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NEWSLETTER 27/2019
REZIDENȚA FISCALĂ A CETĂȚENILOR STRĂINI CARE LOCUIESC ÎN ROMÂNIA

Persoanele fizice care sunt prezente în România o perioada sau mai multe perioade care depășesc în total 183 de
zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat ori cele pentru
care centrul intereselor vitale este amplasat în România sunt considerate persoane fizice rezidente în România
conform art. 7 pct. 28 din Codul fiscal.
Astfel, din punct de vedere fiscal, persoana fizică rezidentă este definită de legislatia interna a României (art. 7 pct.
28 din Codul fiscal ) ca fiind orice persoană fizică ce îndeplinește cel puțin una dintre următoarele condiții:
a) are domiciliul în România;
b) centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat în România;
c) este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade care depășesc în total 183 de zile, pe
parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat;
d) este cetățean român care lucreaza în străinatate, ca funcționar sau angajat al României intr-un stat străin.
Pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice, o persoană fizică sosita în România care are o ședere în statul
român o perioadă sau mai multe perioade care depăsesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni
consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat are obligația completării formularului "Chestionar pentru
stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România".
Chestionarul se depune în 30 de zile de la împlinirea termenului de 183 de zile de prezență în România.
Chestionarul nu se depune de către următoarele persoane:
 cetățenii străini cu statut diplomatic sau consular în România;
 cetățenii străini care sunt funcționari ori angajați ai unui organism internațional și interguvernamental
înregistrat în România;
 cetățenii străini care sunt funcționari sau angajați ai unui stat străin în Romania, membrii familiilor acestora,
cu respectarea regulilor generale ale dreptului internațional sau a prevederilor acordurilor speciale la care
România este parte.
Principalele elemente care sunt luate în considerare pentru stabilirea rezidenței în România a unei persoane fizice
care sosește în România sunt următoarele:
a) domiciliul în România;
b) locuința permanentă din România a persoanei fizice, locuința care poate fi în proprietate sau închiriată sau care
rămâne, disponibilă oricând pentru această persoană și/sau familia sa;
c) centrul intereselor vitale amplasat în România;
d) persoana fizică este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade ce depășesc în total 183 de
zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat.
Precizări privind stabilirea rezidenței fiscale și declararea veniturilor din străinătate - oficial de la ANAF.
Pot exista și alte elemente care sunt luate în considerare la stabilirea rezidenței în România sau în statul străin, dar
numai împreună cu elementele de mai sus:
 autovehicul înregistrat în România/statul străin;
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 permis de conducere emis de autoritatea competentă din România/statul străin;
 pasaport emis de autoritatea competentă din România/statul străin;
 persoana este asigurată la sistemul asigurărilor sociale din România/statul străin în toată perioada în care stă
în străinatate/România;
 persoana este asigurată la sistemul asigurărilor sociale de sănatate din România/statul străin în toată
perioada în care stă în străinătate/România.
După depunerea chestionarului, organul fiscal central competent 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,
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 legislatiei interne a
acelui stat, și orice alte documente care pot sta la baza determinării rezidenței persoanei fizice.
In urma analizei efectuate, stabileste daca persoana fizica nerezidenta pastreaza rezidenta statului strain potrivit
conventiei de evitare a dublei impuneri sau devine persoana fizica rezidenta in Romania.
Organul fiscal central competent, în termen de 30 de zile de la depunerea chestionarului notifică persoana fizică
dacă are obligație fiscală integrală în România sau va fi impusă numai pentru veniturile obținute din România.
Referitor la declararea veniturilor din străinătate, ANAf le aduce la cunostință contribuabililor că Agenția realizează
un schimb reciproc de informații cu diverse state: “Schimbul automat de informații cu Statele Membre ale Uniunii
Europene se realizează în baza Directivei 2011/16/UE privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal, transpusă
în legislația națională în Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările
ulterioare, art. 291 prevăzând sfera de aplicare și condițiile schimbului automat obligatoriu de informații. În ceea ce
privește schimbul automat dintre România și statele Non-EU, acesta se realizează în baza Convențiilor pentru
evitarea dublei impuneri, pentru prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitul pe venit și pe capital care se
încheie cu fiecare jurisdicție în parte”.
Așadar, contribuabilii care primesc solicitări de a se prezenta la organele fiscale sunt invitati de ANAF să dea curs
acestora și să clarifice aspectele ce le sunt comunicate, pentru a evita dubla impunere și a stabili statul care are
dreptul de impunere a veniturilor realizate, conform prevederilor convențiilor de evitare a dublei impuneri și a
Codului fiscal.
“În situația în care organul fiscal solicită prezentarea de documente justificative, îndrumăm contribuabilii să prezinte
documentele solicitate iar în cazul în care acestea sunt emise într-o altă limbă, acestea să fie însoțite de traduceri în
limba româna certificate de traducători autorizați, astfel cum legislația prevede. În cazul neprezentării
contribuabililor la organul fiscal, pentru clarificarea situației fiscale proprie, organele fiscale au obligația de a
întreprinde în continuare demersurile prevăzute de legislația fiscală, în vederea impunerii veniturilor comunicate ca
urmare a realizării schimbului internațional de informații”, se mai arată în comunicatul de presă.
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