
ORDER Nr. 819/2019 of March 19, 2019 for the approval of the Procedure regarding the 
organization of the Register of cult entities / units for which tax deductions are granted, as well as 
of the model and content of some forms 
 
ISSUER: MINISTRY OF PUBLIC FINANCE 
NATIONAL AGENCY FOR FISCAL ADMINISTRATION 
PUBLISHED IN: OFFICIAL GAZETTE NO. 223 of March 22, 2019 
 
 
 
Considering the provisions of art. 25 para. (4) lit. i), art. 56 para. (1 ^ 1) and art. 123 ^ 1 of Law no. 
227/2015 on the Fiscal Code, with subsequent amendments and completions, as well as the assent 
of the Ministry of Public Finance, communicated by Address no. 70,581 of 14.03.2019, 
pursuant to the provisions of art. 5 para. (4) and of art. 25 para. (4 ^ 1) of Law no. 227/2015 on the 
Fiscal Code, with subsequent amendments and completions, of art. 342 para. (1) of Law no. 
207/2015 on the Fiscal Procedure Code, with subsequent amendments and completions, and of art. 
11 para. (3) of the Government Decision no. 520/2013 on the organization and functioning of the 
National Agency for Fiscal Administration, as subsequently amended and supplemented, 
 
the president of the National Agency for Fiscal Administration issues the following order: 
 
ARTICLE 1 
The Procedure regarding the organization of the Register of cult entities / units for which tax 
deductions are granted, provided in annex no. 1 to this order, is approved. 
 
ARTICLE 2 
1. The model and content of the following forms shall be approved: 
a) form 163 "Application for registration / deregistration in / from the Register of cult entities / units 
for which tax deductions are granted", provided in annex no. 2 to this order; 
b) form 164 "Decision regarding the approval / rejection of the application for registration in the 
Register of cult entities / units for which tax deductions are granted", provided in annex no. 3 to this 
order; 
c) form 165 "Decision regarding the deletion from the Register of cult entities / units for which tax 
deductions are granted", provided in annex no. 4 to this order; 
d) form 166 "Decision regarding the correction of the error when solving the application for 
registration in the Register of cult entities / units for which tax deductions are granted", provided in 
annex no. 5 to this order; 
e) form 167 "Decision on correcting the error when deleting from the Register of cult entities / units 
for which tax deductions are granted", provided in annex no. 6 to this order; 
f) "Report on the settlement of the application for registration in the Register of cult entities / units 
for which tax deductions are granted", provided in annex no. 7 to this order; 
g) "Report on the deregistration from the Register of cult entities / units for which tax deductions 
are granted", provided in annex no. 8 to this order; 
h) "Report on the correction of errors, provided in Annex No. 9 to this order. 
(2) The characteristics of editing, the way of dissemination, use and storage of the forms provided 
in par. (1) are provided in annex no. 10 to this order. 
 
ARTICLE 3 
Annexes no. 1 - 10 are an integral part of this order. 
 
ARTICLE 4 
The General Directorate of Procedures for Revenue Management, the Regional General 



Directorates of Public Finance, as well as, as the case may be, the specialized directorates within the 
National Agency for Fiscal Administration will carry out the provisions of this order. 
 
ARTICLE 5 
This order is published in the Official Gazette of Romania, Part I. 
 
The President of the National Agency for Fiscal Administration, 
Mihaela Triculescu 
 
Bucharest, March 19, 2019. 
 
 
ANNEX 1 
 
PROCEDURE 
on the organization of the Register of cult entities / units for which deductions are granted 
fisc 
 
I. Organizing the Register of cult entities / units for which tax deductions are granted 
 
1. Register of cult entities / units for which tax deductions are granted, named in further register, is 
organized by the National Agency for Fiscal Administration. 
 
2. The register is public, according to the law, it is displayed on the website of the National Fiscal 
Administration Agency, at www.anaf.ro/Informații pública, and is managed from an IT point of 
view by the National Financial Information Center. 
 
3. The register shall contain the following information: 
a) the name of the cult entity / unit; 
b) the fiscal identification code; 
c) the address of the fiscal domicile; 
d) the date of registration in the register; 
e) the date of deletion from the register; 
f) information regarding the entries and deletions in / from the register. 
 
4. The entity / unit of worship shall be entered in the register if, at the date of submission of the 
application, it fulfills cumulatively the following conditions: 
a) carries out the activity in the field for which it was established; 
b) has fulfilled all the declaratory fiscal obligations provided by law; 
c) has no outstanding fiscal obligations to the general consolidated budget, older than 90 days from 
due date / payment term; 
d) submitted the annual financial statements, provided by law; 
e) was not declared inactive, according to art. 92 of the Fiscal Procedure Code. 
The condition from letter d) is considered fulfilled in the case of entities / cult units that, 
accordingly by law, are not required to prepare and submit annual financial statements. 
 
II. Registration in the Register of cult entities / units for which tax deductions are granted 
 
5. - (1) The entry in the register is requested by the cult entity / unit, by submitting 
form 163 "Application for registration / deregistration in / from the Register of cult entities / units 
for which are granted tax deductions ", provided in Annex No. 2 to the order. In the application, the 



entity / unit of cult declares on its own responsibility that it meets the condition provided in point 4 
letter. a). 
 
(2) The application shall be completed using the computer application displayed on the website of 
the National Agency of Fiscal Administration and is submitted by electronic means of remote 
transmission. 
 
(3) Together with the application, the cult entity / unit shall also submit the fiscal attestation 
certificates issued by the local tax authorities, in whose records it is registered as a payer of 
local taxes and fees. 
 
6. The application shall be resolved within 10 days of submission by the compartment with 
attributions in the management of the taxpayers' register and fiscal declarations within the fiscal 
body competent authority in whose fiscal record the cult entity / unit is registered, named in 
continue specialized compartment. 
 
7. The specialized department verifies whether, at the date of submitting the application, the entity / 
unit of worship: 
a) had fulfilled all the declaratory obligations entered in the fiscal vector, until the last term 
legal submission of declarations prior to the date of submission of the application; 
b) had submitted all the annual financial statements, provided by law, with a legal submission 
deadline prior to the date of submission of the application. 
 
8. The specialized department shall verify that, by the date of submission of the application, 
the cult entity / unit was registered in the Register of taxpayers declared inactive or if it is 
communicated a decision to declare inactivity fiscal / to correct material error / of reactivation. 
 
9. - (1) Within two working days from the date of submission of the application, the compartment 
of 
specialty requires the department with responsibilities in the field of organization of records on 
payers information regarding the fulfillment of the condition from point 4 letter c). 
(2) The department with attributions in the field of organizing the records on payers transmits 
the specialized department, within a maximum of 3 working days from the request, if the cult entity 
/ unit has / does not have outstanding tax obligations older than 90 days from due date / payment 
term. 
 
10. The specialized department analyzes the information received from the entity / unit of 
requesting cult, as well as those obtained following the verifications performed according to points 
7 - 9 and draws up the Report on the settlement of the application for registration in the Register of 
entities / units of cult for which tax deductions are granted, provided in annex no. 7 the order. 
 
