
CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI

EXAMEN PENTRU ATRIBUIREA CALITĂŢII DE CONSULTANT FISCAL

CHESTIONAR DE EXAMEN

Numărul legitimaţiei ____________________

Numele _______________________________

Prenumele tatălui _______________________

Prenumele _____________________________
VARIANTA   A

1. Societatea A înregistrată în scopuri de TVA în Grecia livrează bunuri clienţilor săi, persoane impozabile 
înregistrate  în  scopuri  de  TVA,  din  România.  În  perioada  de  garanţie,  A are  obligaţia  să  înlocuiască 
bunurile defecte cu altele noi. Bunurile defecte sunt returnate către A în Grecia. Bunurile destinate înlocuirii 
sunt achiziţionate de A de la un furnizor B din Italia şi sunt expediate direct în România. Este societatea A 
obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în România şi de ce?

a) Nu, întrucât clientul român va raporta o achiziţie intracomunitară de bunuri în România; b) Nu, întrucât 
înlocuirea bunurilor în perioada de garanţie nu este o operaţiune în sfera de aplicare de TVA; c) Nu, întrucât 
A poate să aplice reţeaua de siguranţă şi să-i furnizeze lui B codul de înregistrare în scopuri de TVA din 
Grecia; d)  Da, întrucât A efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri livrate din Italia în România;  
e) Da, întrucât A realizează o livrare de bunuri taxabilă în România; f) Nu, pentru că tranzacţiilor descrise 
mai sus li se aplică regulile pentru operaţiuni triunghiulare şi clientul român este persoana obligată la plata 
TVA în România. 

2. Pentru alcoolul etilic ca materie prima produs într-un antrepozit fiscal de producţie de alcool etilic, acciza 
devine exigibilă la:

a)  la momentul  denaturării  în antrepozitul  fiscal  în care a fost produs; b)  la momentul  livrării  către un 
antrepozit fiscal de producţie băuturi alcoolice spirtoase; c) la momentul livrării către un antrepozit fiscal de 
depozitare; d) la momentul eliberării pentru consum; e) la momentul prelucrării alcoolului etilic în băuturi 
alcoolice spirtoase; f) la momentul livrării la export. 

3. Un operator înregistrat din România achiziţionează o cantitate de bere de la un antrepozit fiscal de producţie 
de bere din Irlanda.  Documentul care însoţeşte obligatoriu transportul este:

a) documentul administrativ de însoţire; b) factura şi avizul de însoţire; c) factura şi documentul de însoţire 
simplificat; d) documentul de însoţire simplificat; e) avizul de însoţire; f) factura. 

4. Pentru  electricitatea  provenită  din  achiziţii  intracomunitare  şi  furnizată  consumatorilor  din  România, 
exigibilitatea accizei intervine la:

a)  momentul achiziţiei de către furnizorul autorizat de energie electrică; b)  momentul plăţii facturii către 
furnizorul  din  statul  membru  de  achiziţie;  c)  momentul  întocmirii  facturii  de  către  transportator  către 
furnizorul de energie electrică; d) momentul facturării energiei electrice furnizate către consumatorii finali; 
e) momentul plăţii facturii de către consumatorul final; f) momentul întocmirii facturii de către transportator 
către distribuitor. 

5. Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, care este tratamentul fiscal aplicabil veniturilor 
din dobânzi obţinute din România de persoane fizice rezidente în statele membre ale Uniunii Europene?

a) impozabile în România cu cota de 10% pe o perioadă determinată de 4 ani; b) impozabile în România cu 
cota de 16%; c) impozabile în România cu cota de 10%; d) scutite de impozit în România; e) impozabile în 
România cu cota de 5%; f)  scutite de impozit în România cu condiţia ca beneficiarul efectiv al acestor 
venituri să aibă centrul intereselor vitale în afara statelor membre ale Uniunii Europene. 
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6. Care este cota care se atribuie fiecărui asociat în cazul unei asocieri fără personalitate juridică între persoane 
juridice române care desfăşoară o activitate în comun, în baza unui contract de asociere în participaţiune?

a) conform convenţiei între părţi, indiferent de cota de participare; b) impozitul se plăteşte de societatea care 
ţine  evidenţa  contabilă  a  asocierii;  c)  nu se  atribuie,  se plăteşte  impozit  pe profit  la  nivelul  asocierii;  
d) în mod egal fiecărui participant; e) în funcţie de patrimoniul  adus de fiecare participant; f) corespunzător 
cotei de participare din asociere. 

