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 SUBIECT: REGISTRUL ENTITĂȚILOR/UNITĂȚILOR DE CULT PENTRU 

CARE SE ACORDĂ DEDUCERI FISCALE 

MONITORUL OFICIAL nr. 223/ 22 martie 2019 Ordinul președintelui ANAF nr. 819/2019 pentru aprobarea Procedurii 
privind organizarea Registrului entităților/unităților de cult pentru care 
se acordă deduceri fiscale, precum și a modelului și conținutului unor 
formulare  

 intrare in vigoare: 22 martie 2019 

 

Prin acest ordin se aprobă: 

1. Procedura privind organizarea Registrului 
entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri 
fiscale; 

2. 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''; 

b) Formular (164) - ''Decizie privind 
aprobarea/respingerea cererii de înscriere în 
Registrul entităților/unităților de cult pentru care se 
acordă deduceri fiscale''; 

c) Formular (165) - ''Decizie privind radierea din 
Registrul entităților/unităților de cult pentru care se 
acordă deduceri fiscale''; 

d) Formular (166) - ''Decizie privind îndreptarea erorii la 
soluționarea cererii de înscriere în Registrul 
entităților/unităților de cult pentru care se acordă 
deduceri fiscale''; 

e) Formular (167) - ''Decizie privind îndreptarea erorii la 
radierea din Registrul entităților/unităților de cult 
pentru care se acordă deduceri fiscale''; 

f) ''Referat privind soluționarea cererii de înscriere în 
Registrul entităților/unităților de cult pentru care se 
acordă deduceri fiscale''; 

g) ''Referat privind radierea din Registrul 
entităților/unităților de cult pentru care se acordă 
deduceri fiscale''; 

h) ''Referat privind îndreptarea erorilor''. 

3. Conform ordinului, Registrul entităților/unităților de cult 
pentru care se acordă deduceri fiscale este public, este 
organizat de ANAF, fiind afișat pe website-ul instituției și este 
gestionat informatic de Centrul Național de Informații 
Financiare. Registrul poate fi interogat prin utilizarea 
serviciului web de furnizare a informațiilor. termenii și 
condițiile de utilizare a serviciului sunt publicate pe website-ul 
ANAF. 

 

 

4. Condițiile ce trebuie îndeplinite cumulativ pentru ca 
entitățile/unitățile de cult să fie înregistrate sunt: 

a) să desfășoare activitate în domeniul pentru care au 
fost înființate; 

b) să îndeplinească toate obligațiile fiscale declarative; 
c) să nu aibă obligații fiscale restante la buget mai 

vechi de 90 zile de la scadență/termenul de plată; 
d) să fi depus situațiile financiare anuale. Această 

condiție se consideră îndeplinită pentru 
entitățile/unitățile de cult care nu sunt obligate să 
întocmească și să depună situații financiare anuale. 

e) nu au fost declarate inactive. 

Îndeplinirea condițiilor (2 - 5) este verificată de către 
compartimentul de specialitate până la data de 10 a lunii 
următoare încheierii fiecărui trimestru calendaristic. 

5. Înscrierea în Registru se face în baza solicitării 
entității/unității de cult care are obligația depunerii formularului 
(163) prin mijloace electronice de transmitere la distanță, 
însoțit de certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal 
local în a cărui evidență este înregistrată ca plătitor de 
impozite și taxe locale entitatea/unitatea de cult. 

În urma analizei efectuate de către compartimentul de 
specialitate din cadrul organului fiscal competent, cererea de 
înregistrare poate fi aprobată sau respinsă (formular 164). 
Anterior respingerii cererii, se asigură exercitarea dreptului de 
a fi ascultat pentru entitatea/unitatea de cult în cauză. 

Înscrierea în Registru se face cu data comunicării Deciziei 
privind aprobarea/respingerea cererii de înscriere în Registrul 
entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri 
fiscale. Îndreptarea erorilor se face din oficiu sau la cererea 
entității/unității de cult prin emiterea formularului (166). 

6. Radierea din Registru se face prin depunerea formularului 
(163) și emiterea, în urma analizei, a formularului (165) de 
către organul fiscal. Data radierii este data comunicării 
deciziei. Pentru îndreptarea erorilor privind radierea se 
utilizează formularul (167). 

 


