PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 67/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2000
privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a
României EXIMBANK-S.A., precum și a Ordonanței Guvernului
nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale şi pentru
modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 67
din 19 septembrie 2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.
96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a
României EXIMBANK-S.A., precum și a Ordonanței Guvernului nr.
6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 26 septembrie 2019.
Art. II. - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015,
cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează
după cum urmează:
1. La articolul 7, după punctul 47 se introduce un nou
punct, pct. 48, cu următorul cuprins:
„48. unitate locală de cult - unitate cu personalitate juridică,
parte componentă a structurii organizatorice locale a unui cult religios,
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potrivit legii şi statutelor/codurilor canonice proprii, care obţine venituri,
în conformitate cu legea de organizare şi funcţionare, şi conduce
contabilitatea în partidă simplă, în conformitate cu reglementările
contabile aplicabile.”
2. La articolul 13 alineatul (2), după litera k) se introduce o
nouă literă, lit. l), cu următorul cuprins:
„l) unitatea locală de cult, definită potrivit art. 7 pct. 48, în
măsura în care veniturile obţinute sunt utilizate, în anul curent şi/sau în
anii următori, pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţii de cult, pentru
lucrări de construcţie, de reparaţie şi de consolidare a lăcaşurilor de cult
şi a clădirilor ecleziastice, pentru învăţământ, pentru furnizarea, în nume
propriu şi/sau în parteneriat, de servicii sociale, acreditate în condiţiile
legii, pentru acţiuni specifice şi alte activităţi nonprofit ale cultelor
religioase, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi
regimul general al cultelor, republicată.”
3. La articolul 25, alineatul (41) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(41) Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă
deduceri fiscale se organizează de A.N.A.F., astfel cum se stabilește prin
ordin al președintelui A.N.A.F. Registrul este public şi se afișează pe
site-ul A.N.A.F. Înscrierea în Registrul entităților/unităților de cult
pentru care se acordă deduceri fiscale se realizează pe baza solicitării
entității, dacă sunt îndeplinite cumulativ, la data depunerii cererii,
următoarele condiții:
a) desfășoară activitate în domeniul pentru care a fost
constituită, pe baza declarației pe propria răspundere;
b) şi-a îndeplinit toate obligațiile fiscale declarative prevăzute
de lege;
c) nu are obligații fiscale restante la bugetul general consolidat,
mai vechi de 90 de zile;
d) a depus situațiile financiare anuale, prevăzute de lege;
e) nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de
procedură fiscală.
Unitățile locale de cult prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. l) nu au
obligația îndeplinirii condiției prevăzute la lit. b), în ceea ce privește
declarația anuală de impozit pe profit.”
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,
cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia
României, republicată.
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