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Nr. Crt. Întrebare Răspuns

1 Sunt plecată din 2012 din ţară, am reședința fiscală şi
comunitară în altă ţară, dar continui să am carte de 
identitate valabilă în România. Vizitez România o dată
pe an, în vacanţă. Este necesară, în acest caz, 
trimiterea formularului pentru stabilirea rezidenţei 
fiscale? 

În situația în care ați părăsit România în anul 2012, aveți 
obligația completării și transmiterii formularului "Chestionar 
pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la 
plecarea din România". Menționăm faptul că, 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. 

Îmi puteţi specifica vă rog care sunt documentele 
justificative? Vă referiţi la un certificat de rezidenţă 
fiscală de la organul competent tradus şi legalizat? 

În vederea stabilirii rezidenței fiscale veți depune pe lângă 
formularul "Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a 
persoanei fizice la plecarea din România", și orice alte 
documente ce pot sta la baza determinării rezidenţei, 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 original sau în copie legalizată, însoţit 
de o traducere autorizată în limba română, actul de identitate, 
dovada existenței unei locuințe permanente în România. 
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 autorităţile competente din România/statul străin; 
paşaport emis de autorităţile competente din România/statul 
străin; etc. Aceste documente se vor solicita, în cazul în care 
sunt necesare, de către organul fiscal.
Toate documentele justificative emise într-o limbă străină 
trebuie să fie însoţit 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 

Nu deţin niciun bun imobil (locuinţă) sau mobil 
(autoturism) în România. Înteleg că este suficient 
certificatul de rezidenţă fiscală din ţara în care mă 
aflu. Puteţi să îmi confirmaţi, vă rog? 

Dacă vor fi necesare documente suplimentare, organul fiscal vi
le va solicita. 

2 Dacă eu și soțul avem rezidența fiscală din 2003 în 
Spania, suntem obligați să completăm chestionarul 
ANAF cu privire la stabilirea rezidenței fiscale, chiar 
dacă, repet, o avem stabilită deja în Spania? 

Obligația de depunere a chestionarului pentru stabilirea 
rezidenţei fiscale la plecarea din România, revine doar 
persoanelor care au părăsit teritoriul țării noastre de la data 
intrării în vigoare a Ordinului ministrului finanţelor 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. 

Am rezidența în Spania din 2002, precizez că avem și 
buletine cu adresa în România, sau vă referiți la 
domiciliul actual? 

Întrucât ați părăsit teritoriul României în anul 2002, NU aveți 
obligația depunerii chestionarului, legislația nu prevede 
obligația depunerii acestuia în cazul dumneavoastră. În situația
în care doriți, puteți depune chestionarul împreună cu 
documente justificative la organul fiscal competent, prin 
intermediul poștei sau la sediul organului fiscal, prin 
intermediul unui împuternicit. 

3 Sunt plecată din anul 2013 din România, stabilită în 
Dubai. Nu am lucrat aici deloc. Este nevoie să mă 
conformez cu aceasta lege? Soţul meu este cetăţean 
libanez, cu rezidenţa temporară pentru membru de 
familie român. Care este procedura în cazul lui? 

În situația în care ați părăsit România în anul 2013, aveți 
obligația completării și transmiterii formularului "Chestionar 
pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la 
plecarea din România". Menționăm faptul că, 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. În ceea 
ce privește cazul soțului, acesta a plecat împreună cu 
dumneavoastră în anul 2013 în Dubai? Pentru a vă răspunde, 
vă rugăm să ne dați detalii suplimentare. 
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Soţul are permisul de şedere românesc din anul 2016,
el locuieşte în Dubai de 10 ani, iar înainte de asta, în 
Liban. 

Pentru a vă răspunde la întrebarea dumneavoastră, vă rugăm 
ca soțul să ne prezinte mai multe detalii pe formularul de 
contact pe care îl poate accesa la următorul link: 
https://www.anaf.ro/asistpublic/ sau să apeleze Call-center-ul 
nostru, zilnic între orele 08.30 - 16.30 la nr de telefon 031 403
91 60, pentru a putea să ne furnizeze informații suplimentare. 

4 Am tot citit acest răspuns "Obligația de depunere a 
chestionarului pentru stabilirea rezidenţei fiscale la 
plecarea din România, revine doar persoanelor care 
au părăsit teritoriul țării noastre de la data intrării în 
vigoare a Ordinului ministrului finanţelor 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."

Sunt plecată din România din 2006, am rezidenţă 
permanentă în ţara în care lucrez şi plătesc taxe, dar 
nu înţeleg partea cu "dacă nu mai aveți domiciliul în 
România" - am buletin de România, deci am un 
domiciliu şi în România. Ce va trebui să fac? Depun 
sau nu depun formularul? 

Vă rugăm să ne spuneți dacă mai aveți sau nu domiciliul în 
România. 

