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CAMERA CONSULTANȚILOR FISCALI 

EXAMEN PENTRU ATRIBUIREA CALITĂȚII DE CONSULTANT FISCAL 

 

CHESTIONAR DE EXAMEN 

Numărul legitimaţiei ____________________ 

Numele _______________________________ 

Prenumele tatălui _______________________ 

Prenumele _____________________________ 

 
VARIANTA   A 

 

 

1. În situaţia în care nerezidentul beneficiar al veniturilor din România transmite un singur original al 
certificatului de rezidenţă fiscală unui plătitor de venituri rezident român care are filiale, sucursale sau 
puncte de lucru în diferite localităţi din România şi care fac plăţi, la rândul lor, către beneficiarul de venituri 
nerezident, primitorul certificatului de rezidenţă fiscală în original, va transmite la fiecare subunitate: 
a) o copie a certificatului de rezidenţă fiscală al beneficiarului de venituri din România pe care primitorul 
certificatului de rezidenţă fiscală, în original, va semna cu menţiunea că deţine originalul acestuia;  
b) o copie tradusă şi legalizată a certificatului de rezidenţă fiscală în original al beneficiarului de venituri din 
România, pe care primitorul certificatului de rezidenţă fiscală, în original, va semna cu menţiunea că deţine 
originalul acestuia; c) o copie tradusă a certificatului de rezidenţă fiscală în original al beneficiarului de 
venituri din România, pe care primitorul certificatului de rezidenţă fiscală, în original, va semna cu 
menţiunea că deţine originalul acestuia; d) o copie a certificatului de rezidenţă fiscală al beneficiarului de 
venituri din România; e) nu este necesar să îi transmită o copie a certificatului de rezidenţă fiscală;  
f) o copie tradusă şi legalizată a certificatului de rezidenţă fiscală în original al beneficiarului de venituri din 
România.  

2. Societăţile comerciale bancare, începând cu data de 1 ianuarie 2007, au obligaţia de a plăti impozit pe 
profit: 
a) 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; b) impozit pe 
veniturile realizate din orice sursă; c) impozit pe venitul mondial; d) nu efectuează plăţi fiind pe pierdere 
fiscală în anul în curs; e) impozit pe profitul estimat în anul curent; f) efectuează plăţi la nivelul 1/12 din 
impozitul pe profit aferent anului precedent.  

3. Autorizaţia de perfecţionare activă poate fi acordată: 
a) numai persoanelor care desfăşoară în mod exclusiv activităţi de producţie; b) persoanelor stabilite în 
Comunitate; c) persoanelor stabilite în  afara Comunităţii pentru importurile de natură comercială;  
d) oricărui tip de persoană şi în orice condiţii; e) numai persoanelor care pot face dovada că bunurile sunt 
prelucrate cu o rată de randament de  peste 90%; f) doar cetăţenilor a căror rezidenţă fiscală este cea a 
spaţiului Comunitar.  

4. După data de 1 ianuarie 2008, procedura aplicabilă pentru soluţionarea deconturilor cu sume negative de 
TVA cu opţiune de rambursare, depuse de contribuabilii mijlocii este: 

a) rambursarea se acordă, în toate cazurile, în urma efectuării inspecţiei fiscale anticipate; b) rambursarea se 
acordă cu inspecţie fiscală anticipată pentru sumele negative mai mari de 100.000 euro şi cu inspecţie 
fiscală ulterioara pentru súmele mai mici de 100.000 euro; c) deconturile se soluţionează în urma încadrării 
într-o categorie de risc fiscal mic, mediu sau  mare, în funcţie de comportamentul fiscal al contribuabilului; 
d) rambursare cu inspecţie fiscală ulterioară, cu excepţia cazurilor care prezintă risc fiscal mare, când 
rambursarea se acordă în urma inspecţiei fiscale anticipate; e) rambursarea se acordă, în toate cazurile, cu 
inspecţie fiscală ulterioară; f) deconturile se înregistrează într-o evidenţă separată, sumele negative din 
deconturi fiind folosite pentru compensare.  
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5. În ce condiţii sunt scutite de impozit în România, după 01 ianuarie 2007, dividendele plătite de o persoană 
juridică română unei persoane juridice rezidente într-un stat membru din Uniunea Europeană, considerată 
beneficiar efectiv? 

