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CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI 

EXAMEN CONSULTANT FISCAL 

Centrul de examen:   Bucureşti  □         Cluj  □          Iaşi  □ 

CHESTIONAR DE EXAMEN 
VARIANTA   A 

Numărul legitimaţiei  ____________________ 

Numele _______________________________ 

Prenumele tatălui _______________________ 

Prenumele _____________________________ 

 

1. Compania A, persoană impozabilă stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în România conform art. 153 
din Codul Fiscal închiriază o imprimantă unei instituţii publice din Bulgaria pentru activitatea desfăşurată 
de aceasta în calitate de autoritate publică. Care este regimul din punct de vedere al TVA aplicabil 
serviciului prestat de compania A din România ? 

a) serviciul este taxabil în România cu TVA 9%; b) serviciul este scutit deoarece beneficiarul este o 
instituţie  publica; c) serviciul este scutit de TVA cu drept de deducere în România; d) serviciul este taxabil 
în România cu TVA 19%; e) serviciul este scutit de TVA fără drept de deducere în România;  
f) serviciul este neimpozabil în România.  

2. Baza de impozitare a  TVA nu cuprinde: 

a) subvenţiile primite de la bugetul local şi care sunt legate direct de preţul bunurilor livrate;  
b) sumele achitate de furnizor în numele şi în contul clientului şi care apoi i se decontează acestuia;  
c) dobânzile aferente contractelor de leasing financiar începute după 1 iulie 2007; d) taxele vamale şi alte 
drepturi de import; e) contravaloarea bunurilor livrate pentru care plata se face prin virament bancar;  
f) rabaturile, remizele, risturnele, sconturile şi alte reduceri de preţ acordate de furnizori direct clienţilor în 
schimbul unor servicii prestate de aceştia.  

3. Soluţia fiscală individuală anticipată. Care dintre următoarele afirmaţii este adevărată ? 

a) prin cerere, contribuabilul propune conţinutul soluţiei fiscale individuale anticipate; b) soluţia fiscală 
individuală anticipată este valabilă dacă prevederile de drept material fiscal în baza cărora a fost luată 
decizia se modifică; c) soluţia fiscală individuală anticipată este actul administrativ emis, din oficiu, de 
ANAF pentru reglementarea unor situaţii fiscale de fapt viitoare; d) soluţia fiscală individuală anticipată se 
emite în cazul în care există o procedură fiscală în curs pentru cazul descris; e) soluţia fiscală individuală 
anticipată este actul administrativ emis de ANAF în vederea soluţionării unei cereri a contribuabilului 
referitoare la preţurile de transfer; f) termenul de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate este de 30 
de zile.  

4. Eliberarea în consum a produselor accizabile din antrepozitele fiscale se efectuează numai în momentul în 
care cumpărătorul prezintă documentul de plată care să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor 
aferente cantităţii ce urmează a fi livrată, în cazul: 

a) tutunului destinat fumatului; b) alcoolului etilic; c) produselor energetice; d) energiei electrice;  
e) tutunului prelucrat; f) ţigaretelor.  

5. Societatea A, înregistrată în scopuri de TVA în România, efectuează o achiziţie intracomunitară de biciclete 
în valoare de 600.000 de lei din Germania pe data de 10 septembrie 2008.  Factura este emisă pe data de 20 
octombrie 2008.  La ce dată intervine exigibilitatea TVA pentru achiziţia intracomunitară de biciclete: 

a) 15 octombrie 2008; b) a cincisprezecea zi lucrătoare a lunii octombrie 2008; c) 15 noiembrie 2008; d) 20 
octombrie 2008; e) 25 septembrie 2008; f) 10 septembrie 2008.  
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6. Dosarul preţurilor de transfer conţine, în cadrul informaţiilor despre grup, prezentarea generală a 
tranzacţiilor între persoane afiliate din UE şi anume: 

a) caracteristicile bunurilor şi serviciilor; b) circumstanţele economice; c) marja de comparare; d) modul de 
tranzacţionare, facturare şi contravaloarea tranzacţiilor; e) strategii de afaceri; f) informaţii cu privire la 
tranzacţii comparabile interne sau externe.  

