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Sancţionarea nedepunerii “Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei persoanei 
fizice la sosirea în România”, respectiv a “Chestionarului pentru stabilirea 

rezidenţei persoanei fizice la plecarea din România” 
conform articolului 336 alineatul (3^1) din Legea 207/2015 privind Codul de                        

procedură fiscală valabil începând cu 1 ianuarie 2018 
 

 Nedepunerea la termen a “Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei 
persoanei fizice la sosirea în România”, respectiv a “Chestionarului pentru 
stabilirea rezidenţei persoanei fizice la plecarea din România”, de către 
persoanele obligate potrivit Codului fiscal, constituie contravenţie şi se 
sancţionează, începând cu 1 ianuarie 2018, cu amendă de la 50 lei la 100 lei. 

 
Depunerea chestionarelor are ca scop stabilirea statului de rezidenţă fiscală  
care are dreptul impozitării veniturilor mondiale (veniturile obţinute din orice 
sursă) şi acordării creditului fiscal, după caz, în vederea stabilirii obligaţiilor 
fiscale şi evitării dublei impozitări.                                                                                                                                    
 

Persoanele care au obligaţia completării chestionarelor pentru stabilirea 
rezidenţei şi termenele de depunere a acestora 

 
Persoana fizică rezidentă în România precum şi persoana fizică nerezidentă 

care a avut obligaţia completării formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidenţei 
fiscale a persoanei fizice la sosirea în România", care pleacă din ţară pentru o 
perioadă sau mai multe perioade de şedere în străinătate care depăşesc în total 183 
de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, are obligaţia completării 
formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la 
plecarea din România", în termen de 30 de zile înaintea plecării din România. 

 
Persoana fizică sosită în România care are o şedere în statul român o 

perioadă sau mai multe perioade care depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul 
oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat, are 
obligaţia completării formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a 
persoanei fizice la sosirea în România", în termen de 30 de zile de la împlinirea 
termenului de 183 de zile de prezenţă în România. 

 
Nu au obligaţia completării formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale 

a persoanei fizice la sosirea în România" cetăţenii străini cu statut diplomatic sau consular în 
România, cetăţenii străini care sunt funcţionari ori angajaţi ai unui organism internaţional şi 
interguvernamental înregistrat în România, cetăţenii străini care sunt funcţionari sau angajaţi ai 
unui stat străin în România, membrii familiilor acestora, cu respectarea regulilor generale ale 
dreptului internaţional sau a prevederilor acordurilor speciale la care România este parte.  
 

Baza legală: articol 336 alineatul (3^1) din Legea 207/2015 astfel cum a fost modificată de 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 30/2017, publicată în Monitorul Oficial 708 din 31 august 2017, 
Ordinul MFP 1099/2016. 
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A se vedea materialul informativ “Stabilirea rezidenţei în România a persoanelor fizice”,  publicat pe 
site-ul: www.anaf.ro/DGRFP BRASOV de pe harta/Asistenta Contribuabili/Informaţii curente/Informaţii 
privind noutati fiscale. 

  Materialele informative elaborate de Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili din cadrul 
DGRFP Brasov sunt publicate pe pagina de internet a D.G.R.F.P Braşov şi pot fi vizualizate 
accesând link-ul  
https://www.anaf.ro/anaf/internet/Brasov/asistenta_contribuabili/informatii_curente/informatii_
privind_noutati_legislative_bv, pentru informaţii suplimentare contribuabilii au la dispoziţia 
Call-center-ul ANAF la numărul de telefon: 031 403.91.60 sau Formularul de contact-
secţiunea Asistenţă în domeniu fiscal, de pe site-ul www.anaf.ro. 

      
    Material informativ elaborat de Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili                

                                                        din cadrul DGRFP Brasov la data de 12.09.2017  
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