a) beneficiarul efectiv al dividendelor deţine minim 10% din titlurile de participare la persoana juridică 
română pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin 2 ani care se încheie la data plăţii dividendelor;  
b) beneficiarul efectiv al dividendelor deţine  minim 15% din titlurile de participare la persoana juridică 
română pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin 3 ani care se încheie la data plăţii dividendelor;  
c) beneficiarul efectiv al dividendelor deţine minim 10% din titlurile de participare la persoana juridică 
română pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin 5 ani care se încheie la data plăţii dividendelor;  
d) beneficiarul efectiv al dividendelor deţine  minim 15% din titlurile de participare la persoana juridică 
română pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin 2 ani care se încheie la data plăţii dividendelor;  
e) beneficiarul efectiv al  dividendelor deţine  minim 25% din titlurile de participare la persoana juridică 
română pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin 2 ani care se încheie la data plăţii dividendelor;  
f) beneficiarul efectiv al dividendelor deţine minim 15% din titlurile de participare la persoana juridică 
română pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin 18 luni care se încheie la data plăţii dividendelor.  

6. Administratorii nu sunt solidar răspunzători faţă de societate pentru: 
a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociaţi; b) existenţa reală a dividendelor plătite; c) stricta 
îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun; d) exacta îndeplinire a hotărârilor 
adunărilor generale; e) existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere; f) respectarea programului de 
lucru de către angajaţi.  

7. O societate comercială înregistrează o sponsorizare în valoare de 5000 lei. Care este limita de deducere a 
cheltuielilor de sponsorizare la calculul impozitului pe profit: 
a) 40‰ din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat; b) 20‰ din cifra de 
afaceri, dar nu mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat; c) 5‰ din cifra de afaceri, dar nu mai mult 
de 40% din impozitul pe profit datorat; d) 3‰ din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 20% din impozitul pe 
profit datorat; e) 3‰ din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 40% din impozitul pe profit datorat;  
f) 10‰ din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.  

8. Pentru care din următoarele produse supuse accizelor armonizate nivelul accizei include şi contribuţia 
pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate: 
a) băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri; b) băuturi răcoritoare şi vinuri; c) produse intermediare;  
d) produse intermediare şi bere; e) vinuri şi produse intermediare; f) tutunuri prelucrate şi băuturi alcoolice, 
altele decât bere, vinuri, băuturi fermentate - altele decât bere şi vinuri - şi produse intermediare.  

9. Un antrepozitar autorizat pentru producţia de alcool etilic din România produce 35.000 de litri alcool etilic, 
din care: 10.000 de litri sunt utilizaţi pentru producţia proprie de oţet alimentar, 5.000 de litri sunt utilizaţi 
pentru producţia proprie de alcool sanitar, 3.000 de litri sunt livraţi către un producător de autoturisme în 
scopul utilizării ca degresant. Pentru ce cantitate de alcool etilic se datorează bugetului de stat accize de 
către antrepozitarul autorizat pentru producţia de alcool etilic? 
a) 13.000 de litri; b) 18.000 de litri; c) 3.000 de litri; d) 35.000 de litri; e) 15.000 de litri; f) 8.000 de litri.  

10. Dispoziţiile speciale referitoare la tranzitul comunitar extern prevăd că, exceptând situaţiile care urmează a 
fi stabilite atunci când este cazul în conformitate cu procedura comitetului, nu este necesară constituirea 
nici unei garanţii, pentru: a) trasee aeriene; b) transportul mărfurilor pe Rin şi pe căile navigabile renane;  
c) transportul prin conducte; d) operaţiuni efectuate de companiile de căi ferate din statele membre;  
e) transportul mărfurilor pe cale rutieră; f) transportul combinat al mărfurilor pe cale rutieră şi cale ferată. 
Răspuns: 

a) a, d, e, f; b) a, c, d, f; c) a, b, e, f; d) a, b, d, e; e) b, c, d, e; f) a, b, c,d.  
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11. Dreptul la acţiunea de restituire a dividendelor, plătite contrar legii: 

a) se prescrie în termen de 12 luni de la data distribuirii lor; b) se prescrie în termen de 3 ani de la data 
distribuirii lor; c) este imprescriptibil; d) se prescrie în termen de 3 luni de la data distribuirii lor;  
e) se prescrie în termen de 5 ani de la data distribuirii lor; f) se prescrie în termen de 6 luni de la data 
distribuirii lor.  

12. La calculul profitului impozabil deducerea cheltuielilor cu dobânzile şi diferenţele de curs valutar este 
limitată în funcţie de gradul de îndatorare. Care este gradul de îndatorare al contribuabililor care determină 
cheltuieli cu dobânzile integral deductibile la calculul profitului impozabil: 
a) mai mic sau egal cu 5; b) mai mic sau egal cu 4; c) mai mic sau egal cu 10; d) mai mic sau egal cu 1;  
e) mai mic sau egal cu 2; f) mai mic sau egal cu 3.  