11. - (1) If it is found that the entity / unit of worship cumulatively meets the conditions 
provided in point 4, the specialized department proposes the approval of the application for 
enrollment in register and draw up, in duplicate, Form 164 "Decision on approval / rejection 
application for entry in the Register of Religious Entities / Units for which tax deductions are 
granted ", provided in annex no. 3 the order. 
(2) If it is found that the cult entity / unit does not meet all the conditions of point 4, 
the specialized department proposes to reject the application for entry in the register and draws up, 
in duplicate, form 164 "Decision on the approval / rejection of the application for registration in 
Register of cult entities / units for which tax deductions are granted ", provided in annex no. 
3 the order. 
(3) Before taking the decision to reject the application for registration in the register, the 



specialty ensures the exercise by the entity / cult unit of the right to be heard, according to the 
provisions of art. 9 of the Fiscal Procedure Code, situation in which the settlement term 
of the application shall be extended by the period between the date of dispatch of the invitation to 
entity / cult unit and the date of its presentation to the fiscal body. The tax authority notifies the 
entity / cult unit regarding the extension of the term for solving the request, on the obligation to 
submit, at the time set for the hearing, the documents and information as well as the possibility to 
provide other additional evidence relevant to making the decision in order to resolve the request. 
 
(4) At the end of the hearing, a report shall be concluded, signed by the fiscal body and the person 
empowered to represent the cult entity / unit in relation to the fiscal body, in which they will record 
at least the following elements: name and surname of the representative of the fiscal body who 
participates in the hearing, the name and surname of the legal representative of the cult entity / unit 
who participates in the hearing, the date on which the hearing takes place, information on the 
application the entity / unit of worship (number and date of application, situation in which it falls), 
documents and the information presented at the hearing that was requested or the additional 
evidence considered relevant by the cult entity / unit, the findings of the fiscal body contained in the 
report, as well as the taxpayer's point of view. The minutes are archived in the fiscal file of 
the taxpayer. 
 
12. Report on the settlement of the application for registration in the Register of cult entities / units 
for which tax deductions are granted and the Decision on approving / rejecting the application in the 
Register of cult entities / units for which tax deductions are granted, it is verified and approves the 
head of the specialized department and the deputy head to the competent fiscal body in the situation 
when the item of is approved in the structure of the fiscal unit deputy head and shall be submitted, 
for approval, to the head of the competent fiscal body. 
 
13. The entity / unit of worship that meets all the conditions set out in point 4 shall be entered in 
Register of cult entities / units for which tax deductions are granted with the date of communication 
Decision on approving the application for registration in the Register of cult entities / units for 
which tax deductions are granted. 
 
14. - (1) If the entity / unit of worship does not meet any of the conditions provided for in point 4, 
the Decision on the rejection of the application for registration in the Register shall be 
communicated to it entities / cult units for which tax deductions are granted, according to art. 47 of 
Law no. 207/2015 on the Fiscal Procedure Code, with subsequent amendments and completions. 
(2) Against the Decision regarding the approval / rejection of the application for registration in the 
Register entities / units of worship for which tax deductions are granted, an appeal may be lodged 
with the issuing fiscal body in accordance with the provisions of art. 272 para. (6) of Law no. 
207/2015 on the Fiscal Procedure Code, as subsequently amended and supplemented, within 45 
years days from the date of communication, according to the provisions of art. 270 para. (1) of the 
same normative act. 
 
15. - (1) If a cult entity / unit has been registered in the register in error, or the application for 
registration was rejected in error, without all the conditions in point 4 being met, the specialized 
department draws up the Report on the correction of errors, provided in the annex no. 9 the order. 
(2) The correction of errors may be made either at the request of the cult entity / unit or ex officio, 
by to the specialized department, based on the existing information in the fiscal records. 
(3) Based on the report, the specialized department issues form 166 "Decision on correcting the 
error when solving the application for registration in the Register of cult entities / units for which 
tax deductions are granted ", provided in annex no. 5 to the order. 
(4) If the cult entity / unit has been registered in the register in error, it is deleted from the Register 
of cult entities / units for which tax deductions are granted, with date of registration in error. 



(5) If the application for registration has been rejected in error, the cult entity / unit is entered in the 
Register of cult entities / units for which tax deductions are granted by date communication of the 
Decision on the rejection of the application. 
(6) In the situation where from the analysis of the application provided in par. (2) there are no 
elements regarding registration / non-registration in error in the Register of cult entities / units, by 
the decision provided in para. (3) the request for correction of the error is rejected. 
(7) The decision provided in par. (3) shall be drawn up in duplicate and signed by the head of the 
tax unit. 
(8) The decision is communicated to the taxpayer, according to art. 47 of Law no. 207/2015 on the 
Code of fiscal procedure, with subsequent amendments and completions. 
 
III. Deletion, ex officio or upon request, from the Register of cult entities / units for which it is 
grants tax deductions 
 
16. Cult entity / unit that no longer meets all the conditions set out in point 4 must submit to the 
competent fiscal body the form 163 "Application for registration / deregistration in / from Register 
of cult entities / units for which tax deductions are granted ", provided in annex no. 2 the order. 
 
17. - (1) The application for registration / deregistration in / from the Register of cult entities / units 
for which grants tax deductions are settled by the specialized department, within 15 days after 
submission. 
(2) Based on the request, the specialized department draws up the Report on the deregistration from 
the register of cult entities / units for which tax deductions are granted, provided in annex no. 8 to 
the order, and issues the form 165 "Decision regarding the deregistration from the Register of cult 
entities / units for which tax deductions are granted ", provided in annex no. 4 to this order. 
(3) The decision is drawn up in two copies and signed by the head of the fiscal unit. 
(4) The decision is communicated to the taxpayer, according to art. 47 of Law no. 207/2015 on the 
Code of fiscal procedure, with subsequent amendments and completions. 
(5) An appeal may be lodged against the decision with the issuing tax authority in accordance with 
the provisions of art. 272 para. (6) of Law no. 207/2015 on the Fiscal Procedure Code, with 
subsequent amendments and completions, within 45 days from the date of communication, 
accordingly the provisions of art. 270 para. (1) of the same normative act. 
(6) The date of deletion from the register is the date of communication of the decision. 
 
18. - (1) By the 10th of the month following the end of each calendar quarter, the specialized 
department verifies, in its own records, whether the cult entities / units entered in the register also 
meet the conditions provided in point 4 letter. b) - e). 
(2) For the cult entity / unit that no longer meets all the conditions provided in point 4 LIT b) - e), 
the specialized department draws up the Report on deletion from the register entities / cult units for 
which tax deductions are granted and form 165 is issued "Decision on the removal from the 
Register of cult entities / units for which deductions are granted fiscal ". 
(3) Form 165 "Decision on removal from the Register of Religious Entities / Units for which are 
granted "tax deductions" is issued and whenever the specialized department finds, ex officio, non-
fulfillment of at least one condition provided in point 4 letter. b) - e). 
(4) The provisions of point 17 par. (3) - (6) shall apply accordingly. 
 
19. - (1) If a cult entity / unit has been removed from the register by mistake, the specialized 
department draws up the Report on the correction of errors. 
(2) The correction of errors may be made either at the request of the cult entity / unit or ex officio, 
by to the specialized department, based on the existing information in the fiscal records. 
(3) Based on the report, the specialized department issues the form 167 "Decision on correcting the 
error when deleting it from the Register of cult entities / units for which it is granted tax deductions 



", provided in annex no. 6 to the order. 
(4) The entity / unit of worship is listed in the Register of entities / units of worship for which are 
granted tax deductions, with the date of initial registration. 
(5) The decision is drawn up in two copies and signed by the head of the tax unit. 
(6) The decision is communicated to the taxpayer, according to art. 47 of Law no. 207/2015 on the 
Code of fiscal procedure, with subsequent amendments and completions. 
 
IV. Providing, through web services, the information from the Register of cult entities / units 
for which tax deductions are granted 
 
20. The query of the register is made on the basis of a list containing the tax registration code of 
entity / unit of worship and the date for which the taxpayer's status is requested (the list may contain 
a element or more). 
 
21. The web service response provides information on its name and address fiscal domicile each 
cult entity / unit listed in the register, status (registered / unregistered) on the date requested by the 
persons concerned, as well as the interval of registration corresponding to the requested date. 
 
