
A1 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

EXAMEN CONSULTANT FISCAL 

 

CHESTIONAR DE EXAMEN 

Numărul legitimaţiei ____________________ 

Numele _______________________________ 

Prenumele tatălui _______________________ 

Prenumele _____________________________ 

VARIANTA   A 

1. Care este momentul plăţii obligaţiilor fiscale în cazul plaţilor în numerar: 

a) data înscrisă pe extrasul de cont;  
b) după expirarea termenului de trei zile lucrătoare de la data debitării contului plătitorului;  
c) data înscrisă pe documentul de plată eliberat de organele sau persoanele abilitate de organul fiscal;  
d) data înscrisă pe procesul-verbal întocmit de organele competente prin care s-a stabilit amenda 
contravenţională;  
e) data înscrisă pe ordinul de plată întocmit de debitor;  
f) data înregistrării la organul fiscal competent a documentului sau actului eliberat de unităţile bancare.  

2. Un operator economic comerciant en detail importă în luna ianuarie 2007 din Rusia o cantitate de 250 de 
sticle de 0,75 litri de vodcă cu o concentraţie alcoolică de 40% în vol. Termenul de plată al accizelor 
aferente cantităţii respective este: 

a) până la data de 25 a lunii următoare celei în care a avut loc expedierea produsului; b) prima zi lucrătoare 
din luna următoare recepţiei produsului; c) la data înregistrării declaraţiei vamale de import; d) 10 zile de la 
data recepţiei; e) până la data de 25 a lunii următoare celei în care produsul a fost importat; f) până la data 
de 15 a lunii următoare celei în care a fost importat produsul.  

3. Societăţile comerciale bancare, începând cu data de 1 ianuarie 2007, au obligaţia de a plăti impozit pe 
profit: 

a) pe profitul estimat în anul curent;  
b) impozit pe profit anual cu plăţi anticipate efectuate trimestrial, actualizate cu indicele de inflaţie estimat 
cu ocazia elaborării bugetului iniţial al anului pentru care se efectuează plăţile anticipate;  
c) impozit pe veniturile realizate din orice sursă;  
d) efectuează plăţi la nivelul 1/12 din impozitul pe profit aferent anului precedent;  
e) nu efectuează plăţi fiind pe pierdere fiscală în anul în curs;  
f) impozit pe venitul mondial.  

4. Ce cuprind considerentele, ca şi element al deciziei de soluţionare a contestaţiei ? 

a) denumirea organului învestit cu soluţionarea, numele sau denumirea contestatorului, domiciliul fiscal al 
acestuia;  
b) motivele de fapt şi de drept care au format convingerea organului de soluţionare competent în emiterea 
deciziei;  
c) motivele de fapt şi de drept care au format convingerea organului de soluţionare competent în emiterea 
deciziei si calea de atac;  
d) motivele de fapt şi de drept care au format convingerea organului de soluţionare competent în emiterea 
deciziei si soluţia pronunţată;  
e) denumirea organului învestit cu soluţionarea, numele sau denumirea contestatorului, domiciliul fiscal al 
acestuia si motivele de fapt şi de drept care au format convingerea organului de soluţionare competent în 
emiterea deciziei;  
f) soluţia pronunţată, calea de atac, termenul în care aceasta poate fi exercitată şi instanţa competentă.  
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5. Cui revine obligaţia obţinerii cazierului fiscal în vederea eliberării certificatului de înregistrare în registrul 
comerţului a persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent? 

a) nu este necesară prezentarea cazierului fiscal; b) organului fiscal în a cărui rază teritorială se află 
domiciliul persoanei fizice; c) reprezentantului  fiscal al persoanei fizice; d) consiliului local; e) persoanei 
fizice; f) primăriei.  

6. Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, “beneficiarii efectivi ai dobânzilor” pentru 
scopurile aplicării Directivei nr. 48/2003, sunt: 

a) orice persoană fizică rezidentă într-un stat membru al Uniunii Europene care primeşte o plată de dobândă 
dar nu în beneficiul său propriu;  
b) orice persoană juridică, care acţionează în numele altei persoane fizice care este beneficiarul efectiv al 
dobânzilor;  
c) orice persoană fizică, care acţionează în numele unei persoane juridice care este beneficiarul efectiv al 
dobânzii;  
d) orice persoană fizică rezidentă într-un stat membru al Uniunii Europene pentru care nu se garantează o 
plată de dobândă în beneficiul propriu;  
e) agentul plătitor care plăteşte sau garantează plata dobânzii;  
f) orice persoană fizică rezidentă într-un stat membru din Uniunea Europeană care primeşte o plată de 
dobândă sau pentru care este garantată o plată de dobândă pentru beneficiul său propriu.  

7. În cazul unor neregularităţi constatate după înmatriculare, societatea este obligată să ia măsuri pentru 
înlăturarea lor, în cel mult: 

a) 20 zile de la data constatării; b) 15 zile de la data constatării; c) 30 zile de la data constatării; d) 25 zile de 
la data constatării; e) 10 zile de la data constatării; f) 8 zile de la data constatării.  

8. Durata inspecţiei fiscale nu poate fi mai mare de câte luni ? 

a) 3 luni iar în cazul marilor contribuabili sau al celor care au sedii secundare, durata inspecţiei nu poate fi 
mai mare de 6 luni;  
b) 2 luni iar în cazul marilor contribuabili sau al celor care au sedii secundare, durata inspecţiei nu poate fi 
mai mare de 4 luni;  
c) 6 luni pentru toţi contribuabilii;  
d) 6 luni iar în cazul marilor contribuabili sau al celor care au sedii secundare, durata inspecţiei nu poate fi 
mai mare de 9 luni;  
e) 6 luni iar în cazul marilor contribuabili sau al celor care au sedii secundare, durata inspecţiei nu poate fi 
mai mare de 12 luni;  
f) 3 luni pentru toţi contribuabilii.  

9. Ce tip de obligaţii fiscale accesorii se datorează pentru sumele reprezentând ajutoare de stat ilegale de 
recuperat? 

a) penalităţi; b) dobânzi; c) dobânzi şi penalităţi de întârziere; d) majorări de întârziere şi penalităţi de orice 
fel; e) dobânzi şi penalităţi de orice fel; f) penalităţi de întârziere.  

10. Entităţile pot proceda la reevaluarea imobilizărilor corporale existente la sfârşitul exerciţiului financiar, cu 
reflectarea în contabilitate a rezultatelor acesteia, potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva 
a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 
1.752/2005, cu modificările şi completările ulterioare. La ce valoare se înregistrează în contabilitate 
imobilizările corporale reevaluate? 

a) cost minus ajustări; b) cost; c) valoarea recuperabilă din casare; d) valoarea rămasă; e) valoarea reziduală; 
f) valoarea justă de la data bilanţului.  
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11. Un antrepozit fiscal autorizat pentru producţia de produse energetice livrează o cantitate de 1.000 tone de 
produse energetice către rezerva de stat, 30.000 de tone către forţele armate NATO de pe teritoriul 
României, 10.000 de tone către Termoelectrica pentru producerea de energie electrică şi o cantitate de 1.000 
de tone este utilizată drept carburant auto în antrepozitul fiscal de producţie. Care este cantitatea de produse 
energetice pentru care se datorează accize bugetului de stat? 

a) 0 tone; b) 1.000 tone; c) 52.000 tone; d) 40.000 tone; e) 20.000 tone; f) 2.000 tone.  

12. Impozitul pe teren situat în extravilanul localităţilor se calculează în funcţie de: 

a) zona localităţii şi categoria de folosinţă; b) suprafaţa, categoria de folosinţă şi zona; c) suprafaţa şi zona 
localităţii; d) suprafaţa şi categoria de folosinţă; e) suprafaţa; f) suprafaţa, zona, categoria de folosinţă şi 
gradul de utilizare.  