7. Avizul de inspecţie fiscală se comunică, de către organele de inspecţie fiscală, în cazul:

a)  Controlului inopinat; b)  Inspecţiei fiscale parţiale, dispusă de conducătorul organului fiscal,  efectuată 
pentru  verificarea  taxei  pe  valoarea  adăugată;  c)  Controlului  încrucişat;  d)  Inspecţiei  fiscale  generale 
efectuată  urmare  solicitării  unor  autorităţi,  potrivit  legii;  e)  Controlului  de  fond;  f)  Inspecţiei  fiscale 
generale efectuată pentru soluţionarea unor cereri ale contribuabilului. 

8. Care este cota de impozit aplicabilă venitului impozabil obţinut de către acţionari/asociaţi persoane fizice 
din lichidarea unei persoane juridice ?

a)  10% pe venitul  net;  b)  1%, impozitul  fiind final;  c)  1% în  timpul  anului  şi  16% la  sfârşit  de an;  
d) nu este venit impozabil; e) 10 % pe veniturile ce depăşesc 10.000 lei; f) 16%, impozitul fiind final. 

9. O persoană fizică cu domiciliul în România, vinde în 6 decembrie 2007 un autoturism în valoare de 40.000 
lei unei persoane fizice din Polonia.  Autoturismul are capacitatea de 2000 cm3 şi a fost achiziţionat în 
România în septembrie 2007. Din punct de vedere al TVA, persoana fizică efectuează:

a) un transfer de bunuri în Polonia; b) livrare intracomunitară în România a unui mijloc de transport nou, 
scutită de TVA fără drept de deducere; c) operaţiune neimpozabilă în România; d) livrare intracomunitară 
în România a unui mijloc de transport nou, scutită de TVA cu drept de deducere; e) livrare intracomunitară 
cu locul livrării în Polonia; f) un export de bunuri. 

10. Potrivit  prevederilor  OMFP  nr.  1752/2005  pentru  aprobarea  reglementărilor  contabile  conforme  cu 
directivele europene, cu modificările si completările ulterioare, operaţiunile de vânzare-cumpărare de valută 
se înregistrează în contabilitate la:

a)  cursul zilei, comunicat de Banca Naţională a României la data la care se efectuează licitaţia cu valută, 
fără ca acestea să genereze în contabilitate diferenţe de curs valutar; 
b) la cursul comunicat de Banca Naţională a României în ultima zi din luna în care a avut loc operaţiunea de 
vânzare-cumpărare de valută; 
c)  la cursul mediu comunicat de Banca Naţională a României în luna în care se realizează operaţiunea de 
vânzare-cumpărare de valută; 
d) cursul utilizat de banca comercială la care se efectuează licitaţia cu valută, fără ca acestea să genereze în 
contabilitate diferenţe de curs valutar; 
e) cursul zilei, comunicat de Banca Naţională a României la data la care se efectuează licitaţia cu valută şi 
care generează în contabilitate diferenţe de curs valutar; 
f)  cursul  utilizat  de  banca  comercială  la  care  se  efectuează  licitaţia  cu  valută  şi  care  generează  în 
contabilitate diferenţe de curs valutar. 

11. Dreptul la acţiunea de restituire a dividendelor, plătite contrar legii, se prescrie în termen de:

a) 6 luni de la data distribuirii lor; b) Imprescriptibil; c) 3 ani de la data distribuirii lor; d) 5 ani de la data 
distribuirii lor; e) 12 luni de la data distribuirii lor; f) 3 luni de la data distribuirii lor. 

12. Precizaţi care dintre următoarele variante reprezintă metodă de control fiscal?

a) Control încrucişat; b) Control electronic; c) Control inopinat; d) Control fiscal parţial; e) Control tematic; 
f) Inspecţie fiscală generală. 
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13. Un prestator, persoană impozabilă stabilită în România şi înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 
din  Codul  fiscal,  efectuează  lucrări  de reparaţii  pentru  un  imobil  din  România.  Imobilul  aparţine  unei 
persoane impozabile nestabilite şi neînregistrate în scopuri de TVA în România. Din punct de vedere al 
TVA, serviciile sunt:

a) taxabile cu cota de 19%, locul prestării fiind în România şi prestatorul având obligaţia de a emite factură 
cu  TVA  către  beneficiar;  b)  scutite  fără  drept  de  deducere;  c)  impozabile  în  statul  unde  este  stabilit 
beneficiarul;  d)  neimpozabile  în  România;  e)  supuse  măsurilor  de  simplificare;  f)  scutite  cu  drept  de 
deducere. 

