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CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI 

EXAMEN CONSULTANT FISCAL 

 

CHESTIONAR DE EXAMEN 

Numărul legitimaţiei ____________________ 

Numele _______________________________ 

Prenumele tatălui _______________________ 

Prenumele _____________________________ 

 
 

VARIANTA   A 

 

 

1. Care din următoarele operaţiuni nu sunt scutite de TVA? 

a) Acordarea de credite; b) Livrările de organe, sânge şi lapte de provenienţă umană; c) Operaţiunile de 
reasigurare; d) Activităţile de natură comercială ale posturilor publice de radio şi televiziune; e) Transportul 
bolnavilor şi al persoanelor accidentate, în vehicule special amenajate în acest scop, de către entităţi 
autorizate în acest sens; f) Serviciile publice poştale.  

2. O persoană impozabilă A, aflată în procedura de insolvenţă, vinde în data de 15 august 2009 un teren 
construibil unei persoane impozabile B. Ambele persoane sunt stabilite în România şi înregistrate în scopuri 
de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal. Care din următoarele afirmaţii este corectă? 

a) B trebuie să emită o autofactură deoarece A se află în procedură de insolvenţă; b) A trebuie să emită o 
factură în care să înscrie menţiunea “taxare inversă” fără a înscrie taxa aferentă; c) A trebuie să emită o 
factură în care să  înscrie menţiunea “neimpozabil în România”; d) A trebuie să emită o factură în care să  
înscrie menţiunea “scutit cu drept de deducere”; e) A trebuie să emită o factură cu cota de TVA de 19%;  
f) A trebuie să emită o factură în care să  înscrie menţiunea “scutit fără drept de deducere”.  

3. Baza de impozitare a TVA pentru o livrare de bunuri cuprinde: 

a) Sumele încasate în numele şi în contul altei persoane; b) Reducerile de preţ acordate de furnizor direct 
clientului la data exigibilităţii taxei; 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) Cheltuielile accesorii cum sunt cheltuielile de ambalare şi transport, solicitate de către furnizor 
cumpărătorului; f) Valoarea ambalajelor care circulă între furnizorii de marfă şi clienţi, prin schimb, fără 
facturare.  

4. O persoană juridică din România plăteşte dividende în sumă de 100.000 euro în data de 10 iunie 2009 către 
o societate înfiinţată în baza legii Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord care deţine din data de 
15 martie 2007 cota de 10% din titlurile de participare ale persoanei juridice române. Cota de impozit pe 
veniturile din dividende obţinute din România, în acest caz, este: 

a) 10%; b) 19%; c) 15%; d) 16%; e) 5%; f) zero.  

5. Dacă consiliul de administraţie, respectiv directoratul, constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin 
situaţiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societăţii, determinat ca diferenţă între 
totalul activelor şi totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului 
social subscris: 

a) Va începe de îndată procedurile de dizolvare a societăţii; b) Va proceda de îndată la creşterea capitalului 
social prin încorporarea rezervelor din reevaluare; c) Va convoca de îndată adunarea generală extraordinară 
pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată; d) Va solicita instanţei acordarea unui termen de  
1 an pentru identificarea unor posibilităţi de acoperire a pierderilor realizate; e) Va înştiinţa creditorii 
societăţii despre situaţia constatată; f) Va solicita acţionarilor noi aporturi în numerar.  
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6. Unde se depune cererea de înregistrare a domiciliului fiscal, în cazul în care acesta este diferit de domiciliul 
sau sediul social? 

a) La organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul anterior sau sediul social; b) La autoritatea 
administraţiei publice locale; c) La oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal; d) La organul fiscal în 
a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal actual; e) La autoritatea vamală; f) La organul fiscal în a cărui 
rază teritorială urmează a se stabili domiciliul fiscal.  

7. Organizaţiile nonprofit, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale care realizează venituri din 
activităţi economice peste nivelul echivalentului în lei a 15.000 euro într-un an fiscal, sunt scutite de la plata 
impozitului pe profit pentru: 

a) Veniturile realizate din despăgubiri de la societăţile de asigurare pentru pagubele produse la activele 
corporale proprii, care sunt utilizate în activitatea economică; b) Veniturile excepţionale rezultate din 
cedarea activelor corporale aflate în proprietatea organizaţiilor nonprofit, care au fost folosite într-o 
activitate economică; c) Resursele obţinute din fonduri publice sau din finanţări nerambursabile; d) 
Veniturile obţinute din prestări de servicii de intermediere în reclamă şi publicitate; e) Venituri din chirii;  
f) Veniturile realizate din transferul sportivilor.  

