuneri, se 
stabilește după cum urmează:
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România, respectiv a uneia dintr-un stat membru al 
Uniunii Europene și cum ar putea influența acest 
statut al persoanei fizice rezidența sa fiscală? 

- persoana este considerată rezidentă numai a statului în care 
are domiciliul, respectiv locuința permanentă aflată la 
dispoziția sa;
- dacă aceasta deține o locuință permanentă aflată la 
dispoziția sa în ambele state, persoana este considerată 
rezidentă numai a statului în care își are CENTRUL 
INTERESELOR VITALE, respectiv în statul cu care relațiile sale 
personale și economice sunt mai apropiate. În analiza relațiilor
personale se acordă atenție familiei soțului/soției, 
copilului/copiilor, persoanelor aflate în întreținerea persoanei 
fizice și care sosesc în România împreună cu aceasta, calitatea
de membru într-o organizație caritabilă, religioasă, participarea
la activități culturale sau de altă natură. În analiza relațiilor 
economice se acordă atenție dacă persoana este angajat al 
unui angajator român, dacă este implicată într-o activitate de 
afaceri în România, dacă deține proprietăți imobiliare în 
România, conturi la bănci în România, carduri de credit/debit 
la bănci în România. Dacă o persoană fizică deține o locuință 
într-un stat semnatar al unei convenții de evitare a dublei 
impuneri încheiate cu România și deține la dispoziția sa și o 
locuință în România în timp ce o păstrează pe prima, faptul că 
păstrează prima locuință în statul în care a locuit 
preponderent, unde a muncit și unde se află familia sa și toate
proprietățile sale poate, împreună cu alte elemente, să 
demonstreze că persoana în cauză și-a păstrat centrul 
intereselor vitale în celălalt stat, și nu în România. Același 
criteriu de stabilire a centrului intereselor vitale este folosit în 
mod corespunzător și pentru persoanele fizice rezidente care 
părăsesc România;
- dacă nu poate fi determinat statul în care persoana are 
centrul intereselor vitale sau dacă respectiva persoană nu 
deține o locuință permanentă aflată la dispoziția sa în niciunul 
dintre state, se consideră că este rezidentă a statului în care 
aceasta locuiește frecvent. Astfel, se vor avea în vedere 
șederile pe care le are persoana respectivă în toate locurile din
același stat;
- dacă persoana locuiește în mod obișnuit în ambele state sau 
nu locuiește în niciunul dintre ele, se va considera că persoana
respectivă este rezidentă a statului a cărui 
naționalitate/cetățenie o are;
- dacă persoana are naționalitatea/cetățenia ambelor state sau
nu are naționalitatea/cetățenia niciunuia dintre ele, autoritățile
competente ale statelor contractante vor rezolva această 
problemă pe cale amiabilă la nivelul acestora, potrivit 
articolului "Procedura amiabilă" din convenția de evitare a 
dublei impuneri. 

4 Unde se poate depune online Chestionarul pentru 
stabilirea rezidenței persoanelor fizice la plecarea din 
România? 

Pentru moment formularul "Chestionar pentru stabilirea 
rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România" se
poate transmite prin poștă, cu confirmare de primire, sau se 
poate depune la registratura organului fiscal central 
competent. Formularele pot fi descărcate de pe site-ul nostru, 
accesând următorul link:
https://static.anaf.ro/.../formulare/A2_OMFP_1099_2016.pdf. 

Și care este data pânâ la care se poate depune acest 
chestionar? 

În vederea scoaterii/menținerii din/în evidență de către 
organul fiscal central competent, persoana fizică rezidentă în 
România, respectiv persoana nerezidentă are obligația să 
înregistreze cu 30 de zile înaintea plecării din România 
Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei 
fizice la plecarea din România, la organul fiscal central 
competent unde își are domiciliul fiscal. 

Cu ce țări avem parteneriate pentru evitarea dublei 
impuneri? 

Lista completă a convențiilor pentru evitarea dublei impuneri 
încheiate de România cu alte state o puteți consulta accesând 
următorul link: 
https://static.anaf.ro/.../Asiste.../Conventii/Conventii.htm 

5 Eu sunt plecată din România din 2007, cu rezidența 
permanentă în Spania din același an, din România nu 

Dacă ați plecat din țară în anul 2007 și nu mai aveți domiciliul 
în România și nici rezidența fiscală în țara noastră, nu aveți 
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am nici un venit și nici nu am muncit niciodată. 
Trebuie să completez și să trimit acest chestionar? 
Dacă da, ce acte trebuie să trimit anexate la acest 
formular și dacă trebuiesc traduse. 

obligația depunerii Chestionarului pentru stabilirea rezidenței 
fiscale a persoanei fizice la plecarea din România. 