13. O persoană impozabilă stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul 
fiscal efectuează o livrare de bunuri către o persoană care îi comunică un cod valid de înregistrare în scopuri 
de TVA din alt stat membru. Bunurile sunt transportate din România într-un alt stat membru. Această 
operaţiune reprezintă, din punct de vedere al TVA: 

a) un nontransfer; b) un export de bunuri; c) o livrare intracomunitară de bunuri scutită de TVA;  
d) un transfer; e) o livrare intracomunitară pentru care se datorează TVA în România; f) o livrare 
neimpozabilă în România.  

14. Unde se depune cererea de înregistrare a domiciliului fiscal, în cazul în care acesta este diferit de domiciliul 
sau sediul social? 

a) la autoritatea administraţiei publice locale;  

b) la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal actual;  

c) la organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili domiciliul fiscal;  

d) la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul anterior sau sediul social;  

e) la autoritatea vamală;  

f) la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal.  

15. Ce reprezintă documentul necesar pentru regularizarea situaţiei, în sensul Codului vamal? 

a) o adeverinţă de reţinere a bunurilor; b) o notă contabilă; c) o notă de constatare; d) un ordin de plată;  
e) un proces verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei; f) un titlu de creanţă.  

16. Începând cu data de 1 ianuarie 2010, pentru care din produsele supuse accizelor nearmonizate de mai jos 
cota de acciză devine < 0 >: 

a) confecţii din blănuri naturale, cu excepţia celor de iepure, oaie şi capră; b) produse de parfumerie;  
c) motoare destinate ambarcaţiunilor pentru agrement; d) bijuterii din aur şi/sau din platină, cu excepţia 
verighetelor; e) arme şi arme de vânătoare, altele decât cele de uz militar; f) ambarcaţiuni pentru agrement.  

17. Care este data până la care organizaţiile nonprofit au obligaţia de a plăti impozitul pe profit anual: 

a) pană la termenul prevăzut pentru depunerea situaţiilor financiare anuale;  

b) 15 aprilie  inclusiv a anului următor celui pentru care se datorează impozitul;  

c) 15 ianuarie  inclusiv a anului următor celui pentru care se datorează impozitul;  

d) 31 ianuarie  inclusiv a anului următor celui pentru care se datorează impozitul; 

e) nu au obligaţia de a plăti impozit pe profit;  

f) 15 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul.  
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18. Termenul de depunere al  declaraţiei informative privind impozitul reţinut şi plătit pentru veniturile cu 
regim de reţinere la sursă/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi, la autoritatea fiscală 
competentă, potrivit Titlului V din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările 
ulterioare: 

a) 28/29 februarie a anului în care s-a plătit impozitul;  

b) 31 decembrie a anului în care s-a plătit impozitul;  

c) 31 decembrie a anului următor celui în care s-a plătit impozitul;  

d) 15 martie a anului următor celui în care s-a plătit impozitul;  

e) 1 ianuarie a anului următor în care s-a plătit impozitul;  

f) 28/29 februarie a anului următor celui în care s-a plătit impozitul.  

19. Care este organul fiscal competent pentru aprobarea rambursării de TVA, în condiţiile prevăzute de 
Directiva a 13-a (86/560/EEC) către persoanele impozabile neînregistrate în România şi care nu sunt 
obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii? 

a) organul fiscal teritorial desemnat de persoana impozabilă stabilită în afara Comunităţii;  

b) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, la nivel central;  

c) organul fiscal teritorial în a cărui rază îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă fiscală este 
înregistrat reprezentantul desemnat de persoana impozabilă stabilită în afara Comunităţii;  

d) Direcţia de impozite şi taxe locale;  

e) Ministerul Economiei şi Finanţelor, la nivel central;  

f) persoanele impozabile stabilite în afara Comunităţii nu pot beneficia de rambursarea taxei pe valoarea 
adăugată achitate în România.  