8. Conform Codului fiscal, care dintre următoarele reprezintă sediu permanent aparţinând unei persoane 
juridice nerezidente în România? 

a) Un loc fix de activitate numai în scopul culegerii de informaţii pentru un nerezident; b) Menţinerea unui 
stoc de produse sau bunuri ce aparţin unui nerezident numai în scopul de a fi expuse; c) O instalaţie folosită 
pentru depozitare; d) Activitatea desfăşurată în România de o persoană nerezidentă prin intermediul unui 
broker independent, în cazul în care aceasta este activitatea obişnuită a brokerului; e) Un loc fix de activitate 
numai în scopul achiziţionării de produse sau bunuri; f) Un birou.  

9. Nu se asimilează deciziei de impunere: 

a) Deciziile referitoare la obligaţiile de plată accesorii; b) Procesul verbal prin care se stabileşte suma 
cheltuielilor cu executare silită; c) Deciziile referitoare la bazele de impunere; d) Deciziile privind 
rambursări de taxă pe valoarea adăugată; e) Procesul verbal de calcul al majorărilor de întârziere şi a altor 
sume al căror cuantum nu a fost stabilit în titlul executoriu; f) Raportul de inspecţie fiscală.  

10. Un antrepozit fiscal din România autorizat pentru producţie de bere, produce o cantitate de 300.000 hl de 
bere, din care livrează: 
- 100.000 hl unui antrepozit fiscal autorizat pentru depozitare de bere din Suedia; 
- 50.000 hl unui operator economic comerciant en-gross din România; 
- 80.000 hl unui magazin autorizat în România pentru comercializare în regim duty-free; 
- 50 hl Ambasadei Portugaliei la Bucureşti.  

Pentru ce cantitate de bere datorează bugetului de stat accize, antrepozitul fiscal autorizat pentru producţia 
acestui produs? 

a) 80.000 hl; b) 150.000 hl; c) 50 hl; d) 100.000 hl; e) 50.000 hl; f) 230.000 hl.  

11. Un antrepozit fiscal din România, autorizat pentru depozitare de produse energetice, deţine o cantitate de 
12.000 tone de kerosen, din care: 
- 2 tone sunt înregistrate ca pierderi nejustificate; 
- 5 tone sunt livrate către o companie de aviaţie din România în vederea utilizării drept combustibil pentru 
motor pentru aeronave, în scop comercial; 
- 4 tone sunt livrate către o companie de aviaţie din România în vederea utilizării drept combustibil pentru 
motor pentru aeronave, în scop turistic privat; 
-1 tonă este livrată către Consulatul Greciei din Constanţa. 

Pentru ce cantitate de kerosen datorează bugetului de stat accize antrepozitarul autorizat pentru depozitarea de 
astfel de produse? 

a) 3 tone; b) 6 tone; c) 9 tone; d) 7 tone; e) 5 tone; f) 12 tone.  
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12. Pierderile rezultate din tranzacţiile cu părţi sociale şi valori mobiliare, în cazul societăţilor închise, efectuate 
de o persoană fizică: 

a) Se compensează cu veniturile realizate din desfăşurarea activităţilor independente; b) Se reportează doar 
pe anul următor înregistrării pierderii; c) Se compensează cu câştigurile obţinute din alte surse de venit;  
d) Se deduc din veniturile obţinute din alte surse, cu excepţia veniturilor din salarii; e) Se reportează pe 
următorii 5 ani; f) Nu sunt recunoscute din punct de vedere fiscal, nu se compensează şi nu se reportează.  

13. Un furnizor A, stabilit şi înregistrat în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal, 
încheie un contract de livrare a unui utilaj cu o persoană impozabilă B, stabilită şi înregistrată în scopuri de 
TVA în Ungaria. În contract se stipulează că A transportă utilajul din România în Ungaria şi efectuează 
instalarea utilajului în Ungaria. Transferul dreptului de proprietate intervine la momentul recepţiei finale a 
utilajului, după terminarea lucrărilor de instalare. Cum calificaţi în România această operaţiune din punct de 
vedere al TVA? 

a) O livrare intracomunitară de bunuri cu locul în România, dar scutită de TVA; b) O livrare de bunuri 
impozabilă în România, statul membru din care începe transportul utilajului, pentru care se aplică cota 
standard de 19%; c) O livrare intracomunitară de bunuri, impozabilă în România pentru care furnizorul A 
nu poate aplica scutirea de TVA pentru că beneficiarul nu i-a comunicat un cod valabil de înregistrare în 
scopuri de TVA din Ungaria; d) Un nontransfer, livrarea de bunuri fiind impozabilă în Ungaria, locul unde 
utilajul este instalat de furnizorul din România; e) Un export de bunuri scutit de TVA; f) O prestare de 
servicii pentru care se aplică cota standard de TVA de 19%.  