13. În vederea stabilirii preţurilor de transfer: 

a) contribuabilii mari trebuie sa întocmească dosarul preţurilor de transfer pentru toate tranzacţiile efectuate 
de către aceştia; b) contribuabilii care desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate au obligaţia ca, la solicitarea 
organului fiscal competent, să întocmească şi să prezinte, în termenele stabilite de acesta, dosarul preţurilor 
de transfer; c) contribuabilii care desfăşoara tranzacţii cu persoane afiliate au obligaţia să depună anual la 
organul fiscal competent, dosarul preţurilor de transfer; d) contribuabilii care desfăşoară tranzacţii cu 
persoane afiliate au obligaţia să deţină dosarul preţurilor de transfer; e) contribuabilii care desfăşoară 
tranzacţii cu persoane afiliate au obligaţia ca, la solicitarea organului fiscal competent, să întocmească şi să 
prezinte, anual, dosarul preţurilor de transfer; f) contribuabilii care desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate 
au obligaţia ca, trimestrial, să întocmească şi să prezinte, dosarul preţurilor de transfer.  

14. Care este momentul în care o datorie este clasificată ca datorie pe termen scurt (datorie curentă), potrivit 
OMFP nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu 
modificările şi completările ulterioare? 

a) când este o datorie contingentă; b) atunci când urmează a fi decontată în 36 de luni de la data bilanţului; 
c) atunci când urmează a fi decontată în 18 luni de la data bilanţului; d) atunci când nu se aşteaptă să fie 
decontată în cursul normal al ciclului de exploatare al entităţii sau este exigibilă în termen de peste 12 luni 
de la data bilanţului; e) atunci când se aşteaptă să fie decontată în cursul normal al ciclului de exploatare al 
entităţii sau este exigibilă în termen de 12 luni de la data bilanţului; f) atunci când este exigibilă în termen 
de 24 de luni de la data bilanţului.  

15. Pentru ce categorii de impozite, taxe şi contribuţii contribuabilii au posibilitatea corectării declaraţiei depuse 
iniţial, prin depunerea unei declaraţii rectificative: 
a) impozitele, taxele şi contribuţiile aferente unei perioade pentru care a fost efectuată inspecţia fiscală;  
b) obligaţiile fiscale stabilite prin hotărâri judecătoreşti; c) taxa pe valoarea adaugată; d) impozitul pe profit; 
e) impozitele taxele şi contribuţiile omise la declarare la termenul legal; f) accizele stabilite în urma 
inspecţiei fiscale.  

16. Care din următoarele bunuri trebuie declarate în registrul non-transferurilor: 

a) ambalaje care circulă fără facturare; b) bunurile necesare desfăşurării activităţii de presă; c) materii prime 
expediate temporar în alte state membre în vederea prelucrării şi care ulterior se întorc în România sub 
formă de produse finite; d) computerele portabile şi alte materiale profesionale care sunt transportate în 
afara României în cadrul unei deplasări de afaceri; e) mijloace de transport înmatriculate în România;  
f) bunurile necesare desfăşurării activităţii de radiodifuziune şi televiziune.  

17. Care este procentul de deţinere din capitalul social al unei persoane juridice dintr-un stat membru UE pentru 
care, dividendele primite de o persoană juridică română, contribuabil plătitor de impozit pe profit, sunt 
neimpozabile la determinarea profitului impozabil: 

a) orice procent; b) minimum 5% din capitalul social; c) 100% din capitalul social; d) minimum 15% din 
capitalul social; e) minimum 1% din capitalul social; f) peste 20% din capitalul social.  
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18. Compania A din România asamblează sisteme de calcul pe care ulterior le vinde pe piaţa din România. 
Compania A a dedus integral TVA aferentă achiziţiilor destinate asamblării acestor sisteme. Compania A 
oferă gratuit angajaţilor săi asemenea sisteme de calcul. Din punct de vedere al TVA, compania A: 

a) trebuie să colecteze 19% TVA la preţul de cost al sistemelor de calcul oferite gratuit angajaţilor; b) nu are 
nici o obligaţie întrucât angajaţii care primesc gratuit sistemele de calcul nu sunt persoane impozabile din 
punct de vedere al TVA; c) nu are nici o obligaţie întrucât acordarea gratuită de bunuri nu este o activitate 
economică; d) nu are nici o obligaţie întrucât acordarea gratuită de bunuri este scutită de TVA cu drept de 
deducere; e) trebuie să colecteze 9% TVA la preţul de vânzare al sistemelor de calcul oferite gratuit 
angajaţilor; f) nu are nici o obligaţie întrucât acordarea gratuită de bunuri este o operaţiune scutită de TVA 
fără drept de deducere.  

