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Cum se procedează în cazul persoanelor care Legislația prevede că persoana fizică rezidentă în România
sunt plecate din țară de 2 ani și sunt stabilite care pleacă din țară pentru o perioadă sau mai multe perioade
în altă țară. Mai este necesară depunerea de ședere în străinătate care depășesc în total 183 de zile, pe
documentelor ?
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 atașeze documente justificative.

2

Cum se poate demonstra numărul acelor zile? Cele 183 de zile se calculează în funcție de data declarată de
Printr-o declarație sau în baza biletului de persoana fizică în chestionarul completat la plecare conform
zbor/ transport?
secțiunii B, indiferent de numărul statelor în care se
deplasează.

3

O persoană care lucrează din 2014 în
În cazul expus, persoana respectivă are obligația să depună
străinătate, plătește taxe și impozite în țara
"Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei
respectivă, vine o data pe an în țară unde nu
fizice la plecarea din România". Chestionarul va fi însoțit de
se angajează, este obligată la declararea
documente justificative, astfel încât organul fiscal să poată
rezidenței fiscale?
stabili statul în care persoana în cauză, are rezidență fiscală.
Îmi puteți da, vă rog, exemple de documente
justificative acceptate?

4

Cetățean italian are NIF de la poliție, pe baza
căruia
este
asociat
într-o
societate
românească, după o lună de la înființare. Îl
consider rezident român ? Sau rezident este
doar după 5 ani ? Vrea sa aibă rezidența
fiscală doar în România . Cum procedăm ?
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Pe lângă formularul "Chestionar pentru stabilirea rezidenței
fiscale a persoanei fizice la plecarea din România",
contribuabilii trebuie să depună și orice alte documente ce pot
sta la baza determinării rezidenței, precum 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 original sau în copie
legalizată, însoțit de o traducere autorizată în limba română,
actul de identitate, dovada existenței unei locuințe
permanente în România, ș.a.
Menționăm că, organul fiscal poate solicita și alte documente
pe care le consideră relevante în vederea stabilirii rezidenței
fiscale, spre exemplu: dovada deținerii unor autovehicule
înregistrate în România/statul străin; permis de conducere
emis de autoritățile competente din România/statul străin;
pașaport emis de autoritățile competente din România/statul
străin; etc. Aceste documente se vor solicita, în cazul în care
sunt necesare, de către organul fiscal. Menționăm că, toate
documentele justificative emise într-o limbă străină trebuie să
fie însoțite de o traducere autorizată în limba română.
Documentele sunt înscrise și în cadrul instrucțiunilor de
completare a chestionarelor, pe care le puteți vizualiza prin
accesarea următorului link
: https://static.anaf.ro/.../
formulare/A2_OMFP_1099_2016.pdf

Persoana fizică sosită in România pentru o perioada mai
mare de 183 de zile pe parcursul oricarui interval de 12 luni
consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat, are
obligatia completării chestionarului la sosire in România,
urmând a fi notificat de autoritatea fiscală română în ceea ce
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privește stabilirea rezidenței.
Chestionarul se depune în 30 de zile de la împlinirea
termenului de 183 de zile de prezenţă în România, la organul
fiscal de domiciliu al persoanei fizice.

5

Ce pași trebuie să urmeze o persoană la
plecarea din țară (angajare în străinătate)?
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Pentru salariații detașați pe o perioadă mai
mare de 1 an, impozitele si taxele se
calculează și plătesc în România sau sunt
considerați rezidenți fiscali în țară unde sunt
detașați întrucât perioada de detașare este
mai mare de 183 zile?
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Persoană fizică, cetățenie germană cu
rezidență în România, dorește să își
stabilească rezidența în Austria; în România
este administrator la un SRL și va rămâne în
continuare cu această calitate, deoarece firma
funcționează în continuare. Ca pers fizică
/administrator depune ceva în acest sens la
ANAF?
Este în România de peste 10 ani, cu permis de
ședere și domiciliu stabil în România

În cazul în care persoana 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 și depunerii formularului
"Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei
fizice la plecarea din România". Ca urmare a analizării datelor
declarate prin formular și a analizării documentelor justificative
anexate, organul fiscal stabilește rezidența fiscală și va notifica
contribuabilul, dacă i se păstrează sau nu rezidența fiscală în
România. Chestionarul poate fi accesat la următorul
link:https://static.anaf.ro/.../Anaf/legislatie/OMFP1099_2016
Pentru veniturile din salarii obținute de contribuabilii,
persoane fizice rezidente române, cu domiciliul în România,
pentru activitatea desfășurată într-un stat cu care România are
încheiată convenție de evitare a dublei impuneri și care sunt
plătite de către sau în numele unui angajator care este
rezident în România sau are sediul permanent în România,
dreptul de impunere revine statului străin dacă persoana fizică
este prezentă în acel stat pentru o perioadă care depășește
perioada prevăzută în convenția de evitare a dublei impuneri
încheiată de România cu statul în care se desfășoară
activitatea. În această situație, angajatorul care este rezident
în România sau are sediul permanent în România și care
efectuează plata veniturilor din salarii către acești contribuabili
nu are obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe
venitul din salarii, întrucât dreptul de impunere revine statului
străin în care persoana fizică își desfășoară activitatea.
În situația în care persoana părăsește România pentru o
perioada mai mare de 183 de zile pe parcursul oricărui interval
de 12 luni consecutive are obligația completării Chestionarului
pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la
plecarea din România. Ca urmare a depunerii chestionarului,
în situația în care îndeplinește condițiile prevăzute de lege,
persoana va fi notificată de către organul fiscal, prin care i se
va comunica, că devine persoană nerezidentă dar va fi
menținută în evidențele autorității fiscale române întrucât
veniturile primite în calitate de administrator al societății din
România sunt impozabile în țara noastră, potrivit prevederilor
Titlului IV ”Impozit pe venit”.