7. O persoană juridică română înregistrată ca plătitoare de impozit pe profit, plăteşte un impozit pe venit în 
străinătate prin reţinere la sursă. Venitul va fi impozabil şi în România. În acest caz, la calculul impozitului 
pe profit datorat în România, societatea are dreptul: 

a) Să ceară rambursarea impozitului de la statul român după obţinerea unui certificat de rezidenţă fiscală;  
b) Să considere acest impozit ca şi o cheltuială deductibilă la calculul impozitului pe profit;  
c) Să solicite rambursarea impozitului plătit de la statul către care a fost plătit după efectuarea plăţii 
impozitului pe profit în România; d) Să ceară rambursarea impozitului de la statul român, după depunerea 
declaraţiei privind impozitul pe profit aferent anului respectiv; e) Să solicite compensarea acestui impozit 
plătit în străinătate cu alte impozite şi taxe datorate în România; f) Să deducă impozitul plătit în străinătate 
din impozitul pe profit datorat în România, în baza documentaţiei corespunzătoare, conform prevederilor 
legale, din care să rezulte faptul că impozitul a fost plătit statului străin.  

8. Cota redusă de TVA de 9% nu se aplică pentru: 

a) livrare de medicamente de uz uman şi veterinar; b) livrarea de reviste destinate exclusiv sau în principal 
publicităţii; c) cazarea în cadrul sectorului hotelier; d) livrarea de produse ortopedice; e) livrarea de ziare;  
f) livrarea de manuale şcolare.  

9. O societate comercială înregistrată ca plătitoare de impozit pe venit datorat de microîntreprinderi nu include 
în baza de calcul a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor: 

a) Veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale; b) Veniturile din diferenţe de curs 
valutar; c) Veniturile din prestarea de servicii de consultanţă şi management dacă ponderea acestora în 
veniturile totale este mai mică de 50%; d) Veniturile din prestări de servicii; e) Veniturile din vânzarea 
mijloacelor fixe amortizate integral; f) Veniturile din vânzări de produse finite.  

10. Conform Ordinului Preşedintelui ANAF nr.222/2008 privind conţinutul dosarului preţurilor de transfer, 
estimarea preţurilor de transfer se va efectua astfel: 

a) se va utiliza valoarea mediana a cuantumurilor a 5 tranzacţii similare identificate conform datelor 
generale ale tranzacţiilor care urmează a face obiectul estimării, aflate la dispoziţia organului fiscal 
competent în momentul estimării; b) se va utiliza valoarea medie aritmetică a cuantumurilor a 5 tranzacţii 
similare identificate conform datelor generale ale tranzacţiilor care urmează a face obiectul estimării, aflate 
la dispoziţia organului fiscal competent în momentul estimării; c) se va utiliza valoarea mediana a 
cuantumurilor a 3 tranzacţii similare identificate conform datelor generale ale tranzacţiilor care urmează a 
face obiectul estimării, aflate la dispoziţia organului fiscal competent în momentul estimării; d) se va utiliza 
valoarea medie aritmetică a cuantumurilor a 3 tranzacţii similare identificate conform datelor generale ale 
tranzacţiilor care urmează a face obiectul estimării, aflate la dispoziţia organului fiscal competent în 
momentul estimării; e) se va utiliza valoarea medie aritmetică a cuantumurilor tranzacţiilor din intervalul de 
comparare; f) se va utiliza valoarea medie aritmetică a cuantumurilor tranzacţiilor din marja de comparare.  

11. Care din următoarele venituri obţinute din România de nerezidenţi sunt scutite, conform Titlului V din 
Codul fiscal ? 

a) comisioane de la un nerezident care are un sediu permanent în România, iar comisionul este o cheltuială 
a sediului permanent; b) dobânzi la depozitele la vedere; c) dobânzi la depozitele la termen;  
d) remuneraţii plătite unui nerezident ce are calitatea de administrator la o persoană juridică română;  
e) dobânzi la certificatele de depozit; f) comisioane plătite de o persoană juridică română către o persoană 
juridică străină care nu are sediu permanent în România.  
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12. La acelaşi sediu social  pot funcţiona mai multe societăţi comerciale, dacă: 
a) imobilul se află în posesia exclusivă a unuia dintre asociaţi, acesta fiind titularul unui contract de 
închiriere încheiat cu proprietarul imobilului; b) imobilul, prin structura lui, permite funcţionarea mai 
multor societăţi în încăperi diferite; c) toţi asociaţii au închiriat imobilul de la proprietarul acestuia; d) 
asociatul majoritar este titularul unui contract de subînchiriere; e) societăţile au capital integral sau majoritar 
de stat; f) societăţile nu sunt afiliate.  