14. Care este momentul naşterii datoriei vamale la export pentru mărfurile supuse drepturilor de export scoase 
in afara teritoriului vamal al României?

a) data la care trebuia depusă declaraţia vamală; b) data încărcării mărfurilor în mijlocul de transport cu care 
se face livrarea; c)  cel în care declaraţia vamala este acceptată; d)  data expedierii mărfurilor în cauză;  
e) data plaţii datoriei vamale; f) data înregistrării operaţiunii în evidenţele financiar contabile. 

15. Începând cu 01 ianuarie 2007,  data aderării României la Uniunea Europeană rezidenţa pentru persoanele 
„beneficiari efectivi ai dobânzilor”, este considerata a fi:

a) pe baza consultărilor reciproce între autorităţile competente din România şi statul din care provin aceste 
persoane; b) în statul în care se află locul de activitate al beneficiarului efectiv; c)  în statul în care aceste 
persoane sunt prezente mai mult de 90 de zile; d) în statul a cărei cetăţenie o au aceste persoane; e) în statul 
în care aceştia au adresa permanentă; f) în statul în care se află sediul permanent al acestor persoane. 

16. O persoană impozabilă stabilită în România şi înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul 
fiscal,  livrează  energie  electrică  prin  reţeaua  de  electricitate  către  un comerciant,  persoană impozabilă, 
stabilită în Ucraina. Din punct de vedere al TVA, această livrare este considerată:

a) o livrare neimpozabilă în România; b) un transfer; c) o livrare scutită de TVA în România; d) o vânzare 
de bunuri la distanţă; e) un export scutit de TVA cu drept de deducere; f) o livrare taxabilă cu cota standard 
de 19% în România. 

17. Domiciliu  fiscal  pentru  persoanele  fizice  care  desfăşoară  activităţi  economice  în  mod  independent  sau 
exercită profesii libere este definit de Codul de procedură fiscală ca fiind:

a) adresa locuinţei pe care o persoană o foloseşte în mod continuu peste 183 de zile într-un an calendaristic; 
b)  adresa unde îşi  au domiciliul,  potrivit  legii;  c)  sediul activităţii  sau locul  unde se desfăşoară efectiv 
activitatea principală; d)  adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu;  
e) reşedinţa; f) locul în care se află majoritatea activelor. 

18. O companie A din Germania cumpără bunuri de la o companie B din România.  Concomitent,  A vinde 
bunurile unei alte societăţi C din România. Bunurile sunt transportate de la societatea B direct la sediul 
societăţii C. Societăţile B şi C sunt înregistrate în scopuri de TVA în România, A este înregistrată în scopuri 
de TVA doar în Germania. Pentru livrarea efectuată de A către C, care persoană este obligată la plata TVA 
la bugetul de stat ?

a)  Societatea C în calitate de beneficiar al livrării; b)  Societatea B în calitate de furnizor; c)  Societatea A 
care trebuie să se înregistreze în România prin desemnarea unui reprezentant fiscal sau direct; d) Societatea 
C  care  trebuie  să  raporteze  o  achiziţie  intracomunitară  de  bunuri;  e)  Societatea  A  care  trebuie  să  se 
înregistreze în România în scopuri de TVA direct; f) Societatea A care trebuie să se înregistreze în România 
în scopuri de TVA prin desemnarea unui reprezentant fiscal. 
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19. La  o  asociaţie  de  proprietari  se  realizează  în  cursul  anului  2007  venituri  din  închirierea  unui  spaţiu 
disponibil în valoare de 50.000 lei, care sunt utilizaţi pentru reparaţii la subsolul şi acoperişul blocului de 
locuinţe. În acest caz, este asociaţia de proprietari obligată la plata impozitului pe profit?

a)  plăteşte  pentru  veniturile  realizate  peste  nivelul  de 15.000 euro;  b)  plăteşte  impozit  pe venit  pentru 
veniturile realizate din cotele de întreţinere; c)  nu, este scutită de la plata impozitului pe profit,  întrucât 
veniturile economice au fost utilizate pentru îmbunătăţirea utilităţilor blocului; d) plăteşte impozit pe profit 
anual; e) plăteşte impozit pe profit în cotă de 5%; f) plăteşte impozit pe profit trimestrial. 

