
Anexa nr.9

  
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........................ /.............................;

Se propune aprobarea îndreptării erorii, după cum urmează:  

Se propune respingerea îndreptării erorii 

  
Sigla DGRFP 

 

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

 

Nr. înregistrare 
Data

 Concluzii:

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.

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;   

Conducătorul unității fiscale 
  
Nume și prenumele  ______________ 
  
Semnătura _____________________ 
 


Anexa nr.9
 
REFERAT
privind îndreptarea erorilor
 Date de identificare a entității/unității de cult
 
Sigla DGRFP
 
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 ................................. .
 
Nr. înregistrare
Data
 Concluzii:
- 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 _____________________
 
8.0.1291.1.339988.308172
Codruţ Popa
	: 
	CheckBox1: 
	TextField3: 