20. Care sunt debitorii în cazul sustragerii de sub supraveghere vamală  a mărfurilor supuse drepturilor de 
import? 

a) titularul regimului de export temporar în situaţia când mărfurile au ajuns la destinaţie; b) autoritatea 
vamală; c) lucrătorul vamal care a constatat sustragerea de la vămuire; d) administraţia zonei libere în care 
au fost depozitate mărfurile; e) persoana care a cumpărat marfa, dacă nu a avut cunoştinţă de acest fapt;  
f) persoana care a sustras mărfurile de sub supraveghere vamală.  

21. La contribuabilii mari, perioada supusă inspecţiei fiscale începe de la sfârşitul perioadei controlate anterior. 
La celelalte categorii de contribuabili, inspecţia fiscală se efectuează asupra creanţelor născute în ultimii  
3 ani fiscali pentru care există obligaţia depunerii declaraţiilor fiscale. Inspecţia fiscală se poate extinde pe 
perioada de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale, dacă este identificată cel puţin una dintre 
următoarele situaţii: 
     1. există indicii privind diminuarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului 

general consolidat; 
     2. nu au fost depuse declaraţii fiscale în interiorul termenului de prescripţie; 
     3. nu au fost îndeplinite obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor sume datorate 

bugetului general consolidat; 
     4. există solicitări de la alte instituţii ale statului; 
     5. nu au fost verificaţi fiscal în ultimii 5 ani. 
Indicaţi varianta corectă: 

a) 1, 2, 3, 4; b) 1, 2, 3, 5; c) 1, 3, 4; d) 1, 2, 5; e) 1, 2, 3; f) 1, 2, 3, 4, 5.  
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22. Baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată pentru o livrare de bunuri cuprinde: 

a) reducerea de preţ acordată de furnizor direct clientului la data exigibilităţii taxei;  

b) cheltuielile accesorii reprezentând cheltuielile de ambalare şi transport, solicitate de către furnizor 
cumpărătorului care fac obiectul unui contract separat şi sunt legate de livrarea de bunuri efectuate pentru 
care se determină baza de impozitare;  

c) sumele achitate de furnizor, în numele şi în contul clientului şi care apoi se decontează acestuia;  

d) dobânzile, percepute după data livrării pentru plăţi cu întârziere;  

e) reducerea de preţ acordată de furnizor direct clientului după livrarea bunurilor;  

f) valoarea ambalajelor care circulă între furnizorii de marfă şi clienţi, prin schimb, fără facturare.  

23. Între ce limite, poate fi cuprinsă cota  taxei  de reclamă şi publicitate, care se stabileşte prin hotărâre de 
consiliul local? 

a) 2 şi 4 %; b) 1 şi 5 %; c) 0,1 şi 3 %; d) 0,5% şi 1%; e) 0.25% şi 1.50%; f) 1% şi 3%.  

24. La stabilirea preţului de piaţă al tranzacţiilor între persoane afiliate nu se va utiliza metoda: 

a) metoda folosirii de informaţii din tranzacţii efectuate cu un contribuabil declarat inactiv prin ordin al  
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală; b) metoda cost-plus; c) metoda comparării preţurilor;  
d) metoda preţului de revânzare; e) metoda marjei nete; f) metoda împărţirii profitului.  

25. Ce reprezintă suma de referinţă în cazul garantării unei datorii vamale? 

a) suma exactă a garanţiei pe care o poate constitui un principal obligat pentru a putea plasa mărfurile sub 
un regim vamal;  

b) cuantumul datoriei ce poate apărea pentru mărfurile plasate în regim vamal de perfecţionare pasivă;  

c) cuantumul datoriei ce poate apărea atunci când se plasează mărfuri într-un regim vamal suspensiv pentru 
o durată de maximum 3 zile;  

d) cuantumul datoriei ce poate apărea pentru mărfurile plasate de un principal obligat în regim vamal de 
tranzit, pe o perioadă de cel puţin 7 zile;  

e) cuantumul datoriei ce poate apărea pentru toate mărfurile plasate în regim vamal de admitere temporară; 

f) cuantumul datoriei ce poate apărea atunci când se plasează mărfuri în regim vamal de antrepozitare.  