Am buletinul cu domiciliul în România dar rezidența 
fiscală o am iî Spania. Asta schimbă ceva? 

Pentru a analiza situația dumneavoastră fiscală, vă invităm să 
ne scrieți pe formularul de contact de pe site-ul ANAF, astfel 
încât colegii noștri din cadrul unității fiscale să poată verifica 
cum figurați în evidențele fiscale. Ca urmare a analizei 
efectuate aceștia vă vor comunica care sunt obligațiile fiscale 
ce vă revin, inclusiv dacă aveți obligația depunerii 
chestionarului. Formularul de contact poate fi accesat la 
următorul link:https://www.anaf.ro/asistpublic/ 

6 De ce aveți nevoie de copii traduse și legalizate? De 
ce aveți nevoie de copia contractului de muncă? 
Consider că renunțarea la rezidența fiscală trebuia să 
fie scurtă și concisă iar mai apoi dumneavoastră să 
colaborați cu țările în care noi locuim în prezent. 
Cerem ca totul să se depună online, cerem ca actele 
justificative sa fie doar în copie.  

În vederea scoaterii/menținerii din/în evidență de către 
organul fiscal competent, persoana fizică rezidentă în 
România, va prezenta toate documentele ce pot sta la baza 
determinării rezidenței fiscale, atât cele prevăzute de către 
Ordinul nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte 
privind rezidența în România a persoanelor fizice,cât și cele 
solicitate de către organul fiscal, considerate de acesta 
relevante în vederea stabilirii rezidenței fiscale.
În ceea ce pivește depunerea on-line, menționăm că aceasta 
se are deja în vedere, însă pentru moment, formularul 
"Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei 
fizice la plecarea din România" precum și documentele 
justificative se pot transmite prin poștă cu confirmare de 
primire sau se pot depune la registratura organului fiscal 
central competent, de dvs sau de către un împuternicit.
În ceea ce privește depunerea documentelor în limba română, 
vă comunicăm că limba oficială în administrația fiscală din 
România este limba română (așa cum în fiecare stat există o 
limbă oficială) iar orice document sau înscris care se prezintă 
agenției fiscale trebuie să fie însoțite de traduceri în limba 
română certificate de traducători autorizați. 

7 Anterior intrării în vigoare a O.G. nr. 30/2017 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală care erau sancțiunile 
aplicabile pentru nedepunerea/depunerea cu 
întârziere a Chestionarului pentru stabilirea rezidenței 
persoanei fizice la sosirea în România, respectiv a 
Chestionarului pentru stabilirea rezidenței persoanei 
fizice la plecarea din România și în baza cărui articol 
din Codul de procedură fiscală erau aplicate aceste 
sancțiuni?

Referitor la sancționarea pentru nedepunere, prevăzută la art. 
336, alin. 3, indice 1, aceasta se aplica pentru fapte savarsite 
dupa data de 1 ianuarie 2018 cand intra in vigoare aceasta 
norma. Sanctiunea nu se aplica pentru fapte savarsite anterior 
datei de 1 ianuarie 2018. 

8 Cetățenii români care lucrează ca independenți în alte
state, având PFA înființat în alt stat al UE și care 
plătesc în statul în care lucrează asigurările sociale, 
considerați rezidenți fiscali români doar pentru că NU 
sunt angajați în statul în care lucrează? Și ei au 
contracte de prestări servicii DOAR cu rezidenții fiscali
străini din țară în care își desfășoară activitatea, la fel 
ca cei angajați acolo.

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. De ce este necesară 
stabilirea rezidenței fiscale? Tocmai pentru a se putea stabili 
care este statul în care o persoană își va îndeplini obligațiile 
fiscale și a se evita dubla impunere (adică impunerea în 
ambele state). Acesta a fost și rolul acestei sesiuni, de a 
explica persoanelor fizice care sunt obligațiile fiscale ce le revin
acestora, atunci când părăsesc teritoriul României sau sosesc 
pe teritoriul României. Există convenții de evitare a dublei 
impuneri care se aplică, tocmai pentru a evita impunerea 
veniturilor în două state și pe care și România le aplică, ca și 
celelalte state semnatare. Sperăm că acum s-a înțeles care a 
fost obiectivul acestei sesiuni, acela de a informa cetățenii în 
mod corect în vederea îndeplinirii obligațiilor fiscale, conform 
legislației în vigoare și a evitării obținerii unor informații 
eronate din diverse surse. 

9 Daca chestionarul pt stabilirea rezidentei la plecarea 
din Romania este trimis prin posta cu confirmare de 
primire din tara unde persoana este rezidenta fizic 
( Spania, Italia, Anglia.. etc).. raspunsul il va primi tot
prin intermediul postei?