20. Societatea  A din  Germania  prestează  servicii  de  pregătire  profesională  pentru  clienţi  români,  persoane 
juridice. Societatea A subcontractează prestarea serviciilor către societatea B din Olanda. Serviciile sunt 
efectuate în România. Unde este locul prestării, din punct de vedere al TVA şi care este persoana obligată la 
plata TVA?

a) Locul prestării nu este în România; b) Locul prestării pentru serviciul prestat de A către clienţii români 
este în România, clienţii români fiind obligaţi la plata TVA în România; c) Locul prestării este în România 
şi doar societatea A este obligată la plata TVA în România; d)  Locul prestării este în România şi doar 
societatea B este obligată la plata TVA în România; e) Locul prestării este în România şi atât societatea A 
cât şi societatea B sunt obligate la plata TVA în România; f)  Locul prestării pentru serviciul prestat de A 
către clienţii români este în România, A fiind obligată la plata TVA în România. 

21. Care este tratamentul fiscal al cheltuielilor efectuate  cu primele de asigurare pentru riscul profesional, de 
către o persoană juridică, plătitoare de impozit pe profit?

a)  sunt  deductibile  fiscal,  dacă  s-au  încheiat  poliţe  de  asigurare  pentru  toţi  angajaţii  firmei;  
b) sunt deductibile limitat, în procent de 25% din suma asigurată, potrivit legislaţiei; c) sunt nedeductibile 
din punct de vedere  fiscal;  d)  sunt deductibile  limitat,  în procent de 10% din suma asigurată,  potrivit 
legislaţiei; e) sunt deductibile limitat, în procent de 50% din primele achitate; f) sunt deductibile la calculul 
profitului  impozabil  cheltuielile  cu  primele  de  asigurare  pentru  riscul  profesional,  efectuate  potrivit 
legislaţiei specifice. 

22. Pentru ce nivel  de  participare  la  capitalul  social  al  unei  persoane juridice  dintr-un stat  membru UE , 
dividendele  primite  de  o  persoană  juridică  română,  contribuabil  plătitor  de  impozit  pe  profit,  sunt 
neimpozabile la determinarea profitului impozabil:

a) minimum 25% din capitalul social; b) 100% din capitalul social; c) minimum 15% din capitalul social; 
d)  15% şi deţinere de 2 ani consecutiv; e)  minimum 5% din capitalul social; f)  peste 20% din capitalul 
social. 

23. Pentru ce perioada, un certificat de rezidenta fiscala emis pentru anul in care se fac plăţile către nerezidenţi, 
continua sa fie valabil?

a) toată perioada pentru care este încheiat contractul între rezident şi nerezident; b) primele 183 de zile ale 
anului  imediat  următor;  c)  este  valabil  numai  în  anul  în  care  se  fac  plăţile;  d)  primele  30  de  zile 
calendaristice ale anului imediat următor; e) tot anul imediat următor celui în care se fac plăţile; f) primele 
60 de zile calendaristice din anul următor, cu excepţia situaţiei în care se schimbă condiţiile de rezidenţă. 

24. Conform prevederilor Titlului V(Cap. III )din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi 
completările ulterioare  care este cota de impozit aplicabilă în Austria, Luxemburg şi Belgia, stabilită asupra 
veniturilor din dobânzi obţinute din aceste state de rezidenţii români persoane fizice, valabila in  perioada 1 
iulie 2005 – 30 iunie 2008?

a) 5%; b) 0%; c) 10%; d) 20%; e) 15%; f) 35%. 
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25. Un antrepozit fiscal autorizat pentru producţia integrată de alcool etilic şi băuturi alcoolice spirtoase, în luna 
noiembrie livrează 100 hl de alcool etilic către un antrepozit fiscal autorizat pentru producţia de produse 
intermediare, 400 hl de alcool etilic denaturat îi utilizează în producţia proprie de spirt sanitar, iar 1000 hl 
de alcool etilic îi utilizează în producţia de băuturi spirtoase. Pentru ce cantitate de alcool etilic se datorează 
bugetului de stat accize ?

a) 0 hl alcool etilic; b) 400 hl alcool etilic; c) 1500 hl alcool etilic; d) 500 hl alcool etilic; e) 1000 hl alcool 
etilic; f) 100 hl alcool etilic. 