Locuiesc din 2006 în afara României unde lucrez şi 
plătesc taxe, unde am rezidenţa permanentă şi 
locuinţa pe numele meu, dar cum e şi firesc, am C.I. 
pe adresa părinţilor mei în România şi paşaport 
românesc. Nu deţin proprietăţi în Româmia. 

Întrucât ați părăsit teritoriul României în anul 2006, NU aveți 
obligația depunerii chestionarului, legislația nu prevede 
obligația depunerii acestuia în cazul dumneavoastră. În situația
în care doriți, puteți depune chestionarul împreună cu 
documente justificative la organul fiscal competent, prin 
intermediul poștei sau la sediul organului fiscal, prin 
intermediul unui împuternicit. 

5 Sunt angajat la o firma în România, dar sunt detașat 
în Germania. Trebuie să mai depun? Perioada este de 
până la 2 ani cu posibilitatea de prelungire. 

Obligația de depunere a chestionarului pentru stabilirea 
rezidenţei fiscale la plecarea din România, revine doar 
persoanelor care au părăsit teritoriul țării noastre de la data 
intrării în vigoare a Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 
74/2012. În situația în care ați plecat începând cu data de 
30.01.2012, aveți obligația depunerii chestionarului. 
Chestionarul împreună cu instrucțiunile de completare pot fi 
accesate la următorul link: 
https://static.anaf.ro/.../formulare/A2_OMFP_1099_2016.pdf 

6 Săptămâna trecută a-ţi spus că dacă o persoană este 
plecată înainte de anul 2012,  Nu trebuie să depună 
Chestionarul. Întrebarea mea este: cum ştie ANAF-ul 
că eu am plecat  înainte de 2012 şi că sunt rezident 
fiscal dinainte de 2012? Exemplu din 2006.

Într-adevăr, persoanele care au părăsit România înainte de 
anul 2012, nu aveau obligaţia completării şi depunerii 
“Chestionarului pentru stabilirea rezidenței persoanei fizice la 
plecarea din România”. 
Menționăm însă, că în situaţia în care aveți domiciliul în 
România, sunteți tratat ca atare și sunteți considerat rezident 
fiscal în România. Aceasta înseamnă că veţi fi supus impunerii 
în România pentru toate veniturile obţinute atât din ţară cât şi 
din străinătate. Informaţiile cu privire la contribuabili sunt 
comunicate organelor fiscale de diverse entități precum și de 
plătitorii veniturilor din România iar, cele realizate din 
străinătate sunt comunicate potrivit acordurilor de schimb de 
informaţii fiscale încheiate de România cu alte state. 
Considerăm că, este important să vă clarificați statutul, fiind în
avantajul dumneavoastră să vă stabiliți rezidența fiscală, 
pentru a evita duba impozitare și a putea beneficia de credit 
fiscal extern, pentru veniturile pe care presupunem că le 
obţineţi. 

Domiciliul şi rezidenţa fiscală o am în Italia, deoarece 
lucrez aici din 2006, depunând anual Declaraţia de 
inpozit pe venit aici. Eu doar am buletinul cu adresa 
de la apartamentul pe care il deţin. Deci trebuie să 
mai depun Chestionarul pentru  Stabilirea Rezidenţei?

Așa cum am precizat deja, NU aveți obligația depunerii 
chestionarului, întrucât nu se prevede obligația depunerii 
acestuia în cazul dumneavoastră. Obligația de depunere a 
chestionarului pentru stabilirea rezidenţei fiscale la plecarea 
din România, revine doar persoanelor care au părăsit teritoriul 
țării noastre de la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului
finanţelor publice nr. 74/2012. În situația în care doriți, puteți 
depune chestionarul, prin intermediul poștei sau la sediul 
organului fiscal, prin intermediul unui împuternicit. 
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7 Suntem rezidenţi în Italia din aprilie 2008, eu şi copiii,
unul de 20, celalalt de 16. Eu şi fiul de 20, avem 
buletin de România dar suntem luaţi în spaţiu de 
părinţii mei, nu avem casă,  maşină, cont în bancă, nu
avem absolut nimic pe numele nostru. Trebuie să 
depunem acest formular/certificat? Precizez că fiul 
lucrează din februarie 2017. 

Dacă sunteţi rezident fiscal în Italia din 2008, nu aveți obligația
depuneri chestionarului, obligația de depunere a chestionarului
pentru stabilirea rezidenţei fiscale la plecarea din România 
revine doar persoanelor care au părăsit teritoriul țării noastre 
de la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului finanţelor 
publice nr. 74/2012, respectiv 30.01.2012. Menționăm însă, că 
întrucât dumneavoastră aveți domiciliul în România, sunteți 
tratată ca persoană fizică cu domiciliul în România, considerată
ca rezidentă fiscal în România, având obligațiile fiscale 
specifice acestei categorii. Considerăm că este în avantajul 
dumneavoastră să clarificați unde aveți rezidența fiscală pentru
a evita duba impozitare și a putea beneficia de credit fiscal 
extern. In acest caz puteți anunța stabilirea rezidenței fiscale 
autorității fiscale din România. Informarea autorității fiscale din
România va permite acesteia să aplice, după caz, convențiile 
de evitare a dublei impuneri și a regulamentelor de securitate 
socială. 