Da, răspunsul vă va fi transmis prin intermediul poștei. 
Menționăm însă că puteți să desemnați și un împuternicit care 
să reprezinte în relația cu organul fiscal.
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10 1. Având în verdere că statul spaniol eliberează 
certificat de rezidență fiscală în luna mai a anului 
2018 (la data depunerii primei declarații de rentă a 
contribuabilului), ce document justificativ poate 
prezenta un cetățean român care își desfășoară 
activitatea în Spania pentru a atesta rezidența fiscală?
2. în condițiile în care scoaterea din evidența fiscală în
România se face la data prezentării chestionarului, ce 
se întâmplă cu veniturile realizate anterior în altă țară 
(Spania în acest caz, cu care România are o convenție
de evitare a dublei impuneri), asupra cărora a fost 
calculat și reținut deja impozit în țara în care au fost 
declarate? Există riscul recalculării / impozitării în 
România?
3. Ce documente trebuie prezentate de către 
persoana care intenționează să părăsească România? 

Până la data scoaterii din evidența fiscală a unei persoane 
fizice, pentru aceasta, există obligație fiscală integrală în 
România (pentru veniturile obținute din România cât și din 
străinătate), pentru impozitul reținut în străinătate (Spania), 
fiind necesară prezentarea documentului care atestă plata 
acestuia, în vederea acordării creditului fiscal.
Referitor la documentele justificative, persoanele fizice române
au obligația de a anexa la „Chestionarul pentru stabilirea 
rezidenței fiscale a persoanelor fizice la plecarea din România”,
orice documente care pot fi considerate justificative pentru 
stabilirea rezidenței unei persoane fizice care părăsește 
România, ca de exemplu:
- copie CI;
- copie contract (de muncă, detașare etc.) însoțit de 
traducerea autorizată a acestuia;
- act de stare civilă;
- copie act locuință din România (dacă este cazul);
- copii acte de identitate soț, soție, copii-CNP (dacă este 
cazul);
- copie certificat de rezidență fiscală însoțit de traducerea 
autorizată a acestuia în orginial;
- înregistrarea autovehiculelor;
- permis de conducere;
- locul unde persoana este asigurată la sistemul asigurărilor 
sociale;
- orice alte documente justificative care sunt luate în 
considerare pentru stabilirea rezidenței unei persoane fizice 
care părăsește România. 

11 Lista țărilor cu convențiile pentru evitarea dublei 
impuneri cuprinde Italia. Asta înseamnă că nu trebuie
să prezint nimic? Și pot sta liniștită în privința 
amenzilor sau alte chestii?? 

 Într-adevăr, lista țărilor cu convențiile pentru evitarea dublei 
impuneri cuprinde și Italia, însă faptul că există convenție nu 
înseamnă că un contribuabil nu are obligația de depunere a 
chestionarelor. Vă rugăm să aveți în vedere că, persoana fizică 
rezidentă în România care pleacă 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, are obligația completării formularului "Chestionar 
pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea
din România".
Dacă ne comunicați concret situația dumneavoastră, vă vom 
putea comunica dacă aveți sau nu obligația depunerii 
chestionarelor.

M-am căsătorit în 2005 în Italia.
Nu am cetățenia dar fiscal sunt rezistentă din anul 
2005 (în baza anafului din italia) după primul contact 
de lucru ca simplu muncitor. Am început să lucrez din 
2005 cu contract și doar în vacanță mă întorc acasă în
fiecare 2/3 ani. În tot acest timp (din 2005 până în 
prezent) am trăit în Italia și sunt în foarte regulă cu 
impozite și taxe cu statul italian. Cum trebuie să 
procedez având în vedere că fiica mea care peste 
puțin va împlini 18 ani și are obligații de școală (3 ani 
până la absolvire) să nu se trezească și ea cu 
probleme cu statul Român având în vedere că ambele
avem buletin de identitate româneasc cu adresa la 
casă mamei mele.

Pentru a analiza situația dumneavoastră fiscală, vă invităm să 
ne scrieți pe formularul de contact de pe site-ul ANAF, astfel 
încât colegii noștri din cadrul unității fiscale să poată verifica 
cum figurați în evidențele fiscale. Ca urmare a analizei 
efectuate aceștia vă vor comunica dacă aveți de îndeplinit 
obligații fiscale. Formularul de contact poate fi accesat la 
următorul link:https://www.anaf.ro/asistpublic/ 

Suntem ambele plecate din România din 2005 regular
cu acte în Italia (CNP italian+buletine) dar domiciliul 
aveam și în România la casă părintească.
Anaful italian zice ca având în vedere tratativele și 
convențiile între țări nu am nevoie de un certificat 
fiind Italia care a comunicat deja de ani de zile țării 
române că sunt plătitor de taxe în Italia.
Ce obligații am dacă mă întorc doar în vizită dar sunt 
stabilit în Italia de mai mult de 14 ani? 