13. Gradul Plato, ca unitate de măsură pentru calculul accizei aferentă berii, reprezintă: 
a) conţinutul de alcool etilic în 100g de soluţie; b) greutatea de zahăr exprimată în grame, conţinută în 100g 
de soluţie măsurată la origine, la temperatura de 20o/4o C; c) conţinutul de malţ; d) concentraţia alcoolică;  
e) concentraţia de CO2 endogen; f) concentraţia de CO2 exogen.  

14. Care dintre următoarele afirmaţii este falsă ? 
a) contribuabilul nu poate face obiecţii cu privire la procedura prin care a fost selectat pentru a fi supus 
inspecţiei fiscale; b) inspecţia fiscală se poate desfăşura în afara programului de lucru al contribuabilului, 
fără acordul acestuia; c) dacă nu există un spaţiu de lucru adecvat pentru derularea inspecţiei fiscale, atunci 
activitatea de inspecţie  se va putea desfăşura la sediul organului fiscal sau în orice alt loc stabilit de comun 
acord cu contribuabilul; d) inspecţia fiscală se desfăşoară, de regulă, în spaţiile de lucru ale contribuabilului; 
e) organul fiscal are dreptul să inspecteze locurile în care se desfăşoară activitatea, în prezenţa 
contribuabilului sau a unei persoane desemnată de acesta; f) comunicarea avizului de inspecţie fiscală nu 
este necesară pentru soluţionarea unor cereri ale contribuabilului.  

15. Din punct de vedere al TVA, pentru livrările de bunuri efectuate în baza unui contract de consignaţie, se 
consideră că livrarea bunurilor de la consignant la consignatar are loc: 
a) la data la care bunurile sunt livrate de consignatar clienţilor săi; b) la data recepţiei bunurilor de către 
consignatar; c) la data de 25 a lunii următoare celei în care consignatarul vinde bunurile; d) la data punerii 
la dispoziţie a bunurilor de către consignant consignatarului; e) pe 15 a lunii următoare celei în care 
bunurile au fost puse la dispoziţia consignatarului; f) la data întocmirii avizului de expediţie de către 
consignant.  

16. Pierderea fiscală din străinătate înregistrată de o persoană fizică: 
a) se compensează cu veniturile de orice natură şi sursă, din străinătate, din orice ţară, înregistrate în cursul 
aceluiaşi an fiscal; b) nu se compensează; c) se compensează cu veniturile de orice natură şi sursă, din ţară, 
înregistrate în cursul aceluiaşi an fiscal; d) se compensează cu veniturile de orice natură şi sursă din ţară şi 
străinătate, înregistrate în cursul aceluiaşi an fiscal; e) se compensează cu veniturile de aceeaşi natură şi 
sursă, din ţară şi străinătate, înregistrate în cursul aceluiaşi an fiscal; f) se compensează cu veniturile de 
aceeaşi natură şi sursă, din străinătate, din aceeaşi ţară, înregistrate în cursul aceluiaşi an fiscal.  

17. Din punct de vedere al TVA, sunt considerate bunuri de capital, pentru care se ajustează taxa deductibilă în 
condiţiile legii: 
a) lucrările de întreţinere a bunurilor de capital; b) reparaţiile curente efectuate asupra bunurilor de capital; 
c) ambalajele care pot fi utilizate de mai multe ori; d) modernizările efectuate asupra unui bun  imobil, dacă 
valoarea fiecărei modernizări este de cel puţin 20% din valoarea totală a bunului imobil după modernizare; 
e) materiile prime cumpărate în vederea revânzării; f) mărfurile.  