14. Care din următoarele informaţii nu se înscriu în avizul de inspecţie fiscală? 

a) Motivaţia pentru care contribuabilul a fost selectat pentru inspecţie fiscală; b) Obligaţiile fiscale şi 
perioadele ce urmează a fi supuse inspecţiei fiscale; c) Data de începere a inspecţiei fiscale; d) Datele de 
identificare ale contribuabilului; e) Posibilitatea de a solicita amânarea datei de începere a inspecţiei fiscale; 
f) Temeiul juridic al inspecţiei fiscale.  

15. Acciza aferentă energiei electrice provenite din import devine exigibilă în România la momentul: 

a) Facturării energiei electrice către consumatorul final; b) Furnizării energiei electrice către un distribuitor 
autorizat; c) Încasării contravalorii energiei electrice de la consumatorul final; d) Întocmirii formalităţilor de 
vămuire; e) Furnizării energiei electrice către consumatorul final; f) Facturării energiei electrice către un 
furnizor autorizat.  

16. Mărfurile originare dintr-o ţară sunt acele mărfuri obţinute sau produse în întregime în ţara respectivă. 
Expresia “mărfuri obţinute în întregime într-o ţară” reprezintă: 
1. Animale vii, născute şi crescute în ţara respectivă; 
2. Produse obţinute de la animale vii crescute în ţara respectivă; 
3. Produse din deşeuri şi produse reziduale obţinute din operaţiuni de fabricare şi articole uzate, dacă 
acestea au fost colectate în zona respectivă şi sunt potrivite doar pentru recuperarea materiei prime; 
4. Produse de pescuit maritim şi alte produse obţinute din apele maritime din afara apelor teritoriale ale 
unei ţări de către navele înmatriculate sau înregistrate în ţara respectivă şi care arborează pavilionul ţării 
respective; 
5. Mărfuri în producerea cărora intervin două sau mai multe ţări; 
6. Animale vii, crescute în ţara respectivă cel puţin doi ani. 

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

17. Un contribuabil care are înscrisă o infracţiune în cazierul fiscal depune un decont cu sume negative de TVA 
cu opţiune de rambursare. Organul fiscal va soluţiona acest decont cu: 

a) Cercetare la faţa locului; b) Analiză documentară; c) Inspecţie fiscală ulterioară; d) Inspecţie fiscală 
anticipată; e) Analiză de risc; f) Analiza indicatorilor de inspecţie fiscală.  
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18. O persoană impozabilă A neînregistrată şi care nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în 
România, dar stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în alt stat membru, are dreptul la rambursarea TVA 
achitată pentru următoarele achiziţii efectuate în România: 

a) Achiziţia de combustibil destinat transportului de marfă realizat de A; b) Servicii de consultanţă juridică 
care îi sunt prestate de o persoană impozabilă stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în România;  
c) Servicii furnizate pe cale electronică, care îi sunt prestate de o persoană impozabilă stabilită şi înregistrată 
în scopuri de TVA în România; d) Achiziţia de produse din tutun care nu sunt destinate revânzării sau nu 
sunt utilizate pentru prestări de servicii; e) Achiziţia de băuturi alcoolice care nu sunt destinate revânzării 
sau nu sunt utilizate pentru prestări de servicii; f) Servicii de marketing  care îi sunt prestate de o persoană 
impozabilă stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în România.  

19. Care este nivelul impozitului pe reprezentanţa unei persoane juridice străine, autorizată să funcţioneze în 
România? 

a) Echivalentul în lei al sumei de 4.000 euro, stabilită pentru un an fiscal, la cursul  mediu de schimb al 
pieţei valutare; b) Echivalentul în lei al sumei de 6.000 euro, stabilită pentru un an fiscal, la cursul de 
schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ziua plăţii; c) Echivalentul în 
lei al sumei de 4.000 euro, stabilită pentru un an fiscal, la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de 
Banca Naţională a României, valabil în ziua în care se efectuează plata către bugetul de stat; d) Echivalentul 
în lei al sumei de 4.000 euro, stabilită pentru un an fiscal, la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat 
de Banca Naţională a României, valabil în data de 31 decembrie; e) Echivalentul în lei al sumei de 4.000 
euro, stabilită pentru un an fiscal, la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a 
României, valabil în data de 1 octombrie; f) Echivalentul în lei al sumei de 2.000 euro la ultimul curs de 
schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României.  