26. Preţul de piaţă prin metoda comparării preţurilor, se stabileşte:

a)  Compararea marjei de profit corespunzătoare domeniului de activitate al contribuabilului cu marja de 
profit practicată de un contribuabil independent; 
b)  Pe  baza  preţurilor  plătite  altor  persoane  care  vând  bunuri  sau  servicii  comparabile  către  persoane 
independente; 
c)  Pe  baza  preţului  de  vânzare  al  produselor  şi  serviciilor  către  entităţi  independente,  diminuat  cu 
cheltuielile de vânzare, alte cheltuieli ale contribuabilului şi o marjă de profit; 
d)  Pe baza preţurilor convenite între persoanele afiliate cu preţurile convenite în relaţiile cu alte persoane 
afiliate, pentru tranzacţii comparabile; 
e) Pe baza calculării marjei profitului, obţinută de o persoană în urma uneia sau a mai multor tranzacţii cu 
persoane afiliate, şi estimarea acestei marje pe baza nivelului obţinut de către aceeaşi persoană în tranzacţii 
cu  persoane  independente  sau  pe  baza  marjei  obţinute  în  tranzacţii  comparabile  efectuate  de  persoane 
independente; 
f) Compararea preţurilor convenite între persoane dependente, pentru tranzacţii comparabile. 

27. Societatea  A a  finalizat  construcţia  unui  bun imobil  în  martie  2006.  Societatea  a  dedus  integral  TVA 
aferentă construcţiei. În martie 2007, societatea închiriază 10% din suprafaţa clădirii unei bănci în regim de 
scutire de TVA. Cum se face ajustarea TVA deductibilă aferentă construcţiei clădirii?

a)  Societatea A ajustează în favoarea sa 4/5 X 10% din TVA dedusă iniţial în legătură cu bunul imobil 
(perioada de ajustare de 5 ani); 
b) Societatea A ajustează în favoarea statului 4/5 X 10% din TVA dedusă iniţial în legătură cu bunul imobil 
(perioada de ajustare de 5 ani); 
c) Societatea A ajustează în favoarea sa 19/20 X 10% din TVA dedusă iniţial în legătură cu bunul imobil 
(perioada de ajustare de 20 de ani); 
d)  Societatea A ajustează în favoarea statului 48/60 X 10% din TVA dedusă iniţial în legătura cu bunul 
imobil (perioada de ajustare de 5 ani exprimată în luni); 
e) Societatea A ajustează în favoarea sa 48/60 X 10% din TVA dedusă iniţial în legătură cu bunul imobil 
(perioada de ajustare de 5 ani exprimată în luni); 
f)  Societatea A ajustează în favoarea statului 19/20 X 10% din TVA dedusă iniţial în legătură cu bunul 
imobil (perioada de ajustare de 20 de ani). 

28. Ce include un sediu permanent ?

a) menţinerea unui stoc de produse sau bunuri ce aparţin unui nerezident numai în scopul de a fi procesate 
de către o altă persoană; b) un loc utilizat pentru folosirea unor instalaţii numai în scopul depozitării sau al 
expunerii produselor ori bunurilor ce aparţin nerezidentului; c) păstrarea unui loc fix de activitate  numai în 
scopul desfaşurării de activităţi cu caracter pregătitor sau auxiliar de către un nerezident; d) o reprezentanţă 
a unei persoane juridice străine; e)  un loc de conducere, o sucursală, un birou, o fabrică, un magazin, un 
atelier,  precum şi  o  mină,  un  puţ  de  ţiţei  sau  gaze  sau  alte  locuri  de  extracţie  a  resurselor  naturale;  
f) păstrarea unui loc fix de activitate numai în scopul achiziţionării de produse sau bunuri ori culegerii de 
informaţii pentru un nerezident. 
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29. Societatea A din Marea Britanie livrează un echipament societăţii B din România. Pe lângă livrarea bunului, 
A se angajează să efectueze şi instalarea/testarea/punerea în funcţiune a echipamentului la sediul societăţii 
A. Care este tratamentul din punct de vedere al TVA aplicabil în România pentru această operaţiune?