Pentru fiul meu pot să depun eu formularul? Îmi 
trebuie procură? Sau o simplă declaraţie facută de el?

În situația în care doriți, puteți depune chestionarul, prin 
intermediul poștei sau la sediul organului fiscal, prin 
intermediul unui împuternicit. 

Aceste formulare se pot depune on-line? Aceste chestionare se pot depune doar prin modalitățile mai 
sus menționate. Precizăm însă, că se are în vedere crearea 
posibilității de depunere electronică a acestora. 

Dacă nu se pentru fiul meu pot să depun eu? Îmi 
trebuie procură? 

Formularele pot fi depuse și prin intermediul poștei. 

8 Şi eu sunt într-o situaţie similară. Se poate aplica on-
line? 

Pentru moment se poate transmite doar prin poștă sau se 
poate depune prin intermediul unui împuternicit la sediul 
organului fiscal. 

Îmi puteţi oferi o adresă poştala? Adresele unităților fiscale se regăsesc pe site-ul nostru și le 
puteți vizualiza prin accesarea următorului link: 
https://static.anaf.ro/.../telefoane_judete/Regiuni.htm 

9 Pentru persoanele cu rezidenţă permanentă în Spania,
plecate din 2000 din România, cu buletin valabil - deci
cu domiciliul declarat în România, este nevoie de 
depunerea Chestionarului? Este suficientă depunerea 
Certificatului de rezidenţă din Spania pentru a justifica
rezidenţa în alt stat? 

Întrucât ați părăsit teritoriul României în anul 2000, NU aveți 
obligația depunerii chestionarului, legislația nu prevede 
obligația depunerii acestuia în cazul dumneavoastră. În situația
în care doriți, puteți depune chestionarul împreună cu 
documente justificative la organul fiscal competent, prin 
intermediul poștei sau la sediul organului fiscal, prin 
intermediul unui împuternicit. 

10 Un român care prestează activitate în construcţii în 
UK, din 2016, prin propria companie înfiinţată ca LTD,
îşi achită lunar taxe şi contribuţii acolo, ce obligaţii are
către statul român? Este obligat să declare către 
ANAF? 

Vă rugăm să ne transmiteți mai multe detalii utilizând 
formularul de contact disponibil pe site-ul ANAF. Acesta poate 
fi accesat la următorul link: https://www.anaf.ro/asistpublic/ 

11 Sunt plecată cu familia din septembrie 2009 în 
Germania, şi doar eu am buletin cu domiciliu în 
România. În acest caz trebuie depus chestionarul cu 
privire la stabilirea rezidenţei fiscale? Menţionez că în 
Germania avem rezidenţă fiscală familială din 2009. 

Dacă sunteti rezident fiscal în Germania din septembrie 2009, 
nu aveți obligația depunerii chestionarului, obligația de 
depunere a chestionarului pentru stabilirea rezidenţei fiscale la
plecarea din România revine doar persoanelor care au părăsit 
teritoriul țării noastre de la data intrării în vigoare a Ordinului 
ministrului finanţelor publice nr. 74/2012, respectiv 
30.01.2012. 
Menționăm însă, că întrucât dumneavoastră aveți domiciliul în 
România, sunteți tratată ca persoană fizică cu domiciliul în 
România, considerată ca rezidentă fiscal în România, având 
obligațiile fiscale specifice acestei categorii. Considerăm că 
este în avantajul dumneavoastră să clarificați unde aveți 
rezidența fiscală pentru a evita dubla impozitare și a putea 
beneficia de credit fiscal extern. În acest caz puteți anunța 
stabilirea rezidenței fiscale autorității fiscale din România. 
Informarea autorității fiscale din România va permite acesteia 
să aplice, după caz, convențiile de evitare a dublei impuneri și 
a regulamentelor de securitate socială.
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12 Care e regimul aplicabil cetățenilor români angajați în 
afara țării de către organizații internaționale din care 
România face parte - UE, NATO, ONU, etc. 

Cetăţenii români care lucrează în străinătate, ca funcţionari sau
angajaţi ai statului român într-un stat străin nu au obligaţia 
completării formularului "Chestionar pentru stabilirea 
rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România". 

13 1) Care este diferenţa între un român plecat în anul 
2012, care pare că trebuie să depună acest certificat 
şi unul plecat în 2011 care pare că nu trebuie?
2) Cum stabiliţi că un român a plecat din ţară într-un 
anumit an dacă nu are forme legale în acel stat ? 

