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Referat de aprobare  
a proiectului de ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de 

Administrare Fiscală 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 
 
Prin Legea nr.30/2019 a fost aprobată Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2018 

privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor 
măsuri fiscal-bugetare, prin care au fost aduse modificări și condițiilor în care contribuabilii pot 
efectua sponsorizări din impozitul pe profit sau impozitul pe venitul microîntreprinderilor sau 
pot dispune asupra destinației unei sume din impozitul pe venit. 

 
 Potrivit prevederilor art.25 alin.(4^1) din Codul fiscal, Registrul entităților/unităților de cult 
pentru care se acordă deduceri fiscale se organizează de către Agenția Națională de 
Administrare Fiscală, așa cum se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală. Registrul este public și se afișează pe site-ul agenției. 
  
 Procedura privind organizarea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se 
acordă deduceri fiscale a fost aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală nr.819/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.223 din 
22 martie 2019. 
 
 Pentru a impulsiona activitatea de soluționare a cererilor de înscriere în Registrul 
entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, prin prezentul proiect de 
ordin se propun următoarele : 
 1. Reducerea, de la 10 zile la maximum 5 zile, a termenului de soluționare a cererilor de 
înscriere în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.   
 Pentru respectarea acestui termen, au fost reduse și termenele prevăzute de procedură 
pentru schimbul de informații între structurile, din cadrul organului fiscal, care dețin informațiile 
necesare verificării condițiilor prevăzute de Legea nr.30/2019. 
 2. Modificarea datei de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se 
acordă deduceri fiscale a entităților/unităților de cult care au îndeplinit condițiile prevăzute de 
lege.  
 Potrivit actualelor reglementări, înscrierea în registru se realizează cu data comunicării 
Deciziei privind aprobarea cererii de înscriere în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru 
care se acordă deduceri fiscale. 
 Prin proiect, se propune ca înscrierea în registru să se realizeze în ziua aprobării, de 
către conducătorul unității fiscale, a  Deciziei privind aprobarea cererii de înscriere în Registrul 
entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale 
   
 

  
 