22. The terms and conditions of use of the web service for providing information, under the 
conditions of this order, shall be published on the website of the National Agency for Fiscal 
Administration. 
 
V. Final provisions 
 
23. All documents submitted by the cult entity / unit, as well as the documents issued by the fiscal 
body competent in the application of the present procedure is archived in the fiscal file of entity / 
unit of worship. 
24. Entity / cult unit whose application for registration has been rejected or which has has been 
removed from the register may apply to be entered in that register at any time the conditions of 
point 4. 



ORDIN Nr. 819/2019 din 19 martie 2019
pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităților/unităților de cult pentru

care se acordă deduceri fiscale, precum și a modelului și conținutului unor formulare

EMITENT:MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 223 din 22 martie 2019

 

    Având în vedere prevederile art. 25 alin. (4) lit. i), art. 56 alin. (1^1) și art. 123^1 din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform
al Ministerului Finanțelor Publice, comunicat prin Adresa nr. 70.581 din 14.03.2019,

     în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) și ale art. 25 alin. (4^1) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 11 alin. (3)
din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de
Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

 

    președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

 

    ART. 1

    Se aprobă Procedura privind organizarea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se
acordă deduceri fiscale, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

    ART. 2

    (1) Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:

    a) formular 163 "Cerere de înscriere/radiere în/din Registrul entităților/unităților de cult pentru
care se acordă deduceri fiscale", prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin;

     b)   formular   164   "Decizie   privind   aprobarea/respingerea   cererii   de   înscriere   în   Registrul
entităților/unităților  de cult  pentru care se acordă deduceri  fiscale",  prevăzut  în anexa nr. 3  la
prezentul ordin;

    c) formular 165 "Decizie privind radierea din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se
acordă deduceri fiscale", prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ordin;

    d) formular 166 "Decizie privind îndreptarea erorii la soluționarea cererii de înscriere în Registrul
entităților/unităților  de cult  pentru care se acordă deduceri  fiscale",  prevăzut  în anexa nr. 5  la
prezentul ordin;

    e) formular 167 "Decizie privind îndreptarea erorii la radierea din Registrul entităților/unităților
de cult pentru care se acordă deduceri fiscale", prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ordin;

     f)   "Referat  privind   soluționarea   cererii  de   înscriere   în  Registrul  entităților/unităților   de   cult
pentru care se acordă deduceri fiscale", prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul ordin;

     g)   "Referat  privind radierea  din  Registrul  entităților/unităților  de  cult  pentru care  se  acordă
deduceri fiscale", prevăzut în anexa nr. 8 la prezentul ordin;

    h) "Referat privind îndreptarea erorilor, prevăzut în anexa nr. 9 la prezentul ordin.

    (2) Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare și păstrare a formularelor prevăzute



la alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 10 la prezentul ordin.

    ART. 3

    Anexele nr. 1 - 10 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 4

     Direcția  generală  proceduri  pentru administrarea veniturilor,  direcțiile  generale  regionale  ale
finanțelor publice, precum și, după caz, direcțiile de specialitate din cadrul Agenției Naționale de
Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 5

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

                              Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

                              Mihaela Triculescu

 

    București, 19 martie 2019.

    Nr. 819.

 

    ANEXA 1

 

                         PROCEDURĂ

privind  organizarea  Registrului  entităților/unităților  de  cult  pentru  care  se  acordă  deduceri
fiscale

 

    I. Organizarea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale

     1.  Registrul  entităților/unităților  de   cult  pentru   care   se  acordă  deduceri  fiscale,  denumit   în
continuare registru, se organizează de Agenția Națională de Administrare Fiscală.

    2. Registrul este public, potrivit legii, se afișează pe site-ul Agenției Naționale de Administrare
Fiscală, la adresa www.anaf.ro/Informații publice, și este gestionat din punct de vedere informatic
de către Centrul Național de Informații Financiare.

    3. Registrul cuprinde următoarele informații:

    a) denumirea entității/unității de cult;

    b) codul de identificare fiscală;

    c) adresa domiciliului fiscal;

    d) data înscrierii în registru;

    e) data radierii din registru;

    f) informații privind înscrierile și radierile în/din registru.

     4. Entitatea/Unitatea de cult se înscrie în registru dacă, la data depunerii cererii, îndeplinește
cumulativ următoarele condiții:

    a) desfășoară activitatea în domeniul pentru care a fost constituită;



    b) a îndeplinit toate obligațiile fiscale declarative prevăzute de lege;

     c) nu are obligații fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile de la
scadență/termen de plată;

    d) a depus situațiile financiare anuale, prevăzute de lege;

    e) nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală.

    Condiția de la lit. d) se consideră îndeplinită în cazul entităților/unităților de cult care, potrivit
legii, nu sunt obligate să întocmească și să depună situații financiare anuale.

 

    II. Înscrierea în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale

     5.   -   (1)   Înscrierea   în  registru  se  solicită  de  către  entitatea/unitatea de cult,  prin  depunerea
formularului 163 "Cerere de înscriere/radiere în/din Registrul entităților/unităților de cult pentru
care se acordă deduceri fiscale", prevăzut în anexa nr. 2 la ordin. În cerere, entitatea/unitatea de
cult declară pe propria răspundere că îndeplinește condiția prevăzută la pct. 4 lit. a).

    (2) Cererea se completează cu ajutorul aplicației informatice afișate pe site-ul Agenției Naționale
de Administrare Fiscală și se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

     (3) Împreună cu cererea, entitatea/unitatea de cult depune și  certificatele de atestare fiscală
eliberate de organele fiscale  locale,   în a căror evidență aceasta este  înregistrată ca plătitor de
impozite și taxe locale.

     6. Cererea se soluționează în termen de 10 zile de la depunere, de către compartimentul cu
atribuții   în gestiunea registrului  contribuabililor  și  declarațiilor  fiscale din cadrul  organului fiscal
competent   în   a   cărui   evidență  fiscală   este   înregistrată   entitatea/unitatea  de   cult,   denumit   în
continuare compartiment de specialitate.

    7. Compartimentul de specialitate verifică dacă, la data depunerii cererii, entitatea/unitatea de
cult:

    a) avea îndeplinite toate obligațiile declarative înscrise în vectorul fiscal, până la ultimul termen
legal de depunere a declarațiilor anterior datei depunerii cererii;

    b) avea depuse toate situațiile financiare anuale, prevăzute de lege, cu termen legal de depunere
anterior datei depunerii cererii.

     8.   Compartimentul   de   specialitate   verifică   dacă,   până   la   data   depunerii   cererii,
entitatea/unitatea de cult era înscrisă în Registrul contribuabililor declarați inactivi sau dacă i se
comunicase   o   decizie   de   declarare   în   inactivitate   fiscală/de   îndreptare   eroare   materială/de
reactivare.

     9.   -   (1)   În   cel  mult   două   zile   lucrătoare   de   la   data   depunerii   cererii,   compartimentul   de
specialitate  solicită  compartimentului   cu  atribuții   în  domeniul  organizării  evidenței  pe  plătitori
informații privind îndeplinirea condiției de la pct. 4 lit. c).

     (2)   Compartimentul   cu   atribuții   în   domeniul   organizării   evidenței   pe   plătitori   transmite
compartimentului   de   specialitate,   în   maximum   3   zile   lucrătoare   de   la   solicitare,   dacă
entitatea/unitatea   de   cult   are/nu   are   obligații   fiscale   restante  mai   vechi   de   90   de   zile  de   la
scadență/termen de plată.

     10. Compartimentul de specialitate analizează informațiile primite de la entitatea/unitatea de
cult solicitantă,  precum și  pe cele obținute  în urma verificărilor  efectuate potrivit  pct.  7  -  9 și
întocmește Referatul privind soluționarea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de
cult pentru care se acordă deduceri fiscale, prevăzut în anexa nr. 7 la ordin.