Începând cu anul 2012, prin depunerea de către cei care 
părăsesc România, a formularului “Chestionarul pentru 
stabilirea rezidenței persoanei fizice la plecarea din România”, 
autoritatea competentă fiscală română va stabili situația 
concretă a contribuabililor respectivi, fiind posibilă scoaterea 
din evidența fiscală din România și stabilirea statutului 
acestora ca persoane nerezidente. Clarificarea statutului 
persoanelor fizice este în avantajul acestora, pentru a se evita 
dubla impozitare și a putea beneficia de credit fiscal extern. 
Informarea autorității fiscale din România va permite acesteia 
să aplice, după caz, convențiile de evitare a dublei impuneri și 
a regulamentelor de securitate socială. Referitor la statutul 
persoanelor ar trebui ca orice persoană să ,,statut legal,, în 
orice stat. În ceea ce privește modul de stabilire a statutului, 
acesta nu face obiectul acestei sesiuni. 

14 1. Unde găsim toate documentele de care avem 
nevoie ?
2. Ce documente trebuiesc legalizate în statul în care 
locuim? Dacă am "Scrisoarea de confirmare a 
rezidentei fiscale" emisă de organul abilitat mai 
trebuie legalizată?
3. Contract de munca - în UK sunt foarte multe 
persoane care lucrează prin agenții de recrutare de 
munca ceea ce inseamna ca nu au contract . Ce alte 
documente sunt acceptate pentru dovada de muncă?
4. Contractul de închiriere la casa - din nou sunt 
foarte multe persoane care nu au contract de 
închiriere pe numele lor pentru ca au doar o cameră 
închiriată şi aia fără vreun act de cele mai multe ori. 
Ce alt document este acceptat ? 
5. Care este valoarea amenzii, care este termenul de 
achitare şi dacă amenda se dublează la neplată. 

Chestionarul de rezidență poate fi descărcat de pe site-ul 
agenției, la următorul link: 
https://static.anaf.ro/.../formulare/A2_OMFP_1099_2016.pdf. 
Chestionarul de pe site este însoțit de instrucțiuni în care sunt 
înscrise documentele justificative. În vederea stabilirii 
rezidenței fiscale veți depune la organul fiscal competent unde 
aveți domiciliul fiscal, formularul "Chestionar pentru stabilirea 
rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România", și
orice alte documente ce pot sta la baza determinării rezidenţei,
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 original sau în copie legalizată, însoţit 
de o traducere autorizată în limba română, actul de identitate, 
dovada existenței unei locuințe permanente în România. 
Menționăm că, organul fiscal poate solicita și alte documente 
pe care le consideră relevante în vederea stabilirii rezidenței 
fiscale, spre ex: dovada deținerii unor 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; etc.
Aceste documente se vor solicita, în cazul în care sunt 
necesare, de către organul fiscal.
Toate documentele justificative emise într-o limbă străină 
trebuie să fie însoţit de o traducere autorizată în limba 
română.
Sancțiunea pentru nedepunerea formularului se aplică pentru 
fapte săvărșite dupa data de 1 ianuarie 2018 și consta în 
amedă de la 50 lei la 100 lei. 
În situația în care obligațiile de plată nu se achită, organul 
fiscal procedează la recuperarea sumelor. 

În linkul pe care l-aţi ataşat scrie: "Sunteţi sau veţi fi 
angajat de un angajator străin (menționați numele şi 
adresa angajatorului şi anexaţi contractul)" ceea ce 
înseamnă că toţi cei care lucrează perfect legal (dar 
fără contract) cu agenții de recrutare nu au cum sa 
schimbe rezidența, corect ? De asemenea amenda 
50-100 cum se calculează și ce termen de plată avem
la dispoziție? 

Stabilirea rezidenței se realizează ca urmare a analizării 
documentelor depuse de dumneavoastră, de către organul 
fiscal. În cazul în care se consideră că vor fi necesare și alte 
documente suplimentare, acestea vă vor fi solicitate. În ceea 
ce privește amenda, legislația prevede că amenda se poate 
achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data 
încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data 
comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii. 

15 Mă numesc Sigismund Puczi sunt preşedintele 
Asociaţiei Socio-Culturale "DECEBAL" din oraşul San 
Salvo -Italia. Sunt plecat din ţară din anul 1993, de 
peste 10 ani, am dublă cetăţenie (română-italiană) iar
pe paşaportul meu este scris cetăţean român cu 
domiciliul în străinatate. Soţia mea, plecată din ţară în
anul 1999 tot cu dublă cetăţenie (română-italiană) 

Întrucât ați părăsit teritoriul României în anul 1993 și 1999, NU
aveți obligația depunerii chestionarului, legislația nu prevede 
obligația depunerii acestuia în cazul dumneavoastră. În situația
în care doriți, puteți depune chestionarul împreună cu 
documente justificative la organul fiscal competent, prin 
intermediul poștei sau la sediul organului fiscal, prin 
intermediul unui împuternicit. 
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dar cu rezidenţa/domicilul în România, am dori să 
ştim în primul rând dacă noi trebuie să facem acel 
chestionar, dacă da cum, şi în al doilea rând, ca 
preşedinte al unei asociaţii cu peste 1000 de cetăţeni 
români în localitate, vă cer informaţii cum trebuie 
fiecare cetăţean să obţină informaţii legate de situaţia
lor personală? 

