
Anexa nr.4

 DECIZIE  
privind radierea din Registrul entităților/unităților de cult  

pentru care se acordă deduceri fiscale 
 

165 

 Către:

Denumire

Cod de identificare fiscală 

Domiciliul fiscal 

Ministerul Finanțelor Publice  
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ___________ 
Unitatea  fiscală _______________ 
Nr. ...................../......................................

  
Sigla DGRFP 

 

În baza prevederilor art.25 alin.(41) 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.

  
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.  
  

 

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.  
  

 

Adresa : ________________ 
Telefon: ________________ 
 Fax       : ________________ 
 E-mail  :________________

  
  

 

                   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.

Radierea din Registrul entităților/unităților de cult își produce efecte începând cu data comunicării prezentei decizii.

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

Conducătorul unității fiscale 
  
Nume și prenumele  ______________ 
  
Semnătura  _____________________ 
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 Către:
Ministerul Finanțelor Publice 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ___________
Unitatea  fiscală _______________
Nr. ...................../......................................
 
Sigla DGRFP
 
În baza prevederilor art.25 alin.(41) 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:
 
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. 
         
 
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. 
         
 
Adresa : ________________
Telefon: ________________
 Fax       : ________________
 E-mail  :________________
 
         
 
                   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.
Radierea din Registrul entităților/unităților de cult își produce efecte începând cu data comunicării prezentei decizii.
Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
Conducătorul unității fiscale
 
Nume și prenumele  ______________
 
Semnătura  _____________________
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