În cât timp trebuie depus chestionarul de la
Chestionarul se depune cu 30 de zile înainte de data plecării
data plecării din țară?
din țară.
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Un tânăr (major) plecat la studii în străinătate
Persoana în cauză, are obligația depunerii chestionarului. În
are vreo obligație? Revine în țară doar pe
chestionar fiind de altfel prevăzut și cazul în care motivul
durata vacanței.
plecării din România este acela de a studia într-o instituție de
învățământ străină. În acest caz persoana în cauză va
menționa numele și adresa instituției.
Trebuie depus formularul chiar dacă durata de
Dacă pleacă să studieze în străinătate și perioada/perioadele
ședere în România este mai mică de 183 zile?
de ședere în străinătate depășesc 183 de zile atunci, cu 30 de
zile înainte de plecare, tânărul are obligația depunerii
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chestionarului pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei
fizice la plecarea din România. Depunerea acestuia este
necesară pentru a se stabili dacă, persoana în cauză își
menține rezidență fiscală în România.
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De ce nu explicați și ce se întâmplă în cazul în
care un cetățean român nu are rezidența
fiscală în România în baza chestionarului. Sunt
în jur de 5 milioane de romani care muncesc
în afara României și a căror rezidență fiscală
nu mai este în România în baza criteriilor din
legislația noastră. Majoritatea sunt interesați
dacă datorează sau nu taxe în România după
plecare, nu doar faptul că au un chestionar de
completat.
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Pensionar, plecat din țară de 20 ani, cu dublă
În acest caz, dacă persoana respectivă s-a stabilit în
cetățenie română și germană, care locuiește
Germania înainte de anul 2012, atunci nu trebuie sa depună
în Germania datorită serviciilor medicale, are
chestionarul.
obligația depunerii acestui chestionar ?
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În cazul în care persoana este plecată din țară
În acest caz aveți obligația depunerii Chestionarului în
din anul 2013, are obligația să depună
vederea stabilirii rezidenței fiscale. Ca urmare a depunerii
chestionarul?
chestionarului organul fiscal va stabili dacă mai sunteți
considerat rezident fiscal în România sau dacă sunteți rezident
fiscal în altă țară.
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Care sunt avantajele si dezavantajele acestui
formular? Este necesar de completat? Precizez
că sunt persoană fizică și nu mai lucrez în
România din 2001 si nu înțeleg de ce ar trebui
să completez un formular care nu îmi este
absolut deloc necesar
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Stimate domn, răspunsurile formulate în cadrul sesiunilor au
în vedere întrebările adresate de contribuabili, răspunsuri care
de altfel au la bază prevederile legale în vigoare. Dacă ați
parcurge întrebările și răspunsurile formulate pe această temă,
de-a lungul timpului, în cadrul sesiunilor de asistență, ați
vedea că s-a explicat necesitatea depunerii acestor
chestionare. Întrebările și răspunsurile au fost de altfel
prelucrate și publicate și pe site-ul nostru, pentru ca
informațiile furnizate să poată fi accesibile persoanelor
interesate de acest subiect și după desfășurarea sesiunilor.
Întrebările și răspunsurile pot fi accesate la următorul link:
https://www.anaf.ro/.../ro_anaf_asistcontr_pf_facebook
De asemenea, pe site-ul nostru este accesibil și Ghidul privind
rezidența fiscală, ghid ce are ca obiectiv informarea
corespunzătoare a contribuabililor pe această temă și care
poate fi accesat la următorul link
:
https://static.anaf.ro/.../Ghid...

