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Înscrierea organizațiilor non-profit în Registrul entităților/unităților de cult 
organizat de autoritățile fiscal 
 
Începând cu 1 Aprilie 2019, companiile care realizează operațiuni de sponsorizare pot beneficia de deduceri 

fiscale cu condiția înscrierii organizațiilor non-profit în Registrul entităților/unităților de cult. Prin urmare, a fost 

aprobată procedura de organizare a Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri 

fiscale, precum și  formularele necesare pentru efectuarea formalităților. 

 

Registrul entităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale este public și se afișează pe website-ul 

Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Înscrierea se realizează la solicitarea entităților dacă sunt 

îndeplinite cumulativ o serie de condiții: să desfășoare activitatea în domeniul pentru care au fost constituite, 

să fie îndeplinite obligațiile declarative și de depunere a situațiilor financiare, să nu aibă obligații fiscale restante 

mai vechi de 90 zile și să nu fie declarate inactive. 

 

Cererea de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se depune 

electronic împreună cu certificatele de atestare fiscală, urmând ca aceasta să fie soluționată în termen de 10 

zile de la depunere. 

Sursa: Ordinul nr. 819 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităților / unităților de cult 
pentru care se acordă deduceri fiscale, precum și a modelului și conținutului unor formulare – publicat în 
Monitorul Oficial nr. 223/22.03.2019. 

 

 

 

Acest newsletter este oferit de TPA Group. 
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Dacă doriţi să primiți regulat Noutăți fiscale și legislative vă rugăm să vă abonati la newsletter. 
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