12 La angajare în Germania, finanțele din această țară 
ne înregistrează ca plătitori de impozit și ne dă un cod

Legislația prevede că persoana fizică rezidentă în România 
care pleacă din țară pentru o perioadă sau mai multe perioade
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unic de înregistrare. Acel cod unic bănuiesc că este 
dovada noastră de rezidență fiscală? Iar legat de 
traducere legalizată... trebuie să realizați că noi în 
primul rând muncim, traducători care legalizează nu 
se găsesc pe toate drumurile. 

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", 
la care trebuie să atașați documente justificative.
Singurele persoane care nu au obligația completării 
formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a 
persoanei fizice la plecarea din România" sunt cetățenii români
care lucrează în străinătate, ca funcționari sau angajați ai 
statului român într-un stat străin.
În ceea ce privește situația dvs, vă rugăm să ne oferiți mai 
multe detalii (data plecării din România, în ce stat aveți 
domiciliul, etc) pentru a putea să vă comunicăm dacă aveți sau
nu obligația depunerii chestionarului. 

13 Sunt plecată din România din Aprilie 2007. Am sunat 
la ANAF unde mi s-a spus că pot depune declarația de
rezidență fiscală însoțită de certificatul de rezidență 
fiscală de la HMRC UK ( biroul de taxe UK). Am înțeles
ca acest certificat este de-ajuns. Așa este? Am trimis 
o scrisoare la biroul de taxe UK și am fost informată 
ca cel mai devreme pot primi prin poștă certificatul la 
începutul lui Noiembrie. 

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 2007, 
și în situația în care nu mai aveți încă domiciliul/rezidența 
fiscală în România, nu aveți obligația de depunere a 
chestionarelor.
Totuși, având în vedere cele expuse de dumneavoastră, faptul 
că ne-ați comunicat că ați luat legătura cu colegii noștri care v-
au adus la cunoștință că trebuie să prezentați certificatul de 
rezidență fiscală, vă recomandăm să luați legătura cu organul 
fiscal competent. Ulterior verificării situației dumneavoastră 
fiscale, acesta vă va comunica dacă aveți sau nu obligații 
fiscale, inclusiv dacă aveți obligația depunerii chestionarului și 
a prezentării anumitor documente. De asemenea, pe viitor, 
când ne veți mai contacta telefonic, vă rugăm să oferiți toate 
informațiile necesare, întrucât există anumite aspecte care fac 
diferența dintre un caz și altul. Astfel, vă sugerăm să ne scrieți 
pe formularul de contact,  pentru a putea colegii noștri să vă 
verifice în evidențele fiscale. Formularul de contact poate fi 
accesat prin următorul link https://www.anaf.ro/asistpublic/.
În ceea ce privește depunerea documentelor în limba română, 
vă comunicăm că limba oficială în administrația fiscală din 
România este limba română (așa cum în fiecare stat există o 
limbă oficială) iar orice document sau înscris care se prezintă 
agenției fiscale trebuie să fie însoțite de traduceri în limba 
română certificate de traducători autorizați.
Chestionarele pentru stabilirea rezidenței fiscale la 
plecarea/sosirea din/în România sunt tipărite și în limba 
engleză întrucât formularele respective pot fi completate și de 
către persoanele fizice nerezidente care se află în situațiile 
respective, și cărora organul fiscal din România trebuie să le 
stabilească rezidența fiscală. 

Formularul pe care îl depunem ca să declarăm 
rezidența fiscală este scris în română cât și în 
engleză, din asta deduc că engleza este înțeleasă. Nu 
văd de ce ar trebui sa traduc acel certificat din 
moment ce va fi înțeles. 

14 Sunt plecată din țară din anul 2007. Cum pot depune 
acest chestionar online, deoarece nu pot veni în țară 
absolut deloc pana în 2018. Pot trimite altă persoană 
în locul meu pentru depunerea acestui chestionar? 
Precizez ca am dublă cețătenie. Trebuie să depun 
acest formular? 

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. Astfel, în cazul dumneavoastră, dacă nu mai aveți 
domiciliul în România și nici rezidența fiscală în țara noastră, 
nu aveți obligația depunerii chestionarului. 

15 Cum se aplică și cum se completează formularul în 
cazul cetățenilor care lucrează în ture, dar care 
cumulează un nr mai mare de 183 zile în statul unde 
realizează venitul? 

Faptul că dvs lucrați în ture nu are nicio relevanță în calcularea
celor 183 de zile. Dacă ați plecat 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 (adică peste 183 de zile nu sunteți în România în 
intervalul a 12 luni consecutive) aveți obligația depunerii 
chestionarului. 