26. În ce condiţii, în societăţile în nume colectiv, în comandită simplă şi în cele cu răspundere limitată, asociaţii 
pot hotărî, odată cu dizolvarea, şi asupra modului în care activele rămase după plata creditorilor vor fi 
împărţite între asociaţi: 

a) cu votul a cel puţin o treime dintre asociaţi; b) nu pot fi împărţite prin votul asociaţilor; c) cu votul a cel 
puţin două treimi dintre asociaţi; d) cu votul a cel puţin 75% dintre asociaţi; e) cu votul a cel puţin 51% 
dintre asociaţi; f) cu vot unanim.  

27. În ce condiţii, în cazul reparării unui produs plasat sub regim de perfecţionare pasivă, acesta este pus în 
liberă circulaţie cu exonerare totală de drepturi de import? 

a) costul reparaţiei reprezintă maxim 50% din valoarea anterioară a produsului;  

b) costul reparaţiei nu depăşeşte valoarea anterioară a produsului;  

c) reparaţia se efectuează doar de furnizorul iniţial al produsului;  

d) reparaţia s-a efectuat în cel mult trei ani de la data exportului temporar; e) a fost reparat cu titlu gratuit;  

f) reparaţia s-a efectuat în cel mult un an de la data exportului temporar.  
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28. O persoană impozabilă stabilită în România şi înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată conform 
art. 153 din Codul fiscal efectuează o livrare de echipament sportiv către o persoană impozabilă stabilită în 
Franţa, neînregistrată în scopuri de TVA. Bunurile sunt transportate în Turcia de către furnizorul român, din 
dispoziţia cumpărătorului. Din punct de vedere al TVA, operaţiunea realizată de furnizorul român este: 

a) o livrare de bunuri transportate în afara Comunităţii scutită de TVA cu drept de deducere; b) o livrare 
intracomunitară taxabilă în România cu cota standard de 19%; c) un nontransfer; d) un transfer; e) o vânzare 
la distanţă; f) o livrare intracomunitară scutită cu drept de deducere.  

29. O mică întreprindere neînregistrată în scopuri de TVA este beneficiara unui transport de bunuri care începe 
în Franţa şi se termină în România. Transportatorul este o persoană stabilită şi înregistrată în scopuri de 
TVA în Italia. Are locul prestării în România acest transport din punct de vedere al TVA? 

a) nu, este un transport intracomunitar care are locul prestării în Franţa, statul membru din care începe 
transportul, pentru că beneficiarul nu a comunicat un cod de înregistrare în scopuri de TVA din alt stat 
membru şi transportatorul va factura cu TVA din Franţa;  

b) nu, este un transport intracomunitar care este impozabil în Italia, statul membru în care este stabilit 
prestatorul;  

c) da, pentru că beneficiarul este o persoană impozabilă stabilită în România;  

d) nu, este un transport scutit de TVA în Franţa, fiind aferent unui export de bunuri;  

e) nu, este impozabil în Franţa pentru distanţa parcursă în Franţa;  

f) da, pentru că transportul se termină în România.  

30. În ce situaţie se poate acorda autorizaţia pentru transformare sub control vamal? 

a) când mărfurile de import pot fi identificate în produsele transformate;  

b) când mărfurile beneficiază de un tratament tarifar nepreferenţial;  

c) când mărfurile beneficiază de un tratament tarifar preferenţial;  

d) când starea mărfurilor în momentul plasării sub regim poate fi reconstituită după transformare;  

e) când ia naştere o datorie vamală;  

f) când mărfurile aparţin persoanelor ce nu sunt stabilite în România.  