16 Suntem stabiliți în Spania din 2011. Avem rezidență. 
Din 2012 (iulie) avem pașaport român cu domiciliul în 
Spania. Soțul lucrează ca autónomo (persoană fizică 
autorizată), plătind toate taxele și impozitele în 
Spania. Suntem obligați să depunem această 
declarație? 

Dumneavoastră nu aveți obligația depunerii chestionarului. 

17 Aş dori să mă informaţi şi pe mine. Suntem doi 
cetaţeni români cu buletinul făcut în România,adică 
suntem luaţi în spaţiu de către socrii, suntem plecaţi 
într-o ţară din U. E. din anul 2000 respectiv 2003. În 
România deţinem un teren pe care nu există 
construcţie şi pentru care plătim un impozit anual. Am
înteles prin ce am citit pe pagină că nu e nevoie de 
plătit dacă suntem plecaţi înainte de 2012. Ce nu am 
scos în clar e dacă ar fi nevoie să completăm cererea 
la ANAF, precum că noi deja declarăm veniturile şi 
locuinţa stabilă în altă ţară. Noi aici facem declaraţia 
de venituri în fiecare an. În cazul în care ar trebui să 
mergem la ANAF în România, ce acte ar fii 
doveditoare pentru a nu plăti în două ţări?
Ar fii nevoie să ne scoată din spaţiu şi să renunţăm la 
buletinul permanent în favoarea unui flotant? 

Dacă sunteţi rezident fiscal într-o ţară din UE din 2003, nu 
aveți obligația depunerii chestionarului. Întrucât 
dumneavoastră ne informaţi că aveţi domiciliul în România, 
sunteți tratată ca persoană fizică cu domiciliul în România, 
considerată ca rezidentă fiscal în România, având obligațiile 
fiscale specifice acestei categorii. Pentru a vă clarifica unde 
aveți rezidența fiscală, pentru a evita dubla impozitare și a 
putea beneficia de credit fiscal extern, dumneavostră puteți 
anunța stabilirea rezidenței fiscale autorității fiscale din 
România. Informarea autorității fiscale din România va permite
acesteia să aplice, după caz, convențiile de evitare a dublei 
impuneri și a regulamentelor de securitate socială.
Referitor la actele de identitate, art. 34, alin. 6 din Legea 
248/2005, cu modificările și completările ulterioare, prevede că
,,Cetăţeanul român care şi-a stabilit DOMICILIUL în străinătate
are obligaţia ca, la înmânarea paşaportului simplu electronic 
ori a unui paşaport simplu temporar cu menţionarea ţării de 
domiciliu, să predea actul de identitate care atestă existenţa 
domiciliului în România, emis de autorităţile române,,. 

18 Cetățean român cu domiciliul în străinătate din 1989 
(pașaport CRDS - în ultimii 18 ani domiciliul în EAU), 
casnică dintotdeauna, fără venituri, sponsorizată de 
soț de cetățenie străina, nu posed absolut nimic 
(imobile, conturi bancare,automobil). Trebuie să 
depun acest chestionar? Care este articolul din 
aceasta lege pentru persoane în situația mea. 

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, nu aveți obligația 
depunerii chestionarului. 

În cazul că ni se va cere să dovedim că suntem 
plecați din țară înainte de intrarea în vigoare a 
Ordinului Ministerului de Finanțelor Publice nr. 
74/2012, cum va trebui să dovedim ? Prin 
prezentarea tuturor pașapoartelor CRDS obținute din 
1989, schimbate la interval de 5 ani până în prezent? 
Vă rog frumos să ne dați un răspuns. Suntem 5 
persoane în situația aceasta. Să nu întâmpinăm 
neplăceri în viitor. 

Întrucât ați părăsit teritoriul României în anul 1989, NU aveți 
obligația depunerii chestionarului, legislația nu prevede 
obligația depunerii acestuia în cazul dumneavoastră. 

19 Dacă suntem plecați din 2013 într-o altă țară, deci 
înaintea intrării Legii în vigoare ce ar trebui făcut? Mai
sunt necesare aceste declarații? Menționez că încă 
plătesc impozite statului român și anume pe mașină, 
casă, etc. 

Prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 74/2012 
au intrat în vigoarela data de 30.01.2012. Dacă dumneavostră 
aţi părăsit România în anul 2013, aveţi obligaţia completării şi 
depunerii formularului “Chestionarul pentru stabilirea 
rezidenței persoanei fizice la plecarea din România”. Pe baza 
informaţiilor înscrise în formular şi a documentelor anexate 
acestuia, organul fiscal competent va stabili rezidența fiscală a 
dvs. 