18. O societate care comercializează mobilier în baza unor contracte de vânzare cu plata în rate a optat în anul 
2004 pentru impunerea veniturilor aferente pe măsură ce ratele devin scadente. Cum va proceda societatea 
la calculul impozitului pe profit în anul 2008 în legătură cu veniturile şi cheltuielile aferente contractelor 
respective ? 
a) Sunt deduse doar cheltuielile aferente contractului; b) Sunt luate în calcul toate veniturile şi cheltuielile 
aferente contractului; c) Se corectează impozitul pe profit aferent anului 2004; d) Sunt luate în calcul 
veniturile şi cheltuielile aferente ratelor scadente în anul 2008; e) Sunt luate în calcul totalitatea veniturilor 
şi cheltuielilor aferente tuturor ratelor scadente pana la sfârşitul contractului; f) Sunt luate în calcul numai 
veniturile aferente contractului.  

www.codfiscal.net



CF-A-4 

19. În contextul 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, entităţile pot proceda la reevaluarea imobilizărilor corporale existente la sfârşitul exerciţiului 
financiar, astfel încât acestea să fie prezentate în contabilitate la valoarea justă. Amortizarea calculată pentru 
imobilizările corporale astfel reevaluate se înregistrează în contabilitate: 

a) la orice dată conform politicilor contabile; b) la data de 30 septembrie a anului următor celui pentru care 
s-a efectuat reevaluarea; c) începând cu  luna ianuarie a anului următor celui pentru care s-a efectuat 
reevaluarea; d) începând cu data de 31 decembrie a anului următor celui pentru care s-a efectuat 
reevaluarea; e) potrivit deciziei consiliului de administraţie; f) începând cu data de 30 iunie a anului următor 
celui pentru care s-a efectuat reevaluarea.  

20. Autoritatea vamală poate renunţa la solicitarea constituirii unei garanţii când cuantumul ce trebuie garantat 
nu depăşeşte: 

a) 2.000 ECU; b) 150 ECU; c) 1.000 ECU; d) 2.500 ECU; e) 500 ECU; f) 1.500 ECU.  

21. O societate comercială plătitoare de impozit pe profit a scos din gestiune un client neîncasat. În care din 
următoarele situaţii pierderea poate fi considerată deductibilă ? 

a) Când creanţa are o vechime mai mare de 270 zile; b) Când societatea comercială creditoare a încheiat 
asigurări pentru pierderi din calamităţi; c) Când debitorul înregistrează dificultăţi financiare majore ca 
urmare a unei calamităţi naturale care i-a afectat întreg patrimoniul; d) Când procedura de faliment asupra 
debitorului a fost deschisă de către mai mulţi creditori; e) Când debitorul a decedat şi creanţa poate fi 
recuperată de la moştenitori; f) Când creanţa a fost inclusă în cheltuielile deductibile de către debitor.  

22. Conform Titlului V din Codul fiscal, veniturile obţinute de un nerezident din jocurile de noroc desfăşurate 
în România sunt impozabile cu următoarea cotă de impozit: 

a) 20%; b) 16%; c) 19%; d) 50%; e) 5%; f) 25%.  

23. Conform Titlului V din Codul fiscal, care este cursul de schimb valutar utilizat pentru conversia în lei a 
impozitului în valută aferent veniturilor obţinute în România de nerezidenţi: 

a) cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectuează decontarea, valabil la data de 25 a lunii 
următoare celei în care s-a plătit venitul; b) cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectuează 
decontarea, valabil în ziua în care s-a plătit venitul către nerezident; c) cursul de schimb al pieţei valutare 
comunicat de Banca Naţională a României, valabil în prima zi a lunii octombrie a anului anterior plăţii 
venitului către persoana nerezidentă; d) cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a 
României, valabil în ziua în care s-a plătit venitul către nerezident; e) cursul mediu de schimb al pieţei 
valutare comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru luna în care s-a plătit venitul; f) cursul de 
schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data de 25 a lunii următoare 
celei în care s-a plătit venitul.  

24. O persoană impozabilă stabilită în România şi înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul 
fiscal, efectuează lucrări de reparaţii pentru un bun expediat din Slovenia în  România. Beneficiarul 
lucrărilor de reparaţii comunică prestatorului român codul de înregistrare în scopuri de TVA din Slovenia. 
După reparare bunurile sunt expediate de prestator, la solicitarea beneficiarului, în Cehia. Din punct de 
vedere al TVA, prestarea de servicii constând în repararea bunurilor, este: 

a) taxabilă în România, dar se aplică taxarea inversă; b) scutită cu drept de deducere pentru că bunurile sunt 
expediate în afara Comunităţii; c) neimpozabilă în România; d) taxabilă în România cu cota standard de 
19%; e) scutită fără drept de deducere în România; f) scutită de taxă,  bunurile fiind plasate în regim de 
perfecţionare activă.  
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25. Termenul de depunere al contestaţiei împotriva deciziei de impunere fiscală este de 30 de zile calculate: 

a) de la data emiterii avizului de inspecţie fiscală; b) de la data finalizării raportului de inspecţie fiscală;  
c) de la data comunicării avizului de inspecţie fiscală; d) de la data emiterii deciziei de impunere fiscală;  
e) de la data comunicării deciziei de impunere fiscală; f) de la data discuţiei finale cu contribuabilul.  