     11.   -   (1)   Dacă   se   constată   că   entitatea/unitatea   de   cult   îndeplinește   cumulativ   condițiile
prevăzute   la  pct.  4,   compartimentul  de   specialitate  propune  aprobarea   cererii  de   înscriere   în
registru și întocmește, în două exemplare, formularul 164 "Decizie privind aprobarea/respingerea
cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale",



prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.

     (2) Dacă se constată că entitatea/unitatea de cult nu îndeplinește toate condițiile de la pct. 4,
compartimentul de specialitate propune respingerea cererii de înscriere în registru și întocmește,
în două exemplare, formularul 164 "Decizie privind aprobarea/respingerea cererii de înscriere în
Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale", prevăzut în anexa nr.
3 la ordin.

    (3) Înainte de luarea deciziei de respingere a cererii de înscriere în registru, compartimentul de
specialitate  asigură  exercitarea  de   către  entitate/unitatea  de   cult   a  dreptului   de  a  fi  ascultat,
potrivit prevederilor art. 9 din Codul de procedură fiscală, situație în care termenul de soluționare
a   cererii   se   prelungește   cu   perioada   cuprinsă   între   data   transmiterii   invitației   către
entitate/unitatea de cult și  data prezentării  acesteia  la organul fiscal.  Organul fiscal  înștiințează
entitatea/unitatea de cult  cu  privire   la  prelungirea termenului  de  soluționare  a  cererii,  asupra
obligativității   de   a   prezenta,   la   termenul   stabilit   pentru   audiere,   documentele   și   informațiile
solicitate,  precum și  asupra  posibilității  de  a   furniza  alte  probe suplimentare  relevante  pentru
luarea deciziei în vederea soluționării cererii.

    (4) La finalizarea audierii se va încheia un proces-verbal, semnat de organul fiscal și de persoana
împuternicită să reprezinte entitatea/unitatea de cult  în relația cu organul fiscal,  în care se vor
consemna cel puțin următoarele elemente: numele și prenumele reprezentantului organului fiscal
care participă la audiere, numele și  prenumele reprezentantului legal al entității/unității  de cult
care   participă   la   audiere,   data   la   care   are   loc   audierea,   informații   referitoare   la   cererea
entității/unității  de cult (numărul  și  data cererii,  situația în care se încadrează),  documentele și
informațiile  prezentate   la  audiere  care  au   fost  solicitate  sau  probele  suplimentare  considerate
relevante   de   către   entitate/unitatea   de   cult,   constatările   organului   fiscal   cuprinse   în   referat,
precum și punctul de vedere al contribuabilului. Procesul-verbal se arhivează la dosarul fiscal al
contribuabilului.

     12. Referatul privind soluționarea cererii  de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult
pentru care se acordă deduceri fiscale și Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de înscriere
în Registrul  entităților/unităților  de cult  pentru care se acordă deduceri  fiscale se verifică și  se
avizează   de   conducătorul   compartimentului   de   specialitate   și   de   adjunctul   conducătorului
organului fiscal competent în situația  în care în structura unității  fiscale este aprobat postul de
conducător adjunct și se înaintează, spre aprobare, conducătorului organului fiscal competent.

    13. Entitatea/Unitatea de cult care îndeplinește toate condițiile prevăzute la pct. 4 se înscrie în
Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale cu data comunicării
Deciziei privind aprobarea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care
se acordă deduceri fiscale.

     14.   -   (1)   În  cazul   în  care  entitatea/unitatea  de cult  nu  îndeplinește  oricare  dintre  condițiile
prevăzute   la  pct.  4,   i   se  comunică  Decizia  privind   respingerea  cererii  de   înscriere   în  Registrul
entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, potrivit art. 47 din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

     (2)   Împotriva   Deciziei   privind   aprobarea/respingerea   cererii   de   înscriere   în   Registrul
entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se poate formula contestație la
organul  fiscal  emitent   în  conformitate cu prevederile  art.  272 alin.   (6)  din Legea nr.  207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de
zile de la data comunicării, potrivit prevederilor art. 270 alin. (1) din același act normativ.

    15. - (1) În situația în care o entitate/unitate de cult a fost înregistrată în registru din eroare sau
cererea de înscriere a fost respinsă din eroare, fără a fi respectate toate condițiile de la pct. 4,
compartimentul de specialitate întocmește Referatul privind îndreptarea erorilor, prevăzut în anexa
nr. 9 la ordin.

     (2) Îndreptarea erorilor se poate face fie la cererea entității/unității  de cult, fie din oficiu, de
către compartimentul de specialitate, pe baza informațiilor existente în evidența fiscală.

     (3) Pe baza referatului,  compartimentul de specialitate emite formularul 166 "Decizie privind



îndreptarea   erorii   la   soluționarea   cererii   de   înscriere   în   Registrul   entităților/unităților   de   cult
pentru care se acordă deduceri fiscale", prevăzut în anexa nr. 5 la ordin.

    (4) În situația în care entitatea/unitatea de cult a fost înregistrată în registru din eroare, aceasta
este radiată din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, cu
data înscrierii din eroare.

     (5) În situația în care cererea de înscriere a fost respinsă din eroare, entitatea/unitatea de cult
este înscrisă în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale cu data
comunicării Deciziei privind respingerea cererii de înscriere.

     (6)   În   situația   în   care  din   analiza   cererii   prevăzute   la  alin.   (2)   nu   rezultă   elemente  privind
înscrierea/neînscrierea din eroare în Registrul entităților/unităților de cult, prin decizia prevăzută la
alin. (3) se respinge cererea de îndreptare a erorii.

     (7)   Decizia   prevăzută   la   alin.   (3)   se   întocmește   în   două   exemplare   și   se   semnează   de
conducătorul unității fiscale.

    (8) Decizia se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

 

    III. Radierea, din oficiu sau la cerere, din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se
acordă deduceri fiscale

     16.  Entitatea/Unitatea  de  cult   care  nu  mai   îndeplinește   toate  condițiile  prevăzute   la  pct.  4
trebuie să depună la organul fiscal competent formularul 163 "Cerere de înscriere/radiere în/din
Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale", prevăzut în anexa nr.
2 la ordin.

    17. - (1) Cererea de înscriere/radiere în/din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se
acordă deduceri fiscale se soluționează de către compartimentul de specialitate, în termen de 15
zile de la depunere.

     (2)  Pe baza cererii,  compartimentul  de specialitate întocmește Referatul  privind radierea din
registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, prevăzut în anexa nr. 8
la ordin, și emite formularul 165 "Decizie privind radierea din Registrul entităților/unităților de cult
pentru care se acordă deduceri fiscale", prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ordin.

    (3) Decizia se întocmește în două exemplare și se semnează de conducătorul unității fiscale.

    (4) Decizia se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

     (5) Împotriva deciziei se poate formula contestație la organul fiscal emitent în conformitate cu
prevederile   art.   272   alin.   (6)   din   Legea   nr.   207/2015   privind   Codul   de   procedură   fiscală,   cu
modificările  și  completările  ulterioare,   în termen de 45 de zile  de  la data comunicării,  potrivit
prevederilor art. 270 alin. (1) din același act normativ.

    (6) Data radierii din registru este data comunicării deciziei.

     18.   -   (1)   Până   la   data   de   10   a   lunii   următoare   încheierii   fiecărui   trimestru   calendaristic,
compartimentul   de   specialitate   verifică,   în   evidențele   proprii,   dacă   entitățile/unitățile   de   cult
înscrise în registru mai îndeplinesc condițiile prevăzute la pct. 4 lit. b) - e).