Depunerea chestionarelor privind rezidența fiscală este
necesară în vederea stabilirii de către organul fiscal a statului
în care contribuabilii sunt rezidenți fiscali (în România sau în
alt stat). În cazul în care, organul fiscal nu este informat în
mod corespunzător și nu deține informațiile necesare stabilirii
rezidenței fiscale atunci contribuabililor li se va aplica
tratamentul fiscal specific în funcție de informațiile deținute.
De exemplu, dacă o persoană fizică figurează înscrisă în
evidențele fiscale ca cetățean român cu domiciliul în România,
atunci acesteia i se va aplica tratamentul fiscal specific acestei
categorii, fiind considerată ca rezidentă fiscal în România,
având obligațiile declarative și de plată specifice.
Ca urmare a depunerii chestionarelor, organul fiscal va analiza
datele comunicate și va notifica contribuabilul, comunicându-i
acestuia dacă se menține sau nu rezidența fiscală pe teritoriul
țării noastre.
Informarea autorității fiscale din România prin intermediul
chestionarelor și stabilirea rezidenței fiscale permite organului
fiscal să aplice convențiile de evitare a dublei impuneri
încheiate cu alte state
.
În cazul dumneavoastră, în situația în care ați plecat din
România în anul 2001, nu aveți obligația depunerii
chestionarului pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei
fizice la plecarea din România.
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Sunt în Germania de aproape 6 ani, sunt
înregistrat la fisc, plătesc asigurare medicală,
pensie, etc...sunt înregistrat legal în Germania
cu adresa unde locuiesc, îmi depun anual
declarațiile de venit la finanțe, în Germania ,
în urma căreia se face o recalculare a
impozitelor plătite la fiecare sfârșit de an.
Întrebarea mea este dacă trebuie sa
completez ceva la ANAF și dacă, da se poate
face online? De ce în acel formular trebuie să
declarăm venitul în străinătate, având în
vedere că noi aparținem legal de fiscul din
țara unde locuim?
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Am câteva nelămuriri privind documentele
justificative în anumite cazuri cum ar fi :
1. Persoanele care locuiesc permanent în UK
si lucrează prin agenții de recrutare caz în
care nu exista un contract de munca.
2. Persoanele care nu lucrează, persoanele
dependente financiar de partener/soț care nu
pot aplica pentru acel certificat de rezidenta
fiscală.
Când am plecat mi s-a cerut contract de
munca si certificat de rezidență fiscală, însă
cum rămâne cu ceilalți care nu le au?Concret
ce alte documente justificative sunt acceptate
pentru cei care locuiesc în UK si nu sunt
înregistrați ca plătitori de taxe ( dependenți de
soț/soție ), persoanele care nu au contract de
munca sau contract de închiriere ( locuința)
pe numele lor ?
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Persoana fizică - angajat cu contract individual
Dumneavoastră nu aveți obligația depunerii chestionarului la
de muncă într-o firmă din România și lucrează
plecarea din România.
ca șofer pe TIR în UE astfel : 60 zile prestează
servicii șofer în UE după care vine acasă în
România 21 zile. Într-un an se repetă aceste
intervale. ( din calcul reiese că stă în UE - cam
9 luni de zile lucrează și 3 luni stă acasă )
Menționez că nu face curse prin care să
ajungă în România, cursele se desfășoară
numai în UE - Germania- Anglia; Germania Italia, Germania - Franța
Dar îmi pierd rezidența datorită faptului că
sunt plecat 9 luni într-un an?
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Dumneavoastră aveți obligația depunerii chestionarului.
Datele prevăzute în chestionar sunt necesare în vederea
identificării criteriilor necesare stabilirii statului în care
contribuabilii au rezidența fiscală. În ceea ce privește
transmiterea formularului, pentru moment aveți posibilitatea
transmiterii prin intermediul poștei către organul fiscal pe raza
căruia dumneavoastră ați avut ultimul domiciliu fiscal. Datele
de contact ale organelor fiscale pot fi obținute prin accesarea
următorului.link :
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/
AsistentaContribuabili_r/telefoane_judete/Regiuni.htm
În situația în care veți avea nevoie de informații suplimentare
ne puteți contacta și telefonic la nr. 031.403.91.60. Agenții
Call-center vor răspunde la întrebările dumneavoastră.
Fiecare persoană care are obligația de depunere a acestor
chestionare, le completează cu datele pe care le dețin la
momentul depunerii. În situația în care intervin modificări
ulterioare, persoana în cauză va depune documente
suplimentare, urmând ca autoritatea fiscală să analizeze
documentele prezentate.

Dvs sunteți rezident fiscal în România și nu trebuie să
depuneți chestionarul. Pe durata cât angajații desfășoară
activități în baza unor acorduri/tratate în domeniul
transportului la care România este parte și aceste acorduri
prevăd că rezidența acestor persoane fizice rămâne stabilită în
România și dacă nu au intenția de a-și stabili rezidența în alt
stat, aceste persoane fizice nu au obligația depunerii
chestionarelor la plecarea din România.

Am plecat din România în 2011 dar dețin în
În cazul dvs, nu trebuie să depuneți chestionarul.
continuare proprietăți în România de pe urma
cărora nu obțin venituri dar plătesc impozitele
aferente pentru acele proprietăți. Este necesar
să depun acest chestionar? Cum știe ANAF
când a părăsit cineva România mai exact ? Eu
de exemplu am plecat înainte de 2012 dar
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trebuie să demonstrez cumva acest lucru ?
Cum va stabili ANAF dacă cineva a părăsit țara
înainte sau după 2012 ?

Stabilirea se realizează pe baza documentelor depuse de
către contribuabili și pe baza informațiilor deținute de organul
fiscal.

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