26. Deţinătorul antrepozitului este persoana obligată să gestioneze antrepozitul vamal. Această persoană 
răspunde de:  
1. păstrarea mărfurilor sub supravegherea vamală atât timp cât acestea se află în antrepozitul vamal; 
2. executarea obligaţiilor care decurg din depozitarea mărfurilor aflate sub regimul de antrepozit vamal; 
3. respectarea condiţiilor speciale precizate în autorizaţie; 
4. rambursarea sau remiterea drepturilor de import; 
5. plata cheltuielilor de transport; 
6. prelucrarea mărfurilor, inclusiv montajul, asamblarea şi adaptarea lor la alte mărfuri.  

a) 4,5,6; b) 1,2,5; c) 2,3,4; d) 1,2,6; e) 1,2,4; f) 1,2,3.  

27. Conform Titlului V din Codul fiscal, cererea de eliberare a certificatului de atestare a impozitului plătit de 
nerezidenţi se depune: 

a) la autoritatea vamală din România; b) la plătitorul de venit rezident român; c) la Registrul Comerţului din 
România; d) la organul fiscal teritorial în raza căruia plătitorul de venit este înregistrat ca plătitor de 
impozite şi taxe; e) la banca comercială prin intermediul căreia s-a efectuat plata impozitului;  
f) direct la organul fiscal teritorial din ţara de rezidenţă a persoanei nerezidente.  

28. Care este documentul pe baza căruia se aplică prevederile convenţiilor de evitare a dublei impuneri 
menţionat la Titlul V din Codul fiscal ? 

a) certificatul de atestare a impozitului plătit de nerezidenţi; b) în cazul unei persoane juridice nerezidente, 
documentul de înfiinţare a acesteia în ţara sa de rezidenţă; c) certificatul de rezidenţă fiscală emis de 
autoritatea competentă din statul de rezidenţă, conform legislaţiei interne a acelui stat; d) certificatul de 
plătitor de taxă pe valoarea adăugată; e) documentul prin care se atestă că persoana juridică nerezidentă este 
plătitoare de taxe vamale în ţara sa de rezidenţă; f) documentul prin care se atestă adresa poştală a persoanei 
juridice nerezidente.  

29. Un antrepozit fiscal autorizat pentru producţia de produse energetice a produs în luna august 2008 o 
cantitate de 100.000 tone de păcură, din care: 

• 9.000 tone au fost utilizate în antrepozitul fiscal respectiv pentru producerea de energie termică; 
• 60.000 tone au fost livrate către un antrepozit fiscal autorizat pentru depozitarea de produse energetice; 
• 30.000 tone au fost livrate către un operator economic în scopul utilizării pentru producţia combinată de 
energie termică si energie electrică; 
• 1 tonă a fost înregistrată ca pierdere nejustificată în cadrul antrepozitului fiscal. 
Pentru ce cantitate de păcură se datorează bugetului de stat accize de către antrepozitul fiscal producător? 

a) 30.000 tone; b) 9.001 tone; c) 9.000 tone; d) 1 tonă; e) 69.000 tone; f) 30.001 tone.  