    (2) Pentru entitatea/unitatea de cult care nu mai îndeplinește toate condițiile prevăzute la pct. 4
lit.   b)   -   e),   compartimentul   de   specialitate   întocmește   Referatul   privind   radierea  din   registrul
entităților/unităților  de  cult  pentru  care  se  acordă deduceri  fiscale  și   se  emite   formularul  165
"Decizia privind radierea din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri
fiscale".

     (3) Formularul  165 "Decizia privind radierea din Registrul  entităților/unităților de cult  pentru
care se acordă deduceri fiscale" se emite și ori de câte ori compartimentul de specialitate constată,
din oficiu, neîndeplinirea a cel puțin unei condiții prevăzute la pct. 4 lit. b) - e).



    (4) Prevederile pct. 17 alin. (3) - (6) se aplică în mod corespunzător.

     19.   -   (1)   În  situația   în care  o entitate/unitate  de cult  a   fost   radiată din  registru din eroare,
compartimentul de specialitate întocmește Referatul privind îndreptarea erorilor.

     (2) Îndreptarea erorilor se poate face fie la cererea entității/unității  de cult, fie din oficiu, de
către compartimentul de specialitate, pe baza informațiilor existente în evidența fiscală.

     (3) Pe baza referatului,  compartimentul de specialitate emite formularul 167 "Decizie privind
îndreptarea  erorii   la   radierea  din  Registrul  entităților/unităților  de   cult  pentru   care   se  acordă
deduceri fiscale", prevăzut în anexa nr. 6 la ordin.

     (4) Entitatea/Unitatea de cult figurează înscrisă în Registrul entităților/unităților de cult pentru
care se acordă deduceri fiscale, cu data înscrierii inițiale.

    (5) Decizia se întocmește în două exemplare și se semnează de conducătorul unității fiscale.

    (6) Decizia se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

 

     IV.  Furnizarea,  prin  servicii  web,  a  informațiilor  din  Registrul  entităților/unităților  de  cult
pentru care se acordă deduceri fiscale

    20. Interogarea registrului se face pe baza unei liste care conține codul de înregistrare fiscală al
entității/unității de cult și data pentru care se solicită starea contribuabilului (lista poate conține un
element sau mai multe).

     21. Răspunsul serviciului web furnizează informații privind denumirea și adresa la care își are
domiciliul   fiscal   fiecare   entitate/unitate   de   cult   care   figurează   în   registru,   starea
(înregistrat/neînregistrat) la data solicitată de către persoanele interesate, precum și intervalul de
înregistrare corespunzător datei solicitate.

    22. Termenii și condițiile de utilizare a serviciului web de furnizare a informațiilor, în condițiile
prezentului ordin, se publică pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

 

    V. Dispoziții finale

    23. Toate documentele depuse de entitatea/unitatea de cult, precum și documentele emise de
organul   fiscal   competent   în   aplicarea   prezentei   proceduri   se   arhivează   la   dosarul   fiscal   al
entității/unității de cult.

    24. Entitatea/Unitatea de cult căreia i-a fost respinsă cererea de înscriere în registru sau care a
fost   radiată   din   registru   poate   solicita   înscrierea   în   acest   registru   oricând   îndeplinește   toate
condițiile de la pct. 4.

 

    ANEXA 2*)

 

    *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
 
 ______________________
|                      |
|         ANAF         |
| Agenția Națională de |                                               163
| Administrare Fiscală |
|______________________|
 
                                   CERERE
de înscriere/radiere în/din Registrul entităților/unităților de cult pentru care
se acordă deduceri fiscale
 



    I. Date de identificare a entității/unității de cult
 ____________________________________________________________________________
|                               ___________________________________________  |
| Denumire                     |                                           | |
|                              |___________________________________________| |
|                               ___________________________________________  |
| Cod de identificare fiscală  |                                           | |
|                              |___________________________________________| |
|                               ___________________________________________  |
| Domiciliul fiscal            |                                           | |
|                              |___________________________________________| |
|____________________________________________________________________________|
 
    II. Date de identificare a împuternicitului/reprezentantului legal
 ____________________________________________________________________________
|                               ___________________________________________  |
| Denumire/Nume, Prenume       |                                           | |
|                              |___________________________________________| |
|                               ___________________________________________  |
| Cod de identificare fiscală  |                                           | |
|                              |___________________________________________| |
|                               ___________________________________________  |
| Domiciliul fiscal            |                                           | |
|                              |___________________________________________| |
|____________________________________________________________________________|
 
    În temeiul art. 25 alin. (4^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul, .................. în
calitate de ........................ solicit:
 ____________________________________________________________________________
|  _                                                                         |
| |_| înscrierea entității/unității de cult pe care o reprezint în Registrul |
|     entităților/unităților de cult;                                        |
|                                                                            |
| Declar pe propria răspundere că, la data depunerii prezentei cereri,       |
| entitatea/unitatea de cult își desfășoară activitatea în domeniul pentru   |
| care a fost constituită.                                                   |
| -------------------------------------------------------------------------- |
|  _                                                                         |
| |_| radierea entității/unității de cult din Registrul entităților/         |
|     unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.             |
|____________________________________________________________________________|
 
     Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații declar că datele
înscrise în acest formular sunt corecte și complete.
          __________                                         ____________
         |          |                                       |            |
    Data |__________|                             Semnătura |____________|

 

    ANEXA 3*)

 

    *) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

 

 _____________
|             | Ministerul Finanțelor Publice
|             | Agenția Națională de Administrare Fiscală
| Sigla DGRFP | Direcția Generală Regională a Finanțelor               164
|             | Publice _________
|             | Unitatea fiscală _____________
|_____________| Nr. ........./................
 
                                                     Adresa: _____________
                                                     Telefon: ____________
                                                     Fax: ________________
                                                     E-mail: _____________
 



                                   DECIZIE
privind aprobarea/respingerea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă
deduceri fiscale
 
    Către:
 ____________________________________________________________________________
|                               ___________________________________________  |
| Denumire                     |                                           | |
|                              |___________________________________________| |
|                               ___________________________________________  |
| Cod de identificare fiscală  |                                           | |
|                              |___________________________________________| |
|                               ___________________________________________  |
| Domiciliul fiscal            |                                           | |
|                              |___________________________________________| |
|____________________________________________________________________________|
 
     Ca urmare a Cererii de înscriere în Registrul  entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale,
înregistrată la organul fiscal sub nr. .......... din data ............., și a analizei informațiilor existente în evidențele fiscale, vă
comunicăm că cererea dumneavoastră:
     _
    |_| a fost aprobată
     _
    |_| a fost respinsă întrucât entitatea/unitatea de cult:
         _
        |_| figurează, în evidența fiscală, cu obligații fiscale declarative neîndeplinite
         _
         |_| are obligații fiscale restante la bugetul general consolidat mai vechi de 90 de zile de la scadență/termen de
plată
         _
        |_| nu a depus situațiile financiare anuale
         _
        |_| a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală
 
    După remedierea situației care a condus la respingerea cererii, entitatea/unitatea de cult poate solicita înscrierea în
Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, prin depunerea unei noi cereri.
 
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație la organul fiscal emitent în conformitate cu prevederile art.
272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în
termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor art. 270 alin. (1) din același act normativ.
______________________________________________________________________________
 
    Conducătorul unității fiscale
 
    Nume și prenumele ___________
 
    Semnătura ___________________
 
    Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
 

    ANEXA 4

 

    *) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

 
 _____________
|             | Ministerul Finanțelor Publice
|             | Agenția Națională de Administrare Fiscală
| Sigla DGRFP | Direcția Generală Regională a Finanțelor               165
|             | Publice _________
|             | Unitatea fiscală _____________
|_____________| Nr. ........./................
 