20 În toamna anului trecut, 2016, puțin înainte de 
plecarea către Marea Britanie, am depus formularul 
completat la ANAF, cu informație completă despre 
locul de muncă și adresa din Marea Britanie. 
Funcționarul de la ghișeu l-a citit și l-a primit fără 
nicio obiecție. Dar, după câteva săptămâni, mi-a venit 
ca răspuns o notificare de la ANAF, cum că rezidența 
fiscală continuă să fie în România.
De ce oare? Dacă am depus formularul în toamnă s-a 

Urmare depunerii de către dvs. a formularului "Chestionar 
pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la 
plecarea din România", organul fiscal a analizat îndeplinirea 
condiţiilor de rezidenţă în funcţie de situaţia concretă 
prezentată (luând în considerare prevederile convenţiei de 
evitare a dublei impuneri sau prevederile Codului fiscal, după 
caz, formularul anterior menționat și documentaţia atasată de 
dvs). În urma analizei efectuate, organul fiscal central 
competent a stabilit că trebuie să vă păstrați rezidenţa în ţara 
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considerat oare că nu sunt 183 de zile rămase în anul 
2016? 

noastrăși v-a notificat cu privire la faptul că sunteţi considerată
persoană fizică rezidentă în România şi că aveţi în continuare 
obligaţie fiscală integrală în România, respectiv sunteți supus 
impunerii în România pentru toate veniturile obţinute atât din 
ţară cât şi din străinătate. 
La stabilirea rezidenței fiscale sunt luate în considerare mai 
multe elemente, nu doar perioada de şedere în străinătate 
care depăşește în total 183 de zile, pe parcursul oricărui 
interval de 12 luni consecutive.
Precizăm că, în situaţia în care intervin modificări faţă de 
datele înscrise în notificare, ca urmare a completării 
documentaţiei prezentate de o persoană fizică pentru stabilirea
rezidenţei la plecarea din România cu noi 
informaţii/documente, organul fiscal central competent va 
emite o nouă notificare şi o va anula pe cea precedentă, 
pentru stabilirea obligaţiei fiscale ce revine persoanei fizice în 
România. 

Să înțeleg că nu trebuie să depun din nou 
chestionarul, ci doar să revin cu documentație la 
chestionarul deja depus în 2016 pentru a obține o 
altă notificare de la ANAF? Aceste notificări/rezoluții 
pot fi retroactive? 

Organul fiscal vă va comunica dacă vi se va schimba sau nu 
rezidența fiscală, ca urmare a analizării documentelor anexate 
de dumneavoastră și a dosarului fiscal. În acest sens vă rugăm
să luați legătura cu organul fiscal. 

21 M-am mutat din România în Danemarca in 2011. Am 
avut domiciliul în România și în Danemarca până în 
vara acestui an când am renunțat la buletin și am 
păstrat doar domiciliul danez. Ce obligații am cu 
privire la rezidența fiscală? Și cum trebuie să 
procedez? 

Dumneavoastră nu aveți obligația de depunere a 
chestionarului la plecarea din România. 

22 Ce nu îmi este clar sunt următoarele:
1. Pentru ANAF, dacă eu am un buletin cu o adresă 
din România, sunt considerată cu domiciliul în 
România?
2. Eu, în statul în care mă aflu din anul 2007 depun 
anual declarația pe Venit, și am rezidența fiscală și 
domiciliul în apartamentul în care locuiesc cu contract 
de închiriere. Trebuie să depun sau nu Chestionarul?
3. Multă lume a înțeles că cine e plecat înainte de 
anul 2012 nu trebuie să depună chestionarul dar, 
faptul că dețin un apartament și un buletin românesc 
pe care este trecut domiciliul din România, pentru 
ANAF sunt încă domiciliată în România? Dețin și 
buletinul italian cu domiciliul în apartamentul în care 
locuiesc aici. Precizez că până în prezent nu am 
înștiințat nici o instituție din România despre statul 
unde mă aflu.

Referitor la întrebările dumneavoastră, facem următoarele 
precizări, care sperăm că vă vor oferi informațiile solicitate:
1. Art. 5 din Legea nr. 248/2005 prevede că, pe perioada 
şederii lor în străinătate, cetăţenii români au obligația ca în 
cazul stabilirii reşedinţei sau a domiciliului în străinătate, să 
informeze cea mai apropiată misiune diplomatică sau oficiu 
consular al României. Art. 34, alin. 6 din aceeași lege prevede 
că, cetăţeanul român care şi-a stabilit DOMICILIUL în 
străinătate are obligaţia ca, la înmânarea paşaportului simplu 
electronic ori a unui paşaport simplu temporar cu menţionarea 
ţării de domiciliu, să predea actul de identitate care atestă 
existenţa domiciliului în România, emis de autorităţile române. 
Conform art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 97/2005, în 
România actul de identitate face dovada identităţii, a cetăţeniei 
române, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de 
reşedinţă. 
2. Întrucât ați părăsit teritoriul României în anul 2007, NU aveți 
obligația depunerii chestionarului, legislația nu prevede 
obligația depunerii acestuia în cazul dumneavoastră. În situația 
în care doriți, puteți depune chestionarul împreună cu 
documente justificative la organul fiscal competent, prin 
intermediul poștei sau la sediul organului fiscal, prin intermediul
unui împuternicit. Așa cum am comunicat și domnului Ciprian 
Cornel, în situaţia în care aveți domiciliul în România, sunteți 
tratat ca atare din punct de vedere fiscal. Precizăm însă că, așa
cum am comunicat și săptămâna trecută dar și în cadrul 
sesiunii de astăzi, persoanele care au părăsit teritoriul țării 
noastre anterior anului 2012 NU au obligația depunerii 
chestionarului.
3. În ceea ce privește depunerea chestionarelor ați înțeles 
corect. 