30. Din categoria produselor supuse accizelor nearmonizate fac parte şi: 

a) băuturile nealcoolice; b) aparatele de aer condiţionat; c) produsele de parfumerie; d) cărbunele şi cocsul; 
e) bijuteriile din argint; f) energia electrică.  
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31. O persoană impozabilă stabilită în România a fost înfiinţată la data de 1 aprilie a anului 2008. La înfiinţare a 
declarat că va realiza o cifră de afaceri anuală inferioară echivalentului în lei a plafonului de 35.000 Euro şi 
a solicitat aplicarea regimului special de scutire pentru întreprinderile mici. La data de 25 august 2008 cifra 
de afaceri obţinută de această persoană a atins echivalentul în lei al sumei de  26.250 Euro. Ce obligaţii din 
punct de vedere al TVA îi revin persoanei impozabile respective ? 
a) trebuia să solicite înregistrarea în scopuri de TVA  până la finele lunii august a anului 2008; b) trebuie să 
solicite înregistrarea în scopuri de TVA până pe 25 a lunii ianuarie 2009; c) nu are nici o obligaţie, deoarece 
nu a depăşit plafonul de 35.000 Euro; d) trebuia să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, în termen de 10 
zile, calculate începând cu 26 august 2008; e) trebuia să solicite înregistrarea în scopuri de TVA până la 
finele lunii septembrie a anului 2008; f) trebuia să solicite înregistrarea în scopuri de TVA în termen de 10 
zile de la data de 1 a lunii septembrie 2008.  

32. Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, depuse de contribuabilii mijlocii, se 
soluţionează: 
a) cu analiză documentară; b) cu inspecţie fiscală anticipată, fiind încadrate la SIN = 1; c) începând cu 
deconturile aferente lunii ianuarie 2009, cu inspecţie fiscală anticipată; d) începând cu deconturile aferente 
lunii ianuarie 2008, cu inspecţie fiscală ulterioară, cu excepţia cazurilor care prezintă risc fiscal mare; e) 
începând cu deconturile aferente lunii ianuarie 2008, cu inspecţie fiscală anticipată; f) cu inspecţie fiscală 
ulterioară, în toate situaţiile.  

33. O persoană impozabilă stabilită în România şi înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul 
fiscal, achiziţionează aparatură electronică din Italia. Bunurile sunt transportate în numele furnizorului din 
Italia în România şi au fost taxate în Italia conform regimului special pentru bunuri second-hand. Din punct 
de vedere al TVA, în România această operaţiune reprezintă: 
a) o achiziţie intracomunitară scutită de TVA; b) o achiziţie intracomunitară impozabilă în România dacă 
beneficiarul comunică furnizorului codul său de înregistrare în scopuri de TVA; c) un import pentru care se 
aplică taxarea inversă; d) o achiziţie intracomunitară neimpozabilă; e) o achiziţie intracomunitară 
impozabilă în România, chiar dacă beneficiarul nu comunică furnizorului codul său de înregistrare în 
scopuri de TVA; f) un import pentru care se plăteşte TVA la organele vamale.  

34. O persoană fizică cu domiciliul în România, cumpără în data de 16 octombrie 2008 de la o persoană din 
Austria un autoturism care a efectuat 3500 km şi care a fost fabricat în august 2008. Autoturismul este 
transportat din Austria în România de către cumpărător. Care din obligaţiile de mai jos îi revine persoanei 
fizice, din punct de vedere al TVA, pentru achiziţia autoturismului respectiv ? 
a) să înscrie achiziţia intracomunitară în registrul bunurilor mobile corporale primite; b) să plătească TVA 
în România pe baza decontului special de taxă; c) să facă dovada plăţii TVA la momentul înmatriculării 
autoturismului în România; d) nu are obligaţii din punct de vedere al TVA în România, persoana fizică 
nefiind persoană impozabilă din punct de vedere al TVA; e) să se înregistreze în scopuri de TVA în 
România pentru că persoana fizică devine persoană impozabilă ocazional pentru această achiziţie 
intracomunitară; f) nu are obligaţii din punct de vedere al TVA în România, dacă persoana fizică face 
dovada plăţii TVA în Austria.  

35. Nu pot fi plasate sub regimul de perfecţionare pasivă mărfurile comunitare: 
1. al căror export implică rambursarea sau remiterea drepturilor de import; 
2. care, anterior exportului, au fost puse în liberă circulaţie cu exonerare totală de drepturi de import în 

temeiul destinaţiei, atât timp cât condiţiile pentru acordarea unei astfel de scutiri continuă să se aplice; 
3. al căror export implică acordarea restituirilor la export sau pentru care se acordă un alt avantaj financiar 

decât aceste restituiri în conformitate cu politica agricolă comună pe baza exportului mărfurilor 
respective; 