a)  A realizează o operaţiune asimilată unei achiziţii  intracomunitare în România urmată de o livrare de 
bunuri şi de o prestare de servicii impozabile în România; b)  B realizează o achiziţie intracomunitară în 
România;  c)  A realizează o livrare  de bunuri  cu instalare  pentru care  B este  obligată  la  plata  TVA în 
România; d) A realizează o livrare de bunuri cu instalare pentru care trebuie să se înregistreze în scopuri de 
TVA în România; e) A realizează o prestare de servicii impozabilă în România din punct de vedere al TVA; 
f)  A realizează o achiziţie intracomunitară în România pentru care trebuie să se înregistreze în scopuri de 
TVA. 

30. Pentru livrări de bunuri efectuate în baza unui contract având ca obiect stocuri la dispoziţia clientului, faptul 
generator al TVA intervine:

a) pe 15 a lunii următoare celei în care a avut loc livrarea; b) la data întocmirii facturii de către furnizor; 
c) la data plăţii bunurilor de către beneficiar; d) la data de 25 a lunii următoare celei în care bunurile au fost 
expediate; e) la data întocmirii avizului de expediţie de către furnizor; f) la data la care beneficiarul devine 
proprietarul bunurilor. 

31. Preţul de piaţă prin metoda cost plus, se stabileşte:

a)  Pe  baza  preţurilor  plătite  altor  persoane  care  vând  bunuri  sau  servicii  comparabile  către  persoane 
independente; 
b)  Pe baza  calculării  marjei  nete  a  profitului,  obţinută  de o persoană în  urma uneia  sau a  mai  multor 
tranzacţii cu persoane afiliate, şi estimarea acestei marje pe baza nivelului obţinut de către aceeaşi persoană 
în tranzacţii cu persoane independente sau pe baza marjei obţinute în tranzacţii comparabile efectuate de 
persoane independente; 
c)  Pe baza estimării  profitului  obţinut de persoanele afiliate  în urma uneia sau mai  multor  tranzacţii  şi 
împărţirea acestor profituri între persoanele afiliate, proporţional cu profitul care ar fi fost obţinut de către 
persoane independente; 
d)  Pe  baza  preţului  de  revânzare  al  produselor  şi  serviciilor  către  entităţi  independente,  diminuat  cu 
cheltuielile de vânzare, alte cheltuieli ale contribuabilului şi o marjă de profit; 
e)  Pe baza  costului  care  rămâne după scăderea  marjei  brute  şi  după ajustarea  cu alte  costuri  asociate 
achiziţionării produsului; 
f)  Pe baza majorării costurilor principale cu o marjă de profit corespunzătoare domeniului de activitate al 
contribuabilului. 

32. Actul administrativ fiscal prin care se stabileşte suma aprobată la rambursare este:

a)  decontul special de TVA; b)  raportul de inspecţie fiscală; c)  decizia referitoare la obligaţiile de plată 
accesorii;  d)  declaraţia  fiscală;  e)  decontul  cu  sume  negative  de  TVA  cu  opţiune  de  rambursare;  
f)  decizia  privind rambursarea de TVA sau decizia de impunere privind obligaţiile  fiscale suplimentare 
stabilite de inspecţia fiscală, după caz. 

33. Care sunt contribuabilii obligaţi la plata impozitului pe profit anual cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial? 

a)  organizaţiile nonprofit; b)  societăţile comerciale bancare, persoane juridice române şi sucursalele din 
România ale băncilor, persoane juridice străine; c) contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura 
cerealelor; d) cultele religioase; e) toate persoanele juridice române; f) sediile permanente. 
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34. Prin rambursarea drepturilor de import sau de export determinate de autorităţile vamale se înţelege: 

a) restituirea parţială a drepturilor de import concomitent cu emiterea unei decizii privind neevidenţierea în 
evidenţa contabilă a societăţii; 
b) restituirea totală sau parţială a drepturilor de import sau de export care au fost achitate; 
c) emiterea concomitenta a unei decizii de rambursare şi de remitere de către autoritatea vamală; 
d) decizia autorităţii vamale de a nu percepe, integral sau parţial, cuantumul unei datorii vamale; 
e) decizia autorităţii vamale de a nu se înregistra în evidenţele societăţii cuantumul, integral sau parţial, unei 
datorii vamale; 
f) decizia autorităţii vamale de a anula, integral sau parţial, înscrierea în evidenţa contabilă a unui drept de 
import sau de export care nu a fost achitat. 

