
  
Anexa nr.10 

 
 

CARACTERISTICI  
de editare, modul de difuzare, de utilizare și păstrare a formularelor 

 
 

1. Denumire: Formular 163 “Cerere de înscriere/radiere în/din Registrul entităților/unităților de cult pentru 
care se acordă deduceri fiscale” 
1.1. Caracteristici de editare:  se utilizează echipament informatic pentru editare și                                                                                                                          
       completare. 
1.2. Se utilizează la: înscrierea/radierea în/din Registrul entităților/unităților de cult. 
1.3. Se întocmește într-un singur exemplar, de către entitatea/unitatea de cult care solicită încrierea în 
Registrul entităților/unităților de cult.     
1.4. Se arhivează la dosarul fiscal al entității/unității de cult. 
 
  
2. Denumire: Formular 164 “Decizie privind aprobarea/respingerea cererii de înscriere în Registrul 
entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale” 
2.1. Caracteristici de editare: se utilizează echipament informatic pentru editare și                                                                                        
completare. 
2.2. Se utilizează la aprobarea/respingerea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult. 
2.3. Se difuzează: gratuit. 
2.4. Se întocmește: în 2 exemplare de organul fiscal în a cărui evidență fiscală entitatea/unitatea de cult este 
înregistrată.      
2.5. Circulă: - un exemplar la entitate/unitatea de cult; 
                      - un exemplar la organul fiscal competent. 
2.6. Se arhivează copia la dosarul fiscal al entității/unității de cult, împreună cu "Referatul privind 
soluționarea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri 
fiscale". 
 
 
3. Denumire: Formular 165 “Decizie privind radierea din Registrul entităților/unităților de cult pentru care 
se acordă deduceri fiscale” 
3.1. Caracteristici de editare:  -   pe o singură față; 
                                         - se utilizează echipament informatic pentru editare și                                                                                                                          
                 completare. 
3.2. Se utilizează la înștiințarea entității/unității de cult privind radierea din Registrul entităților/unităților 
de cul pentru care se acordă deduceri fiscale. 
3.3. Se întocmește în 2 exemplare de organul fiscal în a cărui evidență fiscală entitatea/unitatea de cult este 
înregistrată.      
3.4. Circul ă: - 1 exemplar la entitate/unitatea de cult; 
                      - 1 exemplar la organul fiscal competent. 
3.5. Se arhivează copia la dosarul fiscal al entității/unității de cult. 
 
 
 
4. Denumire: Formular 166 “Decizie privind îndreptarea erorii la soluționarea cererii de înscriere în 
Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale” 
4.1. Caracteristici de editare:  -   pe o singură față; 
                                         - se utilizează echipament informatic pentru editare și                                                                                                                          
                 completare. 
4.2. Se utilizează la soluționarea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult. 
4.3. Se întocmește în 2 exemplare de organul fiscal în a cărui evidență fiscală entitatea/unitatea de cult este 
înregistrată.      
4.4. Circul ă: - 1 exemplar la entitate/unitatea de cult; 



                      - 1 exemplar la organul fiscal competent. 
4.5. Se arhivează copia la dosarul fiscal al entității/unității de cult. 
 
 
5. Denumire: Formular 167 “Decizie privind îndreptarea erorii la radierea din Registrul 
entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale” 
5.1. Caracteristici de editare:  -   pe o singură față; 
                                         - se utilizează echipament informatic pentru editare și                                                                                                                          
                 completare. 
5.2. Se utilizează la îndreptarea erorii privind radierea din Registrul entităților/unităților de cult. 
5.3. Se întocmește în 2 exemplare de organul fiscal în a cărui evidență fiscală entitatea/unitatea de cult este 
înregistrată.      
5.4. Circul ă: - 1 exemplar la entitate/unitatea de cult; 
                      - 1 exemplar la organul fiscal competent. 
5.5. Se arhivează copia la dosarul fiscal al entității/unității de cult. 
 
 
6.     Denumire: “Referat privind soluționarea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult 
pentru care se acordă deduceri fiscale” 
6.1. Caracteristici de editare: se utilizează echipament informatic pentru editare și                                                                                               
 completare. 
6.2. Se utilizează la: soluționarea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult. 
6.3. Se întocmește într-un singur exemplar, de organul fiscal în a cărui evidență fiscală entitatea/unitatea de 
cult este înregistrată.     
6.4. Se arhivează la dosarul fiscal al entității/unității de cult. 
 
 
7. Denumire: “Referat privind radierea din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă 
deduceri fiscale” 
7.1. Caracteristici de editare: se utilizează echipament informatic pentru editare și                                                                                                 
completare. 
7.2. Se utilizează la: soluționarea cererii de radiere  din Registrul entităților/unităților de cult sau în urma 
constatării de către compartimentul de specialitate a neîndeplinirii condițiilor prevăzute la pct.4 lit.b)-e) din 
procedură. 
7.3. Se întocmește într-un singur exemplar, de organul fiscal în a cărui evidență fiscală entitatea/unitatea de 
cult este înregistrată.     
7.4. Se arhivează la dosarul fiscal al entității/unității de cult. 
 
 
8. Denumire: “Referat privind îndreptarea erorilor” 
8.1. Caracteristici de editare: se utilizează echipament informatic pentru editare și                                                                                                                          
       completare. 
8.2. Se utilizează la: îndreptarea erorilor.  
8.3. Se întocmește într-un singur exemplar, de organul fiscal în a cărui evidență fiscală entitatea/unitatea de 
cult este înregistrată.     
8.4. Se arhivează la dosarul fiscal al entității/unității de cult. 
 
 