20. O persoană impozabilă stabilită în România şi înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul 
fiscal, vinde în anul 2009 în regim de scutire de TVA o clădire achiziţionată în anul 2006, pentru care a 
dedus TVA integral în momentul achiziţiei şi pentru care nu s-au efectuat lucrări de transformare sau 
modernizare. Care din următoarele obligaţii din punct de vedere al TVA revine persoanei impozabile care 
vinde bunul imobil în anul 2009? 

a) Să notifice autorităţilor fiscale aplicarea regimului de scutire de TVA; b) Nu are nici o obligaţie din punct 
de vedere al TVA; c) Să înscrie pe factura emisă menţiunea “taxare inversă”; d) Să colecteze TVA aplicând 
cota de 19% la valoarea tranzacţiei; e) Să înscrie pe factura emisă menţiunea “scutit cu drept de deducere”; 
f) Să ajusteze TVA dedusă aferentă achiziţiei bunului imobil.  

21. Depunerea unei cereri pentru emiterea unui acord de preţ în avans este condiţionată de achitarea, în lei, a 
tarifului de emitere, după cum urmează: 

a) Pentru marii contribuabili, echivalentul a 15.000 de euro, la cursul comunicat de Banca Naţională a 
României în ziua efectuării plăţii; b) Pentru marii contribuabili, echivalentul a 6.000 de euro, la cursul 
comunicat de Banca Naţională  a României în ziua efectuării plăţii; c) Nu se percep tarife de emitere;  
d) Pentru marii contribuabili, echivalentul a 10.000 de euro, la cursul comunicat de Banca Naţională  a 
României în ziua efectuării plăţii; e) Pentru contribuabilii mijlocii, pentru care valoarea consolidată a 
tranzacţiilor incluse în acord un depaşeşte 4.000.000 de euro, este echivalentul a 20.000 de euro, la cursul 
comunicat de Banca Naţională a României în ziua efectuării plăţii; f) Pentru marii contribuabili, 
echivalentul a 20.000 de euro, la cursul comunicat de Banca Naţională a României în ziua efectuării plăţii.  
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22. Un antrepozit fiscal din România, autorizat pentru producţia de produse energetice produce 80.000 de tone 
de benzină pentru aviaţie, din care: 
• 10.000 tone sunt livrate forţelor armate NATO staţionate pe teritoriul României; 
• 15.000 tone sunt livrate unei companii de aviaţie din România, pentru zboruri comerciale; 
• 5.000 tone sunt livrate unei societăţi multinaţionale din România, pentru efectuarea unor zboruri de 
agrement; 

Pentru ce cantitate de benzină pentru aviaţie se datorează bugetului de stat accize de către antrepozitul fiscal 
autorizat pentru producţie? 

a) 10.000 tone; b) 25.000 tone; c) 5.000 tone; d) 15.000 tone; e) 30.000 tone; f) 20.000 tone.  

23. O societate comercială înregistrează pierdere fiscală atât la sfârşitul trimestrului I cât şi la sfârşitul 
trimestrului II din anul 2009. Pentru încadrarea în prevederile art. 18, alin. (2), titlul II din Codul fiscal, 
societatea ia în calcul veniturile totale înregistrate la 31 decembrie 2008, determinând un impozit minim în 
valoare de 2.200 lei, corespunzător tranşei de venituri totale anuale în suma de 30.000 lei. La 30.09.2009, 
impozitul pe profit cumulat de la începutul anului este în suma de 7.000 lei. Impozitul pe profit datorat de 
societate pentru trimestrul al III-lea din anul 2009 este: 

a) 7.367 lei; b) 6.450 lei; c) 7.000 lei; d) 7.550 lei; e) 6.633 lei; f) 550 lei.  

24. În bilanţ elementele de activ şi datorii sunt grupate după: 

a) Natură şi exigibilitate, respectiv natură şi lichiditate; b) Destinaţie şi exigibilitate, respectiv destinaţie şi 
lichiditate; c) Destinaţie şi lichiditate, respectiv destinaţie şi exigibilitate; d) Natură respectiv destinaţie;  
e) Natură şi lichiditate, respectiv natură şi exigibilitate; f) Denumire respectiv durată.  

25. La determinarea profitului impozabil, tratamentul fiscal al rezervei legale constituite de contribuabil, 
potrivit legii societăţilor comerciale, este: 

a) Deductibilă, în limita unei cote de  10% aplicată asupra profitului contabil; b) Nedeductibilă;  
c) Deductibilă, în limita unei cote de 5% aplicată asupra profitului contabil, înainte de determinarea 
impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile şi se adaugă cheltuielile aferente acestor 
venituri neimpozabile, până ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris şi vărsat sau din 
patrimoniu, după caz; d) Deductibilă, în limita a 25% din profitul contabil; e) Deductibilă, în limita unei 
cote de  20% aplicată asupra profitului contabil; f) Deductibilă, în limita unei cote de 5% aplicată asupra 
profitului contabil, după determinarea impozitului pe profit.  