                                                     Adresa: _____________



                                                     Telefon: ____________
                                                     Fax: ________________
                                                     E-mail: _____________
 
                                   DECIZIE
privind radierea din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se
acordă deduceri fiscale
 
    Către:
 ____________________________________________________________________________
|                               ___________________________________________  |
| Denumire                     |                                           | |
|                              |___________________________________________| |
|                               ___________________________________________  |
| Cod de identificare fiscală  |                                           | |
|                              |___________________________________________| |
|                               ___________________________________________  |
| Domiciliul fiscal            |                                           | |
|                              |___________________________________________| |
|____________________________________________________________________________|
     _
    |_| În baza prevederilor art. 25 alin. (4^1) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm că ați
fost radiat, din oficiu, din Registrul entităților/unităților de cult pentru
care se acordă deduceri fiscale, întrucât entitatea/unitatea de cult:
         _
         |_| figurează, în evidența fiscală, cu obligații fiscale declarative
neîndeplinite;
         _
         |_| are obligații fiscale restante la bugetul general consolidat mai
vechi de 90 de zile de la scadență/termen de plată;
         _
        |_| nu a depus situațiile financiare anuale;
         _
        |_| a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură
fiscală.
     _
     |_|   Ca   urmare   a  Cererii  de  înscriere/radiere  în/din  Registrul
entităților/unităților  de  cult  pentru  care  se  acordă  deduceri  fiscale
înregistrată la organul fiscal sub nr. ............. din data ................
vă comunicăm că nu mai figurați în Registrul entităților/unităților de cult.
 
     După remedierea situației care a condus la radiere, entitatea/unitatea de
cult   poate   solicita   înscrierea   în   Registrul   entităților/unităților   de   cult
pentru care se acordă deduceri fiscale, prin depunerea unei noi cereri.
 
     Radierea din Registrul entităților/unităților de cult își produce efecte
începând cu data comunicării prezentei decizii.
 
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație la organul fiscal
emitent în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,
în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor art. 270
alin. (1) din același act normativ.
______________________________________________________________________________
 
    Conducătorul unității fiscale
 
    Nume și prenumele ___________
 
    Semnătura ___________________
 
     Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile
Regulamentului (UE) 2016/679

 



    ANEXA 5*)

 

    *) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.
 
 _____________
|             | Ministerul Finanțelor Publice
|             | Agenția Națională de Administrare Fiscală
| Sigla DGRFP | Direcția Generală Regională a Finanțelor               166
|             | Publice _________
|             | Unitatea fiscală _____________
|_____________| Nr. ........./................
 
                                                     Adresa: _____________
                                                     Telefon: ____________
                                                     Fax: ________________
                                                     E-mail: _____________
 
                                   DECIZIE
privind îndreptarea erorii la soluționarea cererii de înscriere în Registrul
entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale
 
    Către:
 ____________________________________________________________________________
|                               ___________________________________________  |
| Denumire                     |                                           | |
|                              |___________________________________________| |
|                               ___________________________________________  |
| Cod de identificare fiscală  |                                           | |
|                              |___________________________________________| |
|                               ___________________________________________  |
| Domiciliul fiscal            |                                           | |
|                              |___________________________________________| |
|____________________________________________________________________________|
 ____________________________________________________________________________
|  _                                                                         |
| |_| Din analiza informațiilor existente în evidența fiscală și/sau a       |
|     Cererii dvs. nr. ............ din data de .............. s-a constatat |
|     că entitatea/unitatea de cult a fost înscrisă din eroare în Registrul  |
|     entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, |
|     întrucât:                                                              |
|      _                                                                     |
|     |_| figurează, în evidența fiscală, cu obligații fiscale declarative   |
|         neîndeplinite                                                      |
|      _                                                                     |
|     |_| are obligații fiscale restante la bugetul general consolidat mai   |
|         vechi de 90 de zile de la scadență/termen de plată                 |
|      _                                                                     |
|     |_| nu a depus situațiile financiare anuale                            |
|      _                                                                     |
|     |_| a fost declarată inactivă potrivit art. 92 din Codul de procedură  |
|         fiscală                                                            |
|                                                                            |
| Pentru îndreptarea erorii, prin prezenta decizie se anulează Decizia       |
| privind aprobarea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților |
| de cult pentru care se acordă deduceri fiscale nr. .............. din data |
| de ................. cu efect pentru viitor și pentru trecut.              |
| Ca urmare, vă comunicăm că entitatea/unitatea de cult a fost radiată din   |
| Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri    |
| fiscale, de la data înscrierii în acest registru.                          |
|____________________________________________________________________________|
 ____________________________________________________________________________
|  _                                                                         |
| |_| Din analiza informațiilor existente în evidența fiscală și/sau a       |
|     Cererii dvs. nr. ........ din data de ............. s-a constatat că   |
|     din eroare Cererea dvs. privind înscrierea în Registrul entităților/   |
|     unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale nr. ........ |
|     din data de ................ a fost respinsă.                          |
|     Pentru îndreptarea erorii, prin prezenta se anulează Decizia privind   |



|     respingerea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de|
|     cult pentru care se acordă deduceri fi scale, cu efect pentru viitor și|
|     pentru trecut.                                                         |
| Ca urmare, vă comunicăm că entitatea/unitatea de cult a fost înscrisă în   |
| Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri    |
| fiscale începând cu data comunicării Deciziei privind respingerea cererii  |
| de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se    |
| acordă deduceri fiscale.                                                   |
|____________________________________________________________________________|
 ____________________________________________________________________________
|  _                                                                         |
| |_| Ca urmare a Cererii de îndreptare a erorii, înregistrată la organul    |
|     fiscal sub nr. .......... din data ............., și a analizei        |
|     informațiilor existente în evidențele fiscale, vă comunicăm că cererea |
|     dumneavoastră a fost respinsă întrucât entitatea/unitatea de cult      |
|      _                                                                     |
|     |_| figurează, în evidența fiscală, cu obligații fiscale declarative   |
|         neîndeplinite                                                      |
|      _                                                                     |
|     |_| are obligații fiscale restante la bugetul general consolidat mai   |
|         vechi de 90 de zile de la scadență/termen de plată                 |
|      _                                                                     |
|     |_| nu a depus situațiile financiare anuale                            |
|      _                                                                     |
|     |_| a fost declarată inactivă potrivit art. 92 din Codul de procedură  |
|         fiscală                                                            |
|                                                                            |
|     După remedierea situației care a condus la respingerea cererii,        |
|     entitatea/unitatea de cult poate solicita înscrierea în Registrul      |
|     entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, |
|     prin depunerea unei noi cereri privind înscrierea în Registrul         |
|     entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. |
|____________________________________________________________________________|
 
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație la organul fiscal
emitent în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,
în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor art. 270
alin. (1) din același act normativ.
______________________________________________________________________________
 
    Conducătorul unității fiscale
 
    Nume și prenumele ___________
 
    Semnătura ___________________
 
     Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile
Regulamentului (UE) 2016/679

 

    ANEXA 6*)

 

    *) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil.

 
 _____________
|             | Ministerul Finanțelor Publice
|             | Agenția Națională de Administrare Fiscală
| Sigla DGRFP | Direcția Generală Regională a Finanțelor               167
|             | Publice _________
|             | Unitatea fiscală _____________
|_____________| Nr. ........./................
 