16 Cum se stabileste rezidența fiscală a unei persoane 
care nu obține venituri din România și călătorește pe 

Dacă nu plecați din România ci doar călătoriți, să presupunem 
că doar vizitați diverse țări, rezidența fiscală rămâne în 
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durata iîntregului an, petrecând în medie 4-6 
săptămâni în țările vizitate? De menționat că nu toate
aceste țări au acorduri de evitare a dublei impuneri cu
România.

România. Dacă situația dvs nu este aceasta, pentru a vă putea
comunica obligațiile fiscale ce vă revin vă rugăm să ne 
explicați concret motivul pentru care vizitați diverse țări (spre 
ex. aveți contracte cu diverse firme în vederea desfășurării 
unei activități etc). 

Întrebam ipotetic, pentru că în ultimii ani a luat 
amploare fenomenul nomazilor digitali, persoane care
pleacă din țară și călătoresc cu anii, desfășurând 
activități de freelancing de ocazie în țările în care 
ajung, și care nu sunt remunerate mereu în baza unui
contract, sau recompensate cu beneficii cu titlu de 
barter (cazare gratuită, mâncare, etc.). În lipsa unor 
legături strânse cu România, fie ele financiare sau de 
altă natură, nu văd oportună păstrarea rezidenței 
fiscale în România, însă nu se îndeplinesc condițiile de
stabilire a rezidenței fiscale în țările tranzitate 
temporar. 

Până la momentul schimbării rezidenței fiscale în alt stat, 
aceasta se consideră ca fiind în România, persoanelor 
revenindu-le obligațiile de plată în țara noastră. 

17 Dacă este căsătorit cu o româncă și locuiește în 
România doar pleacă în vacanțe...mai are nevoie de 
ceva?

Obligația completării formularului "Chestionar pentru stabilirea 
rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România" 
revine persoanei fizice doar dacă pleacă 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. Dacă pleacă în vizită și nu depășește cele 
183 de zile, nu are obligația depunerii chestionarului. 

18 Eu unul sunt plecat de 11 ani si am rezidenta in Italia 
si platesc taxe in Italia nu am de ce sa dau bani 
statului roman 

Depunerea chestionarelor are ca obiectiv stabilirea rezidenței 
fiscale a persoanelor fizice, pentru a se stabili în ce stat are 
obligația un contribuabil de a își îndeplinii obligațiile declarative
și de plată (România sau alt stat). În situația dumneavoastră, 
dacă ați plecat din țară de 11 ani, și dacă nu mai aveți încă 
domiciliul/rezidența fiscală în România, nu aveți obligația de 
depunere a chestionarelor. 

19 Sunt 12 ani de când suntem plecați din țară, iar de 10
ani și copiii sunt aici cu noi in Italia. Venim acasă doar
în vacanță, o data la 2 ani pentru 3-4 săptămâni. în 
acești ani nu am lucrat nicio zi în România, trebuie să 
completam acest formular? De ce trebuie să depunem
acest formular dacă sunt ani de zile de când noi 
suntem plecați?

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. Astfel, dacă nu mai aveți domiciliul în România și nici
rezidența fiscală pe teritoriul țării noastre, nu aveți obligația 
depunerii chestionarului. 

Dar dacă domiciliul este tot în România?  Pentru a analiza situația dumneavoastră fiscală, vă invităm să 
ne scrieți pe formularul de contact de pe site-ul ANAF, astfel 
încât colegii noștri din cadrul unității fiscale să poată verifica 
cum figurați în evidențele fiscale. Ca urmare a analizei 
efectuate aceștia vă vor comunica dacă aveți sau nu obligații 
fiscale în România. Formularul de contact poate fi accesat la 
următorul link: https://www.anaf.ro/asistpublic/ 

20 Cei care lucreză 6 luni pe an mai trebuie să 
completeze formularu? 

Vă revine 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. 

21 Sint plecata din tara de12 ani si.nu am declarat nimic 
la iesirea din tara 

În situația dumneavoastră, dacă ați plecat din țară de 12 ani, 
și dacă nu mai aveți încă domiciliul/rezidența fiscală în 
România, nu aveți obligația de depunere a chestionarelor. 

Dar domiciliul meu este în  țară. Pentru a analiza situația dumneavoastră fiscală, vă invităm să 
ne scrieți pe formularul de contact de pe site-ul ANAF, astfel 
încât colegii noștri din cadrul unității fiscale să poată verifica 
cum figurați în evidențele fiscale. Ca urmare a analizei 
efectuate aceștia vă vor comunica dacă aveți sau nu obligații 
fiscale în România. Formularul de contact poate fi accesat la 
următorul link: https://www.anaf.ro/asistpublic/ 

22 Sunt mai mult de 13 ani de când suntem plecați din 
țară! (venim rar ,doar in vacanță) Nu avem proprietăți
pe numele nostru, nu am lucrat niciodată in țară. (Am

În situația dumneavoastră, dacă ați plecat din țară de 13 ani, 
și dacă nu mai aveți încă domiciliul/rezidența fiscală în 
România, nu aveți obligația de depunere a chestionarelor. 
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buletinul expirat;adresa era acasă la părinți;am si 
cetățenia statului în care mă aflu)Trebuie să depun și 
eu acest formular? 