19. O societate comercială înregistrează pierderi patrimoniale ca urmare a unei calamităţi naturale.Care este 
regimul fiscal al cheltuielilor reprezentând valoarea  stocurilor şi valoarea rămasă neamortizată a 
mijloacelor fixe  amortizabile distruse: 

a) cheltuieli deductibile numai în situaţia în care contribuabilii înregistrează profit în anul curent;  
b) cheltuieli nedeductibile; c) cheltuieli deductibile în proporţie de 30 %; d) cheltuieli deductibile integral; 
e) cheltuieli deductibile în proporţie de 50 %; f) cheltuieli deductibile limitat.  

20. Din punct de vedere al TVA, locul livrării bunurilor mobile corporale care nu sunt expediate sau 
transportate este: 
a) locul unde se găsesc bunurile când începe transportul sau expedierea; b) locul unde se găsesc bunurile 
atunci când sunt puse la dispoziţia cumpărătorului; c) locul în care este stabilit furnizorul; d) locul în care 
este stabilit cumpărătorul; e) locul unde se încheie transportul bunurilor; f) locul consumului efectiv al 
bunurilor.  

21. O persoana impozabilă din România transportă materii prime în Ungaria în vederea prelucrării. După 
prelucrarea realizată de o persoană impozabilă din Ungaria, produsele obţinute sunt transportate în Austria, 
unde vor fi şi vândute. Ce operaţiune a realizat, din punct de vedere al TVA, persoana impozabilă din 
România când a transportat materiile prime în Ungaria? 
a) o livrare intracomunitară asimilată; b) o livrare intracomunitară; c) o livrare locală în Austria;  
d) un export de bunuri; e) o livrare locală în Ungaria; f) un non-transfer care devine ulterior un transfer.  

22. Din punct de vedere al TVA, livrările intracomunitare, altele decât cele de mijloace noi de transport,  
efectuate de o companie din România care aplică regimul special de scutire de TVA pentru întreprinderile 
mici sunt: 
a) nu sunt în sfera de aplicare a TVA; b) neimpozabile în România; c) impozabile în statul membru în care 
se încheie transportul; d) scutite fără drept de deducere; e) taxabile cu cota de 19% TVA în România; f) 
scutite cu drept de deducere.  

23. Un operator economic comerciant en detail din România achiziţionează de la un comerciant angro din 
Franţa o cantitate de 500 de sticle de vin spumos. Deplasarea produselor de la comerciantul din Franţa către 
comerciantul din România trebuie să fie însoţită obligatoriu de: 
a) documentul administrativ de însoţire; b) avizul de însoţire; c) declaraţia vamală de import; d) documentul 
administrativ unic; e) documentul de însoţire simplificat; f) factură.  

24. Un operator economic importă din Columbia 15.000 tone cafea prăjită din care: 2.000 tone sunt exportate 
către Rusia, 3.000 tone sunt livrate către Italia, 7.000 tone sunt livrate către reţeaua de alimentaţie publică, 
1.000 tone sunt returnate furnizorului din Columbia. Pentru ce cantitate de cafea poate beneficia de 
restituire a accizelor plătite la bugetul de stat operatorul economic importator? 
a) 8.000 tone; b) 5.000 tone; c) 6.000 tone; d) 4.000 tone; e) 2.000 tone; f) 3.000 tone.  
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25. În contul unic se efectueaza plata: 

a) impozitelor, contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului general consolidat, prevăzute prin Ordin al 
Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală; b) tuturor impozitelor, contribuţiilor şi altor sume 
datorate bugetului general consolidat; c) accizelor; d) impozitelor şi taxelor locale; e) taxei pe valoarea 
adaugată; f) taxei pe valoarea adaugată şi accizelor.  