                                                     Adresa: _____________
                                                     Telefon: ____________
                                                     Fax: ________________
                                                     E-mail: _____________
 



                                   DECIZIE
privind îndreptarea erorii la radierea din Registrul entităților/unităților de
cult pentru care se acordă deduceri fiscale
 
    Către:
 ____________________________________________________________________________
|                               ___________________________________________  |
| Denumire                     |                                           | |
|                              |___________________________________________| |
|                               ___________________________________________  |
| Cod de identificare fiscală  |                                           | |
|                              |___________________________________________| |
|                               ___________________________________________  |
| Domiciliul fiscal            |                                           | |
|                              |___________________________________________| |
|____________________________________________________________________________|
 ____________________________________________________________________________
|  _                                                                         |
| |_| Din analiza informațiilor existente în evidența fiscală și/sau a       |
|     Cererii dvs. nr. ........... din data de ............ s-a constatat că |
|     entitatea/unitatea de cult a fost radiată din eroare.                  |
|     Ca urmare, vă comunicăm că Decizia privind radierea din Registrul      |
|     entităților/unităților de cult nr. ........... din data .............. |
|     pentru care se acordă deduceri fiscale a fost anulată, cu efect pentru |
|     viitor și pentru trecut.                                               |
|     Vă comunicăm că entitatea/unitatea de cult este înregistrată în        |
|     registru, cu data înscrierii inițiale.                                 |
|____________________________________________________________________________|
 ____________________________________________________________________________
|  _                                                                         |
| |_| Ca urmare a Cererii de îndreptare a erorii, înregistrată la organul    |
|     fiscal sub nr. ............. din data ................., și a analizei |
|     informațiilor existente în evidențele fiscale, vă comunicăm că cererea |
|     dumneavoastră a fost respinsă întrucât entitatea/unitatea de cult      |
|      _                                                                     |
|     |_| figurează, în evidența fiscală, cu obligații fiscale declarative   |
|         neîndeplinite                                                      |
|      _                                                                     |
|     |_| are obligații fiscale restante la bugetul general consolidat mai   |
|         vechi de 90 de zile de la scadență/termen de plată                 |
|      _                                                                     |
|     |_| nu a depus situații le financiare anuale                           |
|      _                                                                     |
|     |_| a fost declarată inactivă potrivit art. 92 din Codul de procedură  |
|         fiscală                                                            |
|                                                                            |
|     După remedierea situației care a condus la respingerea cererii,        |
|     entitatea/unitatea de cult poate solicita înscrierea în Registrul      |
|     entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, |
|     prin depunerea unei noi cereri.                                        |
|____________________________________________________________________________|
 
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație la organul fiscal
emitent în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,
în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor art. 270
alin. (1) din același act normativ.
______________________________________________________________________________
 
    Conducătorul unității fiscale
 
    Nume și prenumele ___________
 
    Semnătura ___________________
 
     Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile
Regulamentului (UE) 2016/679

 



    ANEXA 7

 

    *) Anexa nr. 7 este reprodusă în facsimil.

 
 _____________
|             |
|             |
| Sigla DGRFP |                                  Nr. înregistrare ________
|             |                                  Data ____________________
|             |
|_____________|
 
                                   REFERAT
privind soluționarea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de
cult pentru care se acordă deduceri fiscale
 
    A. Date de identificare a entității/unității de cult
 ____________________________________________________________________________
|                               ___________________________________________  |
| Denumire                     |                                           | |
|                              |___________________________________________| |
|                               ___________________________________________  |
| Cod de identificare fiscală  |                                           | |
|                              |___________________________________________| |
|                               ___________________________________________  |
| Domiciliul fiscal            |                                           | |
|                              |___________________________________________| |
|____________________________________________________________________________|
 
    B. Analiza situației entității/unității de cult, conform art. 25 alin. (4^1)
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare
 
     A fost depusă cererea de înscriere în Registrul entităților/unităților de
cult   pentru   care   se   acordă   deduceri   fiscale,   înregistrată   sub
nr.   ........./.........,   cuprinzând   mențiunea   privind   îndeplinirea   condiției
prevăzute   la   pct.   4   lit.   a)   din   Procedura   privind   organizarea   Registrului
entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, aprobată
prin   Ordinul   președintelui   Agenției   Naționale   de   Administrare   Fiscală   nr.
819/2019
     În   urma   verificării   efectuate,   în   conformitate   cu   Procedura   privind
organizarea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă
deduceri   fiscale,   aprobată   prin   Ordinul   președintelui   Agenției   Naționale   de
Administrare Fiscală nr. 819/2019, s-au constatat următoarele elemente privind
situația   fiscală   a   entității/unității   de   cult,   la   data   depunerii
cererii ..............
 
    - obligațiile fiscale declarative .......................................;
 
    - obligațiile fiscale restante la bugetul general consolidat mai vechi de 90
de zile de la scadență/termen de plată ...................;
                                                                     _      _
    - situațiile financiare anuale, prevăzute de lege;           DA |_| NU |_|
 
     -   a   fost   declarată   inactivă,   potrivit   art.   92   din   Codul   de   procedură
fiscală.
                                                                     _      _
                                                                 DA |_| NU |_|
 
    C. Alte constatări
    ..........................................................................
    ..........................................................................
 
    D. Concluzii
     _
    |_| Se propune înscrierea în Registrul entităților/unităților de cult pentru
care se acordă deduceri fiscale



     _
     |_|   Se   propune   respingerea   cererii   de   înscriere   în   Registrul
entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, având în
vedere următoarele:
    ..........................................................................
    ..........................................................................
______________________________________________________________________________
 
    Conducătorul unității fiscale
 
    Nume și prenumele ___________
 
    Semnătura ___________________

 

    ANEXA 8*)

 

    *) Anexa nr. 8 este reprodusă în facsimil.

 
 _____________
|             |
|             |
| Sigla DGRFP |                                  Nr. înregistrare ________
|             |                                  Data ____________________
|             |
|_____________|
 
                                   REFERAT
privind radierea din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se
acordă deduceri fiscale
 
    A. Date de identificare a entității/unității de cult
 ____________________________________________________________________________
|                               ___________________________________________  |
| Denumire                     |                                           | |
|                              |___________________________________________| |
|                               ___________________________________________  |
| Cod de identificare fiscală  |                                           | |
|                              |___________________________________________| |
|                               ___________________________________________  |
| Domiciliul fiscal            |                                           | |
|                              |___________________________________________| |
|____________________________________________________________________________|
 
    B. Analiza situației entității/unității de cult, conform art. 25 alin. (4^1)
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare
     _
    |_| A fost depusă cererea de radiere din Registrul entităților/unităților de
cult   pentru   care   se   acordă   deduceri   fiscale,   înregistrată   sub
nr. ......../...........;
     _
    |_| În urma verificării efectuate, în conformitate cu informațiile existente
în   evidențele   fiscale   s-au   constatat   următoarele   elemente   privind   situația
fiscală a entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale,
la data de .......................:
 
    - obligațiile fiscale declarative ........................................
 
    - obligațiile fiscale restante la bugetul general consolidat mai vechi de 90
de zile de la scadență/termen de plată ...........;
                                                                     _      _
    - situațiile financiare anuale, prevăzute de lege;           DA |_| NU |_|
 
     -   a   fost   declarată   inactivă,   potrivit   art.   92   din   Codul   de   procedură
fiscală.
                                                                     _      _
                                                                 DA |_| NU |_|



 
    C. Alte constatări
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
 
    D. Concluzii
     _
    |_| Se propune radierea din Registrul entităților/unităților de cult pentru
care se acordă deduceri fiscale.
______________________________________________________________________________
 
    Conducătorul unității fiscale
 
    Nume și prenumele ___________
 
    Semnătura ___________________

 

    ANEXA 9*)

 

    *) Anexa nr. 9 este reprodusă în facsimil.