23 Un cetățean român cu rezidența fiscală în alt stat 
(Austria),dar care nu platește impozit(conform legilor 
din acest stat),va plăti impozit în România? Deci, pe 
scurt, i se poate stabili rezidența fiscală și în România,
având domiciliul principal în Romania dar cu rezidența
fiscala în Austria? 

Vă rugăm să ne precizați când ați părăsit teritoriul țării 
noastre. 

De 10 ani lucrez ca persoana independentă, mai mult 
sau mai puțin de 183 de zile la fiecare 12 luni din 
fiecare an. 

Pentru a analiza situația dumneavoastră fiscală, vă invităm să 
ne scrieți pe formularul de contact de pe site-ul ANAF, astfel 
încât colegii noștri din cadrul unității fiscale să poată verifica 
cum figurați în evidențele fiscale. Ca urmare a analizei 
efectuate aceștia vă vor comunica dacă aveți sau nu obligații 
fiscale în România. Formularul de contact poate fi accesat la 
următorul link: https://www.anaf.ro/asistpublic/ 

Deci nu știu cum sună ,,a părăsi" teritoriul, când eu 
lucrez în alt stat și mă întorc periodic acasă/lunar. 

24 Din 2005 sunt plecată din Romania. Ñu am muncit 
acolo doar o vizită de trei zile. Și eu trebuie să 
completez acel formular ? 

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. Astfel, în cazul dumneavoastră, dacă nu mai aveți 
domiciliul în România și nici rezidența fiscală în țara noastră, 
nu aveți obligația depunerii chestionarului. 

25 În contextul în care eu sunt plecată cu familia de 
peste 10 ani în Spania unde lucrez cu contract de 
muncă dar am cartea de identitate cu domiciliul în 
România ce am de depus la finanțe? 

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.
Pentru a analiza însă situația dumneavoastră fiscală, vă 
invităm să ne scrieți pe formularul de contact de pe site-ul 
ANAF, astfel încât colegii noștri din cadrul unității fiscale să 
poată verifica cum figurați în evidențele fiscale. Ca urmare a 
analizei efectuate aceștia vă vor comunica care sunt obligațiile 
fiscale ce vă revin, inclusiv dacă aveți obligația depunerii 
chestionarului. Formularul de contact poate fi accesat la 
următorul link: https://www.anaf.ro/asistpublic/. 

26 Eu sant plecată din România din anul 2006 și 
muncesc cu contract de muncă din anul 2006.
Trebuie să completez formularul pentru stabilirea 
rezidenței fiscale la plecarea din România?
Am rezidența fiscală în Italia dar nu am declarat 
schimbarea rezidenței fiscale niciodata în România.
Menționez că dețin un apartament în România pentru 
care plătesc impozitul online prin site-ul 
www.ghiseul.ro

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 2006, 
și în situația în care nu mai aveți încă domiciliul/rezidența 
fiscală în România, nu aveți obligația de depunere a 
chestionarelor.
În situația în care doriți să vă verificați situația fiscală, puteți 
să ne scrieți prin intermediul formularului unic de contact, 
disponibil pe site-ul nostru. Formularul de contact poate fi 
accesat prin următorul link: https://www.anaf.ro/asistpublic/. 
Ulterior verificării situației dumneavoastră fiscale, colegii noștri
vă vor comunica dacă aveți sau nu obligații fiscale în România.

27 Sunt în Spania de 4 ani cu toata familia, aici avem 
casa,serviciul. Dacă trimit chestionarele fără 
certificate de rezidență de aici, cu ce dată mi se 
schimbă residența din România? Mai datorez ceva în 
România daca mi se schimba rezidența?(sănătate....) 
Ce documente trebuie să depun o dată cu 
chestionarul? 