26. O societate comercială cu activitate de prestări servicii financiar contabile plăteşte o taxă de înregistrare la 
organizaţia  pentru protecţia mediului SOS Natura  în sumă de 12000 euro.La  calculul profitului impozabil 
aceasta cheltuială este: 
a) cheltuială deductibilă întegral întrucât este o cheltuială cu protecţia mediului; b) cheltuială nedeductibilă, 
întrucât asociaţia respectivă nu are legatură cu activitatea desfăşurată de aceasta; c) cheltuială deductibilă 
limitat, în limita echivalentului în lei a 5000 de euro; d) cheltuială deductibilă în limita unei cote de 2% la 
profitul contabil; e) cheltuială deductibilă întrucât este platită unei organizaţii de utilitate publică;  
f) cheltuială deductibilă în limita de 2% din cifra de afaceri.  

27. Care din următoarele venituri obţinute din România de nerezidenţi a devenit taxabil in România  începând 
cu data de 1 ianuarie 2008, conform prevederilor Titlului V al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu 
modificările şi completările ulterioare: 
a) veniturile unei persoane fizice nerezidente obţinute din închirierea unei proprietaţi imobiliare situate în 
România; b) veniturile unei persoane fizice nerezidente obţinute dintr-o activitate dependentă desfaşurată în 
România; c) veniturile unui nerezident care sunt atribuibile unui sediu permanent al acestuia în România;  
d) veniturile din transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor în urma executării silite; e) venitul din 
transport internaţional; f) venitul realizat din lichidarea unei persoane  juridice române.  

28. O persoană impozabilă stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în Austria, facturează unei persoane 
impozabile stabilite şi înregistrate în scopuri de TVA în România, servicii de arhitectură pentru un bun 
imobil situat în România. Unde se consideră a fi locul prestării pentru respectivele operaţiuni şi cine este 
persoana obligată la plata TVA? 

a) locul prestării este în România, iar persoana obligată la plata TVA este prestatorul din Austria; b) locul 
prestării este în Austria, iar persoana obligată la plata TVA este prestatorul din Austria; c) locul prestării 
este în Austria, dar persoana obligată la plata TVA este beneficiarul din România, care trebuie să se 
înregistreze în scopuri de TVA în Austria; d) locul prestării este în Austria, dar operaţiunea este scutită de 
TVA; e) locul prestării este în România, iar persoana obligată la plata TVA este beneficiarul din România; 
f) locul prestării este în România, dar operaţiunea este scutită de TVA.  

29. TVA aferentă importurilor taxabile de bunuri se plătește de către persoanele impozabile care au obţinut un 
certificat de amânare de la plata TVA: 
a) prin transfer bancar la Direcţia Generală a Vămilor; b) prin evidenţierea în contabilitate a taxei aferente 
importului; c) prin transfer bancar la organul fiscal de care aparţine persoana în cauză; d) niciuna din 
variantele de răspuns nu este corectă; e) prin decontul de TVA, evidenţiind simultan TVA atât ca taxă 
colectată cât şi ca taxă deductibilă; f) în această situaţie nu se datorează TVA.  

30. Dreptul de deducere al TVA ia naştere: 

a) la data primirii facturii de la furnizor/prestator; b) la data de 15 a lunii următoare datei livrării/prestării;  
c) la data recepţiei bunurilor; d) la data înregistrării facturii în contabilitate; e) la data depunerii decontului 
de TVA; f) la momentul exigibilităţii taxei.  

31. Sunt consideraţi contribuabili, pentru veniturile obţinute din România, altfel decât printr-un sediu 
permanent: 
a) persoanele fizice şi juridice nerezidente; b) sediul permanent al unei persoane fizice nerezidente; c) sediul 
permanent al unei persoane juridice nerezidente; d) reprezentanţele persoanelor juridice străine;  
e) persoanele juridice rezidente; f) persoanele fizice nerezidente.  
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32. În declaraţia fiscală, contribuabilii au obligaţia să calculeze: 

a) accesoriile aferente obligaţiilor declarate şi neachitate la termen; b) diferenţele de impozite şi taxe 
stabilite de organele de inspecţie fiscală; c) penalităţile pentru depunerea cu întârziere a declaraţiei fiscale; 
d) diferenţele de impozite şi taxe admise în contestaţii; e) amenda contravenţională pentru nedepunerea la 
termen a declaraţiei fiscale; f) cuantumul obligaţiei fiscale, dacă acest lucru este prevăzut de lege.  

33. Care este termenul în care se pot rambursa drepturile vamale de import sau export, la depunerea unei cereri 
către biroul vamal: 

a) 5 ani de la data la care cuantumul  acestor drepturi a fost comunicat debitorului; b) 1 an de la data la care 
cuantumul  acestor drepturi a fost comunicat debitorului; c) 3 ani de la data la care cuantumul  acestor 
drepturi a fost comunicat debitorului; d) 2 ani de la data la care cuantumul  acestor drepturi a fost comunicat 
debitorului; e) 4 ani de la data la care cuantumul  acestor drepturi a fost comunicat debitorului; f) 90 zile de 
la data la care cuantumul  acestor drepturi a fost comunicat debitorului.  