31. O companie, A, persoană impozabilă stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în România conform art. 
153 din Codul fiscal, este angajată de o altă persoană impozabilă B stabilită în Franţa şi înregistrată în 
scopuri de TVA în Franţa şi în Italia, să-i  găsească un prestator care să-i repare  calculatoarele la sediul său 
din Franţa. A găseşte un prestator stabilit şi înregistrat în scopuri de TVA în România. B îi comunică lui A 
codul său de TVA din Italia. Pentru acest serviciu A îi facturează lui B un comision. Din punct de vedere al 
TVA este locul prestării acestui serviciu de intermediere în România? 

a) da, compania A fiind stabilită în România;  

b) nu, locul prestării este în Franţa, statul membru unde este stabilit beneficiarul;  

c) da, întrucât atât prestatorul serviciilor de reparaţii cât şi prestatorul serviciului de intermediere sunt  
stabiliţi în România;  

d) nu, locul prestării este în Franţa pentru că serviciul de reparaţii intermediat de A a fost prestat efectiv în 
Franţa;  

e) nu, locul prestării este în Italia, statul membru din care beneficiarul a comunicat un cod valabil de TVA 
pentru acest serviciu;  

f) da, compania A fiind înregistrată în scopuri de TVA în România.  
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32. Care este termenul menţionat în procesul verbal de sechestru, în care se va trece la valorificarea bunurilor 
sechestrate în situaţia în care debitorul nu plăteşte obligaţiile fiscale 

a) 10 zile; b) 15 zile; c) 5 zile; d) nu este prevăzut; e) 30 zile; f) 3 zile.  

33. Începând  cu data de 4 iunie 2005 conform prevederilor Titlului V din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,  constituie venit impozabil obţinut din  România de 
nerezidenţi: 

a) veniturile din serviciile desfăşurate printr-un sediu permanent în România;  

b) importul de bunuri finanţate din împrumuturi nerambursabile acordate de guverne străine;  

c) veniturile din serviciile prestate în România, exclusiv transportul internaţional şi prestările de servicii 
accesorii acestui transport;  

d) venitul din transportul internaţional;  

e) venituri atribuibile unui sediu permanent din România al unui nerezident;  

f) importul de bunuri de către forţele armate ale statelor străine membre NATO pentru uzul acestora sau al 
personalului civil însoţitor.  

34. În ce constă controlul electronic? 

a) activitatea de verificare in mediu informatic a înregistrărilor contabile, a impozitelor si taxelor datorate 
bugetului general consolidat;  

b) activitatea de evaluare şi testare asistate de instrumente informatice specializate;  

c) activitatea de verificare electronică a sistemelor de gestiune contabilă;  

d) activitatea de verificare a contabilităţii şi a surselor acesteia, prelucrate în mediu electronic, utilizând 
metode de analiză, evaluare şi testare asistate de instrumente informatice specializate;  

e) activitatea de verificare electronică a sistemelor de evidenţa financiar-contabilă;  

f) activitatea de verificare electronică a activităţii contribuabilului utilizând programe specializate.  

35. Societatea comercială Beta a constatat în anul 2007 că a omis înregistrarea în contabilitate în anul 2006, pe 
seama cheltuielilor, a unei facturi privind consumurile de energie şi apă, în sumă de 10.000 lei. Cum 
înregistrează societatea comercială în anul 2007, în contabilitate factura de servicii, potrivit Reglementărilor 
contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul 
ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005, cu modificările şi completările ulterioare? 

a) la venituri; b) pe seama rezultatului reportat; c) la cheltuieli financiare; d) la rezerve; e) la cheltuieli 
extraordinare; f) la cheltuieli în avans.  

36. Un antrepozit fiscal autorizat în România pentru producţia de alcool etilic pur ca materie primă, realizează 
în luna mai 2007 o cantitate de 30.000 hl alcool etilic pur, din care: 
- 10.000 hl alcool etilic pur sunt livraţi în regim suspensiv către un antrepozit fiscal autorizat pentru 

producţia de băuturi spirtoase din Ungaria;  
- 10.000 hl alcool etilic pur sunt utilizaţi de către producător la obţinerea de alcool sanitar;  
- 10.000 hl alcool etilic pur rămân în stoc.  

