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Agenția Națională de Administrare Fiscală 

Direcția Generală Regională a Finanțelor 
Publice Galați  
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea 
 

 

 

 

 

 

Chestionarele de rezidenţă fiscală 

 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea reaminteşte  
contribuabililor persoane fizice care sosesc/pleacă în/din România pentru 
o perioadă ce depășește în total 183 de zile, pe parcursul oricărui 
interval de 12 luni consecutive că au obligaţia depunerii, după caz a  
Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la 
sosirea în România (Z015) sau Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei 
fiscale a persoanei fizice la plecarea din România (Z017). 

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

Termenul de depunere a chestionarelor este de 30 de zile de la împlinirea 
termenului de 183 de zile de prezenţă în România.  

Chestionarul pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea 
în România (Z015) si Chestionarul pentru stabilirea rezidenţei fiscale a 
persoanei fizice la plecarea din România (Z017) sunt disponibile pe website-
ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (www.anaf.ro), secțiunea 
”Servicii online”, rubrica ”Declarații electronice”, de unde pot fi descărcate 
de contribuabili. De asemenea, chestionarele privind stabilirea rezidentei 
fiscale pot fi accesate de contribuabili si la următorul link: 

https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii online/declaratii 
electronice/descarcare declarati ]/ 

După completare, chestionarele pot fi depuse prin intermediul serviciului 
Spațiul Privat Virtual (www.anaf.ro) sau prin serviciul de depunere online 
disponibil pe website-ul www.e-guvernare.ro. 

Informații suplimentare cu privire la stabilirea rezidentei fiscale sunt 
publicate pe website-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, secțiunea 

http://www.anaf.ro/
https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/declaratii_electronice/descarcare_declaratii/
https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/declaratii_electronice/descarcare_declaratii/
http://www.anaf.ro/
http://www.eguvernare.ro/
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”Asistenta contribuabili”, rubrica ”Ghiduri curente”, fiind incluse în ”Ghidul 
privind rezidenta fiscală a persoanelor fizice”: 
https://static.anaf.rO/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili r/Ghid 
StabilireaRezidenteiFiscale Edit ie2019 RO.pdf  

Totodată, precizăm că formularele prevăzute de art. 230 si 232 din Legea 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, 
pot fi depuse de contribuabilii persoane fizice si juridice si prin mijloace 
electronice de transmitere la distanta, prin intermediul Formularului de 
contact din cadrul serviciului Spaţiului Privat Virtual, în formatele PDF, JPEQ 
TIFF sau într-o arhivă de tip ZIP. 

 
 
 
Baza legală: Art.7,56,230 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, OMFP 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind 
rezidenţa în România a persoanelor fizice. 
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