4. al căror export implică acordarea de bonificaţii; 
5. atunci când operaţiunea constă în incorporarea acelor mărfuri în mărfuri obţinute în afara Comunităţii şi 

importate ca produse compensatoare; 
6. ce urmează a fi reimportate după prelucrare.  
a) 1,2,4; b) 4,5,6; c) 2,3,4; d) 1,2,6; e) 1,2,5; f) 1,2,3.  
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36. În cazul produselor energetice scutite de la plata accizelor, potrivit art.201 din Codul fiscal, autorizaţia de 
utilizator final se eliberează de autoritatea fiscală competentă: 

a) operatorilor economici care utilizează aceste produse într-un scop pentru care legislaţia prevede scutire 
directă de la plata accizelor; b) antrepozitarilor autorizaţi pentru depozitarea produselor energetice;  
c) antrepozitarilor autorizaţi pentru producţia de produse energetice; d) operatorilor economici exportatori 
de produse energetice; e) operatorilor economici autorizaţi pentru distrugerea de reziduuri de produse 
energetice; f) operatorilor economici care utilizează aceste produse într-un scop pentru care legislaţia 
prevede scutire indirectă de la plata accizelor.  

37. O societate comercială are înregistrat în contabilitate un fond comercial. Care este durata normală de 
utilizare conform Codului fiscal aplicabilă pentru calculul amortizării fiscale a fondului comercial ? 

a) Fondul comercial se amortizează pe o durată de 5 ani; b) Fondul comercial se amortizează pe durata 
portofoliului de contracte la care se referă; c) Fondul comercial nu reprezintă un activ amortizabil;  
d) Fondul comercial se amortizează accelerat; e) Fondul comercial se depreciază prin înregistrarea unui 
provizion; f) Fondul comercial se amortizează pe o durată de 10 ani.  

38. O persoană fizică română, cu domiciliul fiscal în localitatea A, a realizat, în cursul anului fiscal, venituri din 
desfăşurarea unei profesii libere în cadrul unui cabinet individual situat în localitatea B. În cursul anului 
fiscal, persoana fizică a realizat şi venituri din închirierea unui imobil din patrimoniul personal situat în 
localitatea C. Localităţile A, B şi C sunt localităţi din România. Precizaţi care este organul fiscal competent 
pentru depunerea Declaraţiei privind veniturile realizate (formular 200) pentru anul fiscal respectiv, în 
vederea stabilirii impozitului pe veniturile realizate de persoana fizică: 

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului (localitatea A), pentru 
veniturile din desfăşurarea profesiei libere şi organul fiscal în a cărui rază teritorială se află imobilul 
(localitatea C) pentru veniturile din închiriere; b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se afla imobilul 
(localitatea C); c) organul fiscal în a cărui rază teritoriala se realizează activitatea pentru care este autorizată 
persoana fizică să desfăşoare activitatea, potrivit legii; d) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află 
cabinetul individual în care contribuabilul desfăşoară activitatea din profesia liberă(localitatea B);  
e) organul fiscal ales de către contribuabil, potrivit declaraţiei de înregistrare fiscală; f) organul fiscal în a 
cărui rază teritoriala se află domiciliul fiscal al contribuabilului (localitatea A).  

39. O societate comercială „ABC” SRL a înregistrat o pierdere în valoare de 100.000 lei ca urmare a unui 
incendiu la un depozit de materii prime. Care este regimul fiscal la calculul impozitului pe profit al acestor 
cheltuieli ? 

a) Cheltuielile sunt deductibile în limita a 2% din cifra de afaceri; b) Cheltuielile sunt deductibile în limita 
provizioanelor constituite de societate; c) Cheltuielile nu sunt deductibile dacă bunurile nu au fost asigurate; 
d) Cheltuielile sunt deductibile în limita valorii asigurate; e) Cheltuielile sunt deductibile numai în măsura 
în care pot fi imputate unui salariat; f) Cheltuielile reprezentând stocurile distruse în incendiu sunt integral 
deductibile.  

40. În contextul 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, activele cu ciclu lung de fabricaţie: 

a) sunt terenurile cumpărate în scopul revânzării într-o perioadă de o lună; b) sunt mijloacele de transport 
achiziţionate în vederea utilizării lor ca atare; c) sunt mărfurile cumpărate în scopul revânzării într-o 
perioadă de o lună; d) sunt activele evidenţiate numai în afara bilanţului; e) sunt active care solicită în mod 
necesar o perioadă substanţială de timp pentru a fi finalizate în vederea utilizării  lor ca atare sau pentru a fi 
vândute; f) sunt obiectele de inventar care sunt folosite în mod repetitiv.  
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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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