34. Cine are obligaţia calculării, reţinerii şi virării sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe 
veniturile din salarii pentru susţinerea entităţilor non-profit, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de 
burse private, conform legii? 

a) contribuabilul beneficiar al venitului din salarii; b) plătitorul de salarii şi de venituri asimilate acestora;  
c) organul fiscal de domiciliu al persoanei fizice beneficiare a bursei private; d) organul fiscal pe raza căruia 
îşi are sediul organizaţia non-profit; e) organul fiscal competent; f) organul fiscal unde îşi are sediul unitatea 
de cult.  

35. Actul administrativ fiscal produce efecte: 
a) de la data mentionată în actul administrativ fiscal, când aceasta este anterioară datei comunicării;  
b) în termen de 45 de zile de la data comunicării; c) în termen de 15 zile de la data comunicării;  
d) din momentul în care este emis de organul fiscal competent; e) din momentul în care este comunicat 
contribuabilului sau la o dată ulterioară mentionată în actul administrativ comunicat; f) în termen de 30 de 
zile de la data comunicării.  

36. Un operator economic importă o cantitate de 10 miliarde Mwh energie electrică din care: 1 miliard Mwh 
sunt livraţi unui operator economic producător de energie electrică, 3 miliarde Mwh sunt livraţi către un 
combinat industrial în scopul reducerii chimice şi pentru procese electrolitice şi metalurgice, 6 miliarde 
Mwh sunt livraţi către consumatorii finali. Pentru ce cantitate de energie electrică se datorează bugetului de 
stat accize de către operatorul economic importator de energie electrică? 

a) 3 miliarde Mwh; b) 9 miliarde Mwh; c) 7 miliarde Mwh; d) 10 miliarde Mwh; e) 6 miliarde Mwh;  
f) 4 miliarde Mwh.  

37. Pentru care din următoarele activităţi, o instituţie publică nu este considerată o persoană impozabilă din 
punct de vedere al TVA: 

a) pentru furnizarea de apă, gaze şi energie electrică; b) pentru acele activităţi desfăşurate în calitate de 
autoritate publică, chiar dacă pentru acestea se percepe o remuneraţie, cu excepţia acelor activităţi care ar 
produce distorsiuni concurenţiale; c) pentru transportul de bunuri şi persoane; d) pentru livrarea de bunuri 
noi, produse pentru vânzare; e) pentru servicii de telecomunicaţii; f) pentru operaţiunile posturilor publice 
de radio şi televiziune.  

38. 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, valabilă în  perioada 1 iulie 2005 – 30 iunie 
2008? 

a) 10%; b) 0%; c) 15%; d) 35%; e) 20%; f) 5%.  
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39. Când intervine exigibilitatea TVA pentru contractele de vânzare de bunuri cu plata în rate încheiate după 1 
ianuarie 2007 şi care prevăd că dreptul de proprietate asupra bunului se transferă cumpărătorului la 
momentul plăţii ultimei rate ? 

a) la data predării bunului; b) la data transferului dreptului de proprietate; c) până în a 15-a zi a lunii 
următoare lunii în care a avut loc transferul dreptului de proprietate; d) la data prevăzută în contract pentru 
plata ratelor; e) la data la care se emite factura pentru prima rată; f) la data emiterii facturii pentru fiecare 
rată.  

40. În contextul OMFP nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele 
europene, cu modificările şi completările ulterioare, sunt auditate potrivit legii situaţiile financiare anuale 
întocmite de persoanele juridice care la data bilanţului depăşesc limitele următoarelor criterii în două 
exerciţii financiare consecutive: 

a) cifra de afaceri netă: 7.650.000 euro şi număr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 250;  
b) total active: 7.300.000 euro şi cifra de afaceri netă: 3.650.000 euro; c) cifra de afaceri netă: 7.650.000 
euro şi total active: 3.300.000 euro; d) cifra de afaceri netă: 7.300.000 euro şi număr mediu de salariaţi în 
cursul exerciţiului financiar: 150; e) total active: 3.650.000 euro şi număr mediu de salariaţi în cursul 
exerciţiului financiar: 250; f) total active: 3.650.000 euro şi cifra de afaceri netă: 7.300.000 euro.  
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