În situația prezentată de dumneavoastră, aveți obligația 
completării formularului "Chestionar pentru stabilirea 
rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România".
Depunerea chestionarelor este obligatorie și le puteți transmite
prin intermediul poștei sau depune, prin intermediul unui 
împuternicit, la organul fiscal. Ulterior depunerii chestionarelor,
organul fiscal analizează îndeplinirea condițiilor de rezidență în 
funcție de situația concretă a persoanei fizice, luând în 
considerare prevederile convenției de evitare a dublei impuneri
sau prevederile Codului fiscal, după caz, precum și 
documentația prezentată, respectiv chestionarul pentru 
stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din 
România și orice alte documente ce pot sta la baza 
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determinării rezidenței persoanei fizice, precum și, după caz, 
CERTIFICATUL DE REZIDENȚĂ FISCALĂ EMIS DE 
AUTORITATEA FISCALĂ STRĂINĂ 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. 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, respectiv Codului fiscal sau este persoană fizică 
nerezidentă în România. În termen de 15 zile de la depunerea 
chestionarului, organul fiscal notifică persoana fizică și 
stabilește dacă aceasta are în continuare obligație fiscală 
integrală în România sau va fi scoasă/menținută din/în 
evidențele fiscale. Certificatul de rezidență fiscală este anexat 
ca document justificativ la chestionar. Data de la care veți fi 
considerată rezidentă fiscal va fi comunicată de organul fiscal. 

28 În Legea 74/2012 art. 3 spunea:
"Au obligatia completarii formularului i ̋Chestionar 
pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la
plecarea din Romania i ̋ persoanele fizice rezidente in 
Romania, precum si persoanele fizice nerezidente, 
care au avut obligatia completarii formularului 
prevazut la art. 1, lit.a), care pleaca din tara noastra 
si care vor avea o sedere in strainatate mai mare de 
183 de zile intr un an calendaristic."‐
În 2015, înainte să plecăm din țară pe termen 
nedefinit (am fost rezidenți și salariați până la acel 
moment) am fost la sediul ANAF din Rosetti și am 
întrebat ce exact trebuie să declarăm. Pe baza 
textului de mai sus mi s-a explicat că doar persoanele
care au depus formularul prevăzut la art. 1, lit. a) 
trebuie să declare la plecare, și în cazul nostru nu 
trebuie să facem nimic.
De ce acum se interpretează altfel legea din 2012? A 
greșit persoana respectivă? 

 Textul se referă la două categorii distincte: 
1. persoanele fizice rezidente în România;
2. persoanele fizice nerezidente, care au avut obligația 
completării Chestionarului pentru stabilirea rezidenței fiscale a 
persoanei fizice la sosirea în România;
care pleacă din țara noastră și care vor avea o ședere în 
străinătate mai mare de 183 de zile într-un an calendaristic. 
Dumneavoastră faceți parte din prima categorie (pct. 1) drept 
urmare aveați obligația depunerii acestui chestionar. Chiar 
dacă nu l-ați depus la momentul plecării (2015) puteți să îl 
transmiteți acum, prin poștă sau să îl depună un împuternicit, 
în numele dumneavoastră, la sediul organului fiscal. 
Vă rugăm să aveți în vedere că trebuie să atașați documente 
justificative și că acestea trebuie să fie însoțite de traduceri 
autorizate. 
Pe viitor, în situația în care mai aveți întrebări, ne puteți 
contacta electronic, prin intermediul formularului de contact de
pe site-ul ANAF (ce poate fi accesat la următorul link: 
https://www.anaf.ro/asistpublic/) sau telefonic, prin Call-
center, la nr. 031 403 91 60. 

În chestionar spune "Pentru aplicarea prevederilor 
conventiei de evitare a dublei impuneri persoana 
fizica romana are obligatia sa prezinte certificatul de 
rezidenta fiscala....". Această formulare nu se referă 
la determinarea rezidenței fiscale și de aceea am 
întrebat...și nu m-am lămurit din răspunsul primit. 
Este necesară pentru determinarea rezidenței fiscale 
a certificatului? Dacă da, unde în chestionar se 
menționează acest lucru? Și am mai întrebat dacă pot
să optez în a nu aplica convenția. 

Depunerea chestionarelor este obligatorie pentru categoriile de
contribuabili pe care vi le-am precizat în răspunsul precedent și
dacă părăsesc teritoriul țării noastre pentru perioada pe care 
v-am comunicat-o. Ulterior depunerii chestionarelor, organul 
fiscal analizează îndeplinirea condițiilor de rezidență în funcție 
de situația concretă a persoanei fizice, luând în considerare 
prevederile convenției de evitare a dublei impuneri sau 
prevederile Codului fiscal, după caz, precum și documentația 
prezentată, respectiv chestionarul pentru stabilirea rezidenței 
fiscale a persoanei fizice la plecarea din România și orice alte 
documente ce pot sta la baza determinării rezidenței persoanei
fizice, precum și, după caz, CERTIFICATUL DE REZIDENȚĂ 
FISCALĂ EMIS DE AUTORITATEA FISCALĂ STRĂINĂ 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. 
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, 
respectiv Codului fiscal sau este persoană fizică nerezidentă în 
România. 
În termen de 15 zile de la depunerea chestionarului, organul 
fiscal notifică persoana fizică și stabilește dacă aceasta are în 
continuare obligație fiscală integrală în România sau va fi 
scoasă/menținută din/în evidențele fiscale. 
Certificatul de rezidență fiscală este anexat ca document 
justificativ la chestionar. 