35. La  calculul  profitului  impozabil  care  este  perioada  în  care  se  recuperează  cheltuielile  efectuate  cu 
achiziţionarea programelor informatice, potrivit metodei de amortizare liniară?

a) 4 ani; b) nu se amortizează; c) 3 ani; d) 1 an; e) 2 ani; f) 5 ani. 

36. Grupul fiscal unic se poate constitui din:

a) maxim 9 persoane impozabile; b) 2 până la 5 persoane impozabile; c) 2 până la 9 persoane impozabile; 
d) 2 până la 6 persoane impozabile; e) minim 5 persoane impozabile; f) 3 până la 6 persoane impozabile. 

37. Potrivit  prevederilor  Legii  contabilităţii  nr. 82/1991, cu modificările  şi completările  ulterioare,  situaţiile 
financiare anuale se păstrează timp de:

a) 50 ani; b) 15 ani; c) 25 ani; d) 20 ani; e) 10 ani; f) 5 ani. 

38. Un antrepozit fiscal autorizat în România pentru producţia de produse energetice, în cursul lunii octombrie, 
livrează: 5.000 de tone de motorină către un antrepozit fiscal autorizat pentru depozitare, 4.000 de tone de 
motorină către o centrală electrotermică pentru producţia combinată de energie electrică şi termică şi 10.000 
de tone de motorină către o staţie de distribuţie carburanţi auto. Pentru ce cantitate de motorină se datorează 
bugetului de stat accize?

a) 5.000 tone; b) 4.000 tone; c) 10.000 tone; d) 9.000 tone; e) 15.000 tone; f) 19.000 tone. 

39. În ce situaţie mărfurile puse în liberă circulaţie îşi pierd statutul vamal de mărfuri româneşti?

a)  când beneficiază de un tratament tarifar preferenţial; b)  când intră sub incidenţa măsurilor de politică 
agricolă comună şi beneficiază de restituiri de drepturi; c)  când sunt destinate a fi reexportate în aceeaşi 
stare în ţara lor de expediţie; d) când sunt plasate sub regimul de perfecţionare activa sub forma unui sistem 
cu suspendare; e)  când nu au fost achitate în totalitate drepturile de import datorate; f)  când declaraţia de 
punere în liberă circulaţie este invalidată după acordarea liberului de vamă. 

40. În  cazul  fuziunii  sau  divizării  ce  are  ca  efect  mărirea  obligaţiilor  asociaţilor  uneia  dintre  societăţile 
participante, hotărârea se ia cu:

a)  o majoritate de cel  puţin 75% din drepturile  de vot deţinute de acţionarii  prezenţi  sau reprezentaţi;  
b)  majoritatea voturilor deţinute de acţionarii  prezenţi  sau reprezentaţi; c)  o majorare de cel puţin două 
treimi din drepturile de vot deţinute de acţionarii societăţii; d) unanimitate de voturi; e) o majoritate de cel 
puţin  două  treimi  din  drepturile  de  vot  deţinute  de  acţionarii  prezenţi  sau  reprezentaţi;  f)  majoritatea 
voturilor deţinute de acţionari. 
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F1A

COD VARIANTĂ CHESTIONAR

A B C D E F

a b c d e f a b c d e f a b c d e f

   1      14      27

a b c d e f a b c d e f a b c d e f

   2      15      28

a b c d e f a b c d e f a b c d e f

   3      16      29

a b c d e f a b c d e f a b c d e f

   4      17      30

a b c d e f a b c d e f a b c d e f

   5       18      31

a b c d e f a b c d e f a b c d e f

   6
     19

     32

a b c d e f a b c d e f a b c d e f

   7      20       33

a b c d e f a b c d e f a b c d e f

   8      21       34

a b c d e f a b c d e f a b c d e f

   9      22       35

a b c d e f a b c d e f a b c d e f

   10      23      36

a b c d e f a b c d e f a b c d e f

   11      24      37

a b c d e f a b c d e f a b c d e f

   12      25      38

a b c d e f a b c d e f a b c d e f

   13      26      39

a b c d e f

     40
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