23 Aș dori să aflu cum este posibilă aceasta impozitare în
România dacă eu nu înregistrez niciun fel de venit în 
această țară ci doar într-o altă țară din UE unde sunt 
supusă impozitării, conform Directivelor UE. Și dacă 
îmi puteți spune, care dintre Directivele menționate 
mai sus fac referire la dubla impozitare în cadrul UE, 
în cazul în care înregistrez venituri doar într-o singură 

Întrebarea dumneavoastră este generică. Vă rugăm să 
reformulați. În România se plătesc impozite și contribuții doar 
dacă statul român are drept în acest sens, în caz contrar se 
plătesc în celălalte state în care persoanele sunt contribuabili. 
În ceea ce privește ,,directivele,, presupunem că vă referiți la 
Convenții de evitare a dublei impuneri iar convenții sunt 
încheiate cu foarte multe state. Având în vedere cele precizate 
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țară. de noi, vă rugăm să formulați întrebarea concretă și specifică 
situației dumneavoastră. 

24 Locuiesc în Spania din anul 2003, plătesc toate taxele 
aici și lucrez la statul spaniol. Am și cetățenie 
spaniolă, dar deocamdată nu am renunțat în România
la cetățenia română, doar aici în Spania, deci în acest 
moment am reședință în România (am buletin 
românesc). Ce trebuie să fac în situația mea? Sunt 
căsătorită cu un spaniol, dar am o casa în proprietate 
în România. 

Întrucât ați părăsit teritoriul României în anul 2007, NU aveți 
obligația depunerii chestionarului, legislația nu prevede 
obligația depunerii acestuia în cazul dumneavoastră. Însă, în 
situația în care doriți, puteți depune chestionarul împreună cu 
documente justificative la organul fiscal competent, prin 
intermediul poștei sau la sediul organului fiscal, prin 
intermediul unui împuternicit. 

25 Sunt rezidentă în Italia din noiembrie 2016/ în 
România dețin un teren și o mașină provenite din 
timpul căsătoriei/ acum sunt divorțată dar încă nu am
făcut partajul. Voi completa formularul de rezidență 
fiscală aici, îl voi trimite la dumneavoastră tradus și 
legalizat, numai că nu pot ajunge în țară pentru a 
completa și chestionarul prin care să declar bunurile 
pe care le posed în România. Vă rog respectuos să 
mă ajutați să găsesc o cale de a parcurge această 
procedura de aici din Italia neavând pe nimeni care să
mă ajute să depună aceste documente în țară. 

Pentru a vă răspunde concret, vă rugăm să ne comunicați 
când ați parăsit teritoriul României. 

Am venit în Italia în anul 2014 dar am revenit de 
multe ori în țară. Din noiembrie 2016 am devenit 
rezidentă. Doresc sa fiu în legalitate, să întocmesc 
actele necesare și să le comunic numai că nu am 
posibilitatea să ajung în România până la sfârșitul 
acestui an. 

Dumneavoastră aveți obligația depunerii chestionarului pentru 
stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din 
România precum și a documentelor necesare. Instrucțiunile de
completare a acestuia precum și documentele necesare le 
puteți vizualiza pe site-ul nostru, prin accesarea următorului 
link: 
https://static.anaf.ro/.../formulare/A2_OMFP_1099_2016.pdf 

26 Am plecat din țară în Olanda în august 2017, sunt 
casnică, nu realizez nici un fel de venituri și nu dețin 
proprietăți sau mașini în România. Ce documente 
trebuie să trimit prin poștă în afară de formularul 
completat. Trebuie să am o dovadă că sunt casnică? 
Nu sunt înregistrată în Olanda pentru că nu muncesc. 

În vederea stabilirii rezidenței fiscale veți depune pe lângă 
formularul "Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a 
persoanei fizice la plecarea din România", și orice alte 
documente ce pot sta la baza determinării rezidenţei, 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 original sau în copie legalizată, însoţit 
de o traducere autorizată în limba română, actul de identitate, 
dovada existenței unei locuințe permanente în România. 
Menționăm că, organul fiscal poate solicita și alte documente 
pe care le consideră relevante în vederea stabilirii rezidenței 
fiscale, spre ex:  dovada deținerii unor 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; etc. Aceste documente se vor solicita, în cazul în care 
sunt necesare, de către organul fiscal.
Toate documentele justificative emise într-o limbă străină 
trebuie să fie însoţit de o traducere autorizată în limba 
română. 

