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OMFP nr. 1099/2016 reglementează aspecte privind stabilirea rezidenței 
fiscale în România. Ordinul actualizează referirile la articolele din Codul fiscal, 
potrivit Legii nr. 227/2015 și abrogă, la data intrării sale în vigoare, OMFP nr. 
74/2012.  
Față de reglementarea anterioară, modificările aduse prin acest ordin au în 
vedere următoarele: 

- formularele ‘’Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei 
fizice la sosirea în România’’ și ‘’Chestionar pentru stabilirea rezidenței 
fiscale a persoanei fizice la plecarea din România’’ se completează în 
2 exemplare. Acestea se transmit prin poștă/mijloace electronice de 
transmitere la distanță sau se depun la registratura organului fiscal 
central personal sau prin împuternicit. 

- formularele ‘’Notificare privind îndeplinirea condițiilor de rezidență 
potrivit prevederilor art. 7 și art. 59 din Codul fiscal sau ale Convenției 
de evitare a dublei impuneri, încheiată între România și .........., de 
către persoana fizică sosită în România și care are o ședere mai mare 
de 183 de zile’’ și ‘’Notificare privind îndeplinirea condițiilor de 
rezidență potrivit prevederilor art. 7 și art. 59 din Codul fiscal au ale 
Convenției de evitare a dublei impuneri, încheiată între România și 
.........., de către persoana fizică plecată din România pentru o peioadă 
mai mare de 183 de zile’’ se întocmesc în 3 exemplare – unul pentru 
persoana fizică nerezidentă și celelalte două pentru organelle fiscale. 
Un duplicat al acestor formulare poate fi eliberat de către organul fiscal 
central la cererea persoanei fizice. 

- în ce privește stabilirea criteriilor de rezidență fiscală se adaugă 
prevederea că o locuință este permanentă și dacă aceasta rămâne 
disponibilă oricând pentru persoana fizică și/sau familia sa. La analiza 
relațiilor economice, se adaugă criteriul deținerii de proprietăți 
imobiliare în România. 

- în cazul elementelor care atestă rezidența (la sosire sau plecare), se ia 
în calcul locuința permanentă din România aflată în proprietate sau 
închiriată sau cea care rămâne disponibilă oricând pentru persoana 
fizică și/sau familia sa. La plecare, se are în vedere și faptul dacă 
persoana pleacă din România pentru o perioadă/mai multe perioade 
de ședere în străinătate care depășesc în total 183 zile, pe parcursul 
oricărui interval de 12 luni consecutive, dar și alte elemente precum 
statul în care sunt înmatriculate autovehiculele deținute, statul emitent 
al permisului de conducere și al pașaportului, statul în care se achită 
asigurări sociale sau de sănătate. 

- obligația fiscală integrală a persoanei începe de la data la care aceasta 
devine rezidentă în România (în vechea reglementare, de la 1 ianuarie 
a anului calendaristic următor anului în care persoana fizică devine 
rezidentă fiscal în România). În certificatul de rezidență fiscală se va 
înscrie anul/anii sau perioada din an pentru care persoana fizică este 
rezidentă în România. 
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NOTĂ 

Această publicaţie are un scop pur informativ. 
Prin urmare, nu ne asumăm nicio 
responsabilitate pentru eventualele pierderi 
rezultate ca urmare a acţiunilor întreprinse pe 
baza informaţiilor conţinute de aceasta 
publicaţie. Vă recomandăm să luați decizii 
numai după consultarea unui specialist. 
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- pentru stabilirea rezidenței la sosirea în 
România, persoana fizică  va anexa la formular 
(în plus față de reglementarea anterioară) și:  
a) copia cărții de identitate/cărții de rezidență 

permanente/permisului de ședere/ 
certificatului de înregistrare fiscală emis de 
autoritatea competentă din România, și  

b) un document emis de autoritatea fiscală 
străină care atestă că persoana fizică este 
scoasă din evidența sa fiscală. 

- În situația în care o persoană fizică devine 
rezidentă în România doar pentru o perioadă 
dintr-un an fiscal, ea va avea obligație fiscală 
integrală numai pentru această perioadă din an 
în care este considerată rezidentă. Persoana 
fizică este considerată nerezidentă în perioada 
de la sosirea în țară până la data la care devine 
rezidentă. 

- la plecare, persoana fizică este considerată 
rezidentă până la data la care părăsește 

România pentru o perioadă/mai multe perioade 
de ședere în străinătate care depășesc în total 
183 zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni 
consecutive (în vechea reglementare, până la 
sfârșitul anului calendaristic în care a intervenit 
schimbarea în urma căreia persoana fizică 
părăsește România). 

- persoanele fizice care au sosit în România 
înainte de 1 ianuarie 2014 și care solicită 
eliberarea certificatului de rezidență fiscală au 
obligația completării chestionarului pentru 
stabilirea rezidenței la sosirea în țară și de a 
face dovada plății impozitului pe venit pentru 
veniturile obținute din orice sursă (din 
România/din străinătate) pentru categoriile de 
venituri care fac obiectul impozitului pe venit. 

- se elimină prevederile privind gratuitatea 
difuzării/descărcării formularelor pentru 
stabilirea rezidenței fiscale. 

 