 
 _____________
|             |
|             |
| Sigla DGRFP |                                  Nr. înregistrare ________
|             |                                  Data ____________________
|             |
|_____________|
 
                                   REFERAT
                         privind îndreptarea erorilor
 
    Date de identificare a entității/unității de cult
 ____________________________________________________________________________
|                               ___________________________________________  |
| Denumire                     |                                           | |
|                              |___________________________________________| |
|                               ___________________________________________  |
| Cod de identificare fiscală  |                                           | |
|                              |___________________________________________| |
|                               ___________________________________________  |
| Domiciliul fiscal            |                                           | |
|                              |___________________________________________| |
|____________________________________________________________________________|
     _
    |_| Urmare cererii de îndreptare a erorii, înregistrată sub nr. ..../....;
     _
     |_|   Urmare   constatării   compartimentului   de   specialitate,   pe   baza
informațiilor   existente   în   evidențele   fiscale   a   entității/unității   de   cult
pentru care se acordă deduceri fiscale
     În   urma   verificării   efectuate,   în   conformitate   cu   Procedura   privind
organizarea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă
deduceri   fiscale,   aprobată   prin   Ordinul   președintelui   Agenției   Naționale   de
Administrare Fiscală nr. 819/2019, s-au constatat următoarele elemente privind
situația fiscală a entității/unității de cult, la data de ...........
 
    - obligațiile fiscale declarative ........................................
 
    - obligațiile fiscale restante la bugetul general consolidat mai vechi de 90
de zile de la scadență/termen de plată ...........;
                                                                     _      _
    - situațiile financiare anuale, prevăzute de lege;           DA |_| NU |_|
 
     -   a   fost   declarată   inactivă,   potrivit   art.   92   din   Codul   de   procedură
fiscală.
                                                                     _      _



                                                                 DA |_| NU |_|
 
    Concluzii:
     _
    |_| Se propune aprobarea îndreptării erorii, după cum urmează:
         _
         |_| prin radierea din Registrul entităților/unităților de cult pentru
care se acordă deduceri fiscale, începând cu data înscrierii în registru;
         _
        |_| prin înscrierea entității/unității de cult în Registrul entităților/
unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, începând cu data
comunicării   Deciziei   privind   respingerea   cererii   de   înscriere   în   Registrul
entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.
     _
    |_| Se propune respingerea îndreptării erorii
______________________________________________________________________________
 
    Conducătorul unității fiscale
 
    Nume și prenumele ___________
 
    Semnătura ___________________

 

    ANEXA 10

 

                         CARACTERISTICI
de editare, modul de difuzare, de utilizare și păstrare a formularelor
 
    1. Denumire: Formular 163 "Cerere de înscriere/radiere în/din Registrul entităților/unităților de
cult pentru care se acordă deduceri fiscale"
    1.1. Caracteristici de editare: se utilizează echipament informatic pentru editare și completare.
    1.2. Se utilizează la înscrierea/radierea în/din Registrul entităților/unităților de cult.
     1.3.  Se   întocmește   într-un  singur  exemplar,  de  către  entitatea/unitatea  de  cult   care  solicită
înscrierea în Registrul entităților/unităților de cult.
    1.4. Se arhivează la dosarul fiscal al entității/unității de cult.
     2.   Denumire:   Formular   164   "Decizie   privind   aprobarea/respingerea   cererii   de   înscriere   în
Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale"
    2.1. Caracteristici de editare: se utilizează echipament informatic pentru editare și completare.
    2.2. Se utilizează la aprobarea/respingerea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților
de cult.
    2.3. Se difuzează gratuit.
     2.4.   Se   întocmește   în   două   exemplare   de   organul   fiscal   în   a   cărui   evidență   fiscală
entitatea/unitatea de cult este înregistrată.
    2.5. Circulă: - un exemplar la entitate/unitatea de cult;
    - un exemplar la organul fiscal competent.
    2.6. Se arhivează copia la dosarul fiscal al entității/unității de cult, împreună cu "Referatul privind
soluționarea cererii  de  înscriere  în Registrul  entităților/unităților  de cult  pentru care se acordă
deduceri fiscale".
     3. Denumire: Formular 165 "Decizie privind radierea din Registrul entităților/unităților de cult
pentru care se acordă deduceri fiscale"
    3.1. Caracteristici de editare: - pe o singură față;
    - se utilizează echipament informatic pentru editare și completare.
     3.2.   Se   utilizează   la   înștiințarea   entității/unității   de   cult   privind   radierea   din   Registrul
entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.



     3.3.   Se   întocmește   în   două   exemplare   de   organul   fiscal   în   a   cărui   evidență   fiscală
entitatea/unitatea de cult este înregistrată.
    3.4. Circulă: - 1 exemplar la entitate/unitatea de cult;
    - 1 exemplar la organul fiscal competent.
    3.5. Se arhivează copia la dosarul fiscal al entității/unității de cult.
    4. Denumire: Formular 166 "Decizie privind îndreptarea erorii la soluționarea cererii de înscriere
în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale"
    4.1. Caracteristici de editare: - pe o singură față;
    - se utilizează echipament informatic pentru editare și completare.
    4.2. Se utilizează la soluționarea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult.
     4.3.   Se   întocmește   în   două   exemplare   de   organul   fiscal   în   a   cărui   evidență   fiscală
entitatea/unitatea de cult este înregistrată.
    4.4. Circulă: - 1 exemplar la entitate/unitatea de cult;
    - 1 exemplar la organul fiscal competent.
    4.5. Se arhivează copia la dosarul fiscal al entității/unității de cult.
     5.   Denumire:   Formular   167   "Decizie   privind   îndreptarea   erorii   la   radierea   din   Registrul
entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale"
    5.1. Caracteristici de editare: - pe o singură față;
    - se utilizează echipament informatic pentru editare și completare.
    5.2. Se utilizează la îndreptarea erorii privind radierea din Registrul entităților/unităților de cult.
     5.3.   Se   întocmește   în   două   exemplare   de   organul   fiscal   în   a   cărui   evidență   fiscală
entitatea/unitatea de cult este înregistrată.
    5.4. Circulă: - 1 exemplar la entitate/unitatea de cult;
    - 1 exemplar la organul fiscal competent.
    5.5. Se arhivează copia la dosarul fiscal al entității/unității de cult.
    6. Denumire: "Referat privind soluționarea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților
de cult pentru care se acordă deduceri fiscale"
    6.1. Caracteristici de editare: se utilizează echipament informatic pentru editare și completare.
    6.2. Se utilizează la soluționarea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult.
    6.3. Se întocmește într-un singur exemplar, de organul fiscal în a cărui evidență fiscală entitatea/
unitatea de cult este înregistrată.
    6.4. Se arhivează la dosarul fiscal al entității/unității de cult.
    7. Denumire: "Referat privind radierea din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se
acordă deduceri fiscale"
    7.1. Caracteristici de editare: se utilizează echipament informatic pentru editare și completare.
    7.2. Se utilizează la soluționarea cererii de radiere din Registrul entităților/unităților de cult sau
în urma constatării de către compartimentul de specialitate a neîndeplinirii condițiilor prevăzute la
pct. 4 lit. b) - e) din procedură.
    7.3. Se întocmește într-un singur exemplar, de organul fiscal în a cărui evidență fiscală entitatea/
unitatea de cult este înregistrată.
    7.4. Se arhivează la dosarul fiscal al entității/unității de cult.
    8. Denumire: "Referat privind îndreptarea erorilor"
    8.1. Caracteristici de editare: se utilizează echipament informatic pentru editare și completare.
    8.2. Se utilizează la îndreptarea erorilor.
    8.3. Se întocmește într-un singur exemplar, de organul fiscal în a cărui evidență fiscală entitatea/
unitatea de cult este înregistrată.
    8.4. Se arhivează la dosarul fiscal al entității/unității de cult.