27 Am fost plecat din țară din iunie 2015 până în mai 
2017 prin delegație în Indonezia contractat la o firmă 
din Olanda. În acest timp am încercat să aflu 
informații și să cer ajutor de la firma din România 
cum pot preveni dubla impunere și stabilirea 
reședinței fiscale. În acest timp, iunie 2015-mai 2017 
firma olandeză a plătit impozitul pe venit în Indonezia
în numele meu, iar în România mi-a fost reținut 
impozit pe venitul brut din țară. Din iunie 2017 sunt 
angajat cu contract de muncă la firma olandeză. Am 
doar un cont de euro și un cont de lei în România și 
sunt luat în reședință la părinții mei. Menționez că am
și un contract cu CNPP pentru a asigura pensia din 
țară. În Olanda sunt cazat într-un apartament 
închiriat de către firma la care lucrez, iar salariu meu 
este taxat conform legilor olandeze. Ce formular 

Dumneavoastră aveaţi obligaţia de a depune Chestionarul 
pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea
din România, la organul fiscal central competent unde aveţi 
domiciliul fiscal, cu 30 de zile înaintea plecării din România 
Referitor la documentele ce pot sta la baza determinării 
rezidenței fiscale, pe lângă certificatul de rezidență fiscală emis
de statul străin, organul fiscal vă mai poate solicita şi alte 
documente considerate de acesta relevante în vederea stabilirii
rezidenței fiscale, care sunt avute în vedere de organul fiscal 
„Chestionarului pentru stabilirea rezidenței fiscale a 
persoanelor fizice la plecarea din România”, fac parte 
următoarele:
- copie CI;
- copie contract (de muncă, detașare etc.) însoțit de 
traducerea autorizată a acestuia; 
- act de stare civilă; 
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trebuie să completez și ce informații trebuie să adaug 
în plicul care trebuie să îl trimit la instituția 
dumneavoastră? Dacă nu am acces la un traducător 
oficial în orașul în care lucrez, documentele pot fi 
trimise și în limba engleza? 

- 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. 

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 însoțit de traducerea în limba 
română certificată de traducători autorizați. În situaţia în care 
la organul fiscal se depun documente justificative, certificate 
sau alte înscrisuri într-o limbă străină, pentru care nu există 
traducători autorizaţi, organul fiscal solicită ca acestea să fie 
însoţite de traduceri în limba română efectuate sau certificate 
de o ambasadă/oficiu consular al statului în a cărui limbă 
oficială a fost emis documentul respectiv. 

28 Sunt plecat din țară din 2015 și nu am știut de 
depunerea acestui formular. Dacă vreau să îl depun 
acum ce modalitate am (având în vedere că nu sunt 
în țară) și care sunt documentele justificative 
necesare? Trebuie traduse? 

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, de dvs sau de către un 
împuternicit. 
Referitor la documentele ce pot sta la baza determinării 
rezidenței fiscale, pe lângă certificatul de rezidență fiscală emis
de statul străin, organul fiscal vă mai poate solicita şi alte 
documente considerate de acesta relevante în vederea stabilirii
rezidenței fiscale, care sunt avute în vedere de organul fiscal 
„Chestionarului pentru stabilirea rezidenței fiscale a 
persoanelor fizice la plecarea din România”, fac parte 
următoarele:
- 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. 
Menționăm că orice document sau înscris care se prezintă 
agenției fiscale trebuie să fie însoțit de traducerea în limba 
română certificată de traducători autorizați. 

29 Dacă un cetățean din Grecia lucrează în România are 
obligativitatea să se înregistreze ca fiind rezident în 
România? În cazul în care răspunsul este da, ce 
obligativitate are angajatorul din România pentru că 
angajează cetățeni din Uniune? 

Vă rugăm să ne comunicați când a sosit persoana respectivă în
România și cât va sta pe teritoriul țării noastre. 

30 Am rezidență în Spania din anul 2007 dar buletin cu 
domiciliul în România. În acest caz trebuie depus 
chestionarul?

Întrucât ați părăsit teritoriul României în anul 2007, NU aveți 
obligația depunerii chestionarului. 
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31 Sunt plecată din România din 1997. Sunt rezidentă în 
Grecia cu acte în regulă din 1998. Am casă cumpărată
în Grecia. Copiii au și ei rezidență tot în Grecia, au 
terminat școală și facultate aici. Specific, că nu 
deținem absolut nimic în România pe numele nostru 
doar "greșeala" de a avea buletin românesc pe adresa
părinților mei. În acest caz cum procedez? Renunț la 
buletinul românesc și gata? Eu în România nu pot 
merge, procură nu pot face nimănui! Vă rog dacă se 
poate să îmi spuneți cum să procedez! 

Întrucât ați părăsit teritoriul României în anul 1997, NU aveți 
obligația depunerii chestionarului, legislația nu prevede 
obligația depunerii acestuia în cazul dumneavoastră. 

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