Dacă îmi schimb pașaportul cu unul cu mențiunea 
CRDS, dar am plecat din țară în 2015, mai este 
nevoie sa depun Chestionarul? 

Dumneavoastră trebuie să vă clarificați situația fiscală și să vă 
îndepliniți obligațiile declarative între timp. 
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Nr. Crt. Întrebare Răspuns

29 Sunt cetatean român cu domiciliul în străinate 
deținător al unui pasaport CRDS, fac declarațiile de 
impozit în Spania din anul 2003, cred că nu este 
nevoie sa fac declarația în chestiune, nu? 

Din cele expuse înțelegem că în pașaport aveți înscrisă 
mențiunea „cetățean român cu domiciliul în străinătate” și că 
ați părăsit teritoriul țării noastre în anul 2003, în acest caz 
dumneavoastră nu aveți obligația depunerii Chestionarului 
pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea
din România. 

30 Aș dori și eu să știu dacă persoanele fizice rezidente 
române care au plecat în străinatate înainte de anul 
2012 (de exemplu 2003...2008) au obligația depunerii
chestionarului, și dacă da, pentru ce perioada fiscală? 
Este obligatorie atașarea contractului de munca? 

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. Astfel, în cazul dumneavoastră, dacă nu mai aveți 
domiciliul în România și nici rezidența fiscală în țara noastră, 
nu aveți obligația depunerii chestionarului. 

31 Am rezidentă în Spania definitivă, sunt din 2007. Este 
necesar să mai fac în România? 

Dacă sunteți rezident în Spania din 2007, nu mai aveți 
domiciliul și nici rezidența fiscală în Romania, nu aveți obligația
depunerii Chestionarului pentru stabilirea rezidenței fiscale a 
persoanei fizice la plecarea din România. 

32 Sunt cetățean român cu domiciliul în România, 
angajat din iulie 2016 cu contract de munca în UK și 
locuiesc în UK de la aceeași dată. Nu am alte venituri 
în România.Este nevoie în acest caz de completarea 
chestionarului?

Persoanele fizice care pleacă 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, au obligația completării și depunerii formularului 
"Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei 
fizice la plecarea din România".
Ca urmare și dvs.aveți această obligație, întrucât ați plecat din 
țară pentru o perioadă mai mare de 183 de zile. 

33 Suntem o familie plecată din mai 2016 în Regatul 
Unit, angajați cu contract de muncă, plătim aici 
impozitele, acasă nu am fost de atunci. Avem vreo 
obligație sa completăm chestionarul?

În situația prezentată de dumneavoastră, aveți obligația 
completării formularului "Chestionar pentru stabilirea 
rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România".
Ulterior depunerii chestionarelor, organul fiscal analizează 
îndeplinirea condițiilor de rezidență în funcție de situația 
concretă a persoanei fizice, luând în considerare prevederile 
convenției de evitare a dublei impuneri sau prevederile Codului
fiscal, după caz, precum și documentația prezentată, respectiv 
chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei 
fizice la plecarea din România și orice alte documente ce pot 
sta la baza determinării rezidenței persoanei fizice, precum și, 
după caz, CERTIFICATUL DE REZIDENȚĂ FISCALĂ EMIS DE 
AUTORITATEA FISCALĂ STRĂINĂ 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. 
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, 
respectiv Codului fiscal sau este persoană fizică nerezidentă în 
România. 
În termen de 15 zile de la depunerea chestionarului, organul 
fiscal notifică persoana fizică și stabilește dacă aceasta are în 
continuare obligație fiscală integrală în România sau va fi 
scoasă/menținută din/în evidențele fiscale. 

34 Eu și soțul suntem plecați din țară din 2004 respectiv 
2003. Noi trebuie să facem această declarație? 
Menționez ca aici suntem angajați cu carte de muncă 
(soțul) iar momentan eu sunt în șomaj . 

În cazul dumneavoastră, dacă nu mai aveți domiciliul în 
România și nici rezidența fiscală în țara noastră, nu aveți 
obligația depunerii chestionarului. 

35 Cine a plecat din România iînainte de anul 2012 nu 
trebuie să declare / completeze nimic. Cred că acest 
lucru nu se știa de către foarte multi dintre noi.

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. O 74/2012 a fost abrogat prin O 1099/2016, acesta 
fiind în vigoare în prezent. Menționăm însă că, dacă o 
persoană fizică avea obligația depunerii acestor chestionare 
potrivit O 74/2012 și nu și-a îndeplinit-o nici în prezent, 
obligația încă există și trebuie să își îndeplinească obligația

 declarativă.

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