
Anexa nr.8

  
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.(41) 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........................ /.............................; 
 

 C. Alte constatări

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
  
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
  
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

 D. Concluzii

Se propune radierea din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

  
Sigla DGRFP 

 

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 ................................... : 

Nr. înregistrare 
Data

DA NU

DA NU

- 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;

- a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală.

Conducătorul unității fiscale 
  
Nume și prenumele  ______________ 
  
Semnătura ______________________ 
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