Pentru ce cantitate de alcool etilic pur se datorează accize având în vedere faptul că pe exemplarul 
documentului administrativ de însoţire returnat din Ungaria antrepozitul fiscal primitor a înscris la rubrica 
aferentă cantităţii primite 7.000 hl alcool etilic pur? 

a) 27.000 hl alcool etilic pur; b) 20.000 hl alcool etilic pur; c) 3.000 hl alcool etilic pur; d) 13.000 hl alcool 
etilic pur; e) 17.000 hl alcool etilic pur; f) 23.000 hl alcool etilic pur.  
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37. O persoană impozabilă stabilită în România şi înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată conform 
art. 153 din Codul fiscal execută în cursul anului 2007 lucrări de construcţii-montaj pentru o altă persoană 
impozabilă stabilită în România şi înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată conform art. 153 din 
Codul fiscal. Conform  contractului încheiat între părţi, pentru lucrările executate se constituie garanţii de 
bună execuţie. De asemenea, prestatorul se obligă să remedieze orice deficienţe apărute în cursul unei 
perioade de 2 ani începând cu data recepţiei definitive a lucrărilor. La ce data intervine exigibilitatea taxei 
pe valoarea adăugată pentru  garanţiile de bună execuţie constituite conform contractului? 

a) la data încasării contravalorii lucrărilor de construcţii-montaj de la beneficiar;  

b) la data încheierii procesului –verbal de recepţie definitivă, indiferent de data la care se încasează garanţia;  

c) la data încasării garanţiei, chiar dacă aceasta este ulterioară datei încheierii procesului –verbal de recepţie 
definitivă;  

d) la data încheierii procesului –verbal de recepţie definitivă sau la data încasării garanţiei dacă această dată 
este anterioară datei încheierii procesului –verbal de recepţie definitivă;  

e) la finele perioadei de 2 ani în care prestatorul are obligaţia remedierii eventualelor deficienţe;  

f) la data prestării serviciilor de construcţii-montaj.  

38. Ce venituri obţinute de o persoană fizică nerezidentă se impozitează conform Titlului III şi nu Titlului V din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare? 

a) comisioane primite de la un rezident;  

b) venituri din premii acordate la concursuri organizate în România;  

c) veniturile persoanei fizice nerezidente obţinute din închirierea sau altă formă de cedare a dreptului de 
folosinţă a unei proprietăţi imobiliare situată în România;  

d) venituri de natura redevenţelor primite de la un rezident;  

e) dividende primite de la o persoană juridică română;  

f) dobânzi primite de la rezident.  

39. După data de 1 ianuarie 2011, în situaţia în care o întreprindere dintr-un stat membru obţine un venit de 
natura redevenţelor din România, scutit de impozit în România, în conformitate cu  Cap. IV - Titlul V din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, redevenţe care totuşi sunt 
impuse în România, după această dată, care sunt posibilităţile acestei întreprinderi de a recupera impozitul? 

a) se declanşează schimbul de informaţii între autorităţile competente;  

b) se declanşează procedura amiabilă;  

c) depune în România cerere de restituire a impozitului în orice perioadă de la data la care redevenţele sunt 
plătite;  

d) nu îşi mai poate recupera impozitul;  

e) se adresează autorităţii competente din statul său de rezidenţă;  

f) depune în România cerere de restituire a impozitului în termen de cel puţin 2 ani de la data la care 
redevenţele sunt plătite.  

40. Începând cu 1 ianuarie 2007, în cazul produselor supuse accizelor armonizate pentru care acciza este 
stabilită în echivalent euro, cursul de schimb leu/euro pe baza căruia se determină acciza în lei este acelaşi: 

a) pe o perioadă de 6 luni consecutive dintr-un an calendaristic; b) pe o perioadă de 3 luni consecutive dintr-
un an calendaristic; c) pe durata unui an calendaristic; d) pe o perioadă de 4 luni consecutive dintr-un an 
calendaristic; e) pe durata unei luni; f) pe o perioadă de 2 luni consecutive dintr-un an calendaristic.  
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Fin. A 

 

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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