26. Persoana impozabilă A, stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în Austria, prestează servicii de 
marketing unor clienţi, persoane impozabile stabilite în România. Pentru a putea găsi clienţi în România, A 
apelează la o altă persoană impozabilă B, stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în România. B 
acţionează în numele şi în contul lui A. Locul prestării din punct de vedere al TVA pentru serviciul de 
intermediere prestat de B în beneficiul lui A este: 

a) Locul operaţiunii de bază, respectiv locul prestării serviciului de marketing; b) Locul unde este stabilită 
persoana impozabilă B; c) Locul unde sunt stabiliţi clienţii persoanei impozabile A; d) Nici un răspuns nu 
este corect; e) Locul unde este stabilită persoana impozabilă A; f) Irelevant, întrucât serviciul de 
intermediere nu este un serviciu taxabil.  

27. O societate comercială produce un program informatic pentru gestiunea creanţelor neîncasate, care în 
conformitate cu prevederile  hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor se va amortiza contabil pe o 
perioadă de 5 ani. Din punct de vedere fiscal, cheltuielile aferente producerii  programului informatic se 
recuperează prin intermediul cheltuielilor de amortizare, astfel: 

a) Linear, pe o perioadă de 5 ani; b) Accelerat, pe o perioada de 5 ani; c) Integral, la darea în folosinţă; d) 
Linear, pe o perioada de 3 ani; e) Nu se recuperează prin intermediul cheltuielilor de amortizare; f) Linear, 
pe perioada de folosinţă.  
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28. O societate financiar-bancară A, persoană impozabilă stabilită dar neînregistrată şi care nu este obligată să 
se înregistreze în scopuri de TVA în România, acordă un credit în valoare de 1,5 milioane euro unei 
persoane impozabile stabilită din punct de vedere al TVA în Elveţia. În acest sens, A a achiziţionat servicii 
de consultanţă de la persoane impozabile stabilite şi înregistrate în scopuri de TVA în România, destinate 
exclusiv acestei finanţări, pentru care a primit facturi cu TVA  în sumă de 13 000 Euro, toate facturile 
primite fiind achitate. Care dintre următoarele afirmaţii este corectă? 

a) A nu are dreptul să solicite rambursarea TVA achitată în sumă de 13 000 Euro deoarece serviciul de 
acordare a creditului nu este impozabil în România din punct de vedere al TVA; b) A poate solicita 
rambursarea TVA achitată în sumă de 13 000 Euro numai dacă se înregistrează în scopuri de TVA în 
România conform art. 1531 din Codul fiscal; c) A nu are dreptul să solicite rambursarea TVA achitată în 
sumă de 13 000 Euro, întrucât realizează exclusiv operaţiuni scutite de TVA fără drept de deducere;  
d) A nu are dreptul să solicite rambursarea TVA achitată în sumă de 13 000 Euro deoarece nu este 
înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal; e) A poate solicita rambursarea TVA 
achitată în sumă de 13 000 Euro; f) Toate afirmaţiile sunt corecte.  

29. Conform Titlului V din Codul fiscal, care sunt cele 3 state membre ale Uniunii Europene care nu sunt 
obligate să aplice în perioada de tranziţie prevederile privind schimbul automat de informaţii în ceea ce 
priveşte veniturile din economii? 

a) Belgia, Luxemburg şi Austria; b) Belgia, Luxemburg şi Olanda; c) Luxemburg, Austria şi Franţa;  
d) Belgia, Grecia şi Spania; e) Austria, Republica Cehă şi Letonia; f) Republica Cehă, Grecia şi Spania.  

30. Un antrepozitar autorizat în România pentru producţia de produse energetice a produs 7.000 de tone benzină 
fără plumb în septembrie 2009, din care: 
• 1.000 tone au fost livrate către Ambasada Austriei din România; 
• 1.700 tone au fost livrate către un antrepozitar autorizat pentru depozitarea de produse energetice din 
Republica Cehă; 
• 2.000 tone au fost livrate către o societate de transport auto din România; 
• 2.300 tone au fost livrate către forţele armate NATO staţionate pe teritoriul României. 

Pentru ce cantitate de benzină datorează bugetului de stat accize antrepozitarul autorizat pentru producţia de 
produse energetice? 

a) 4.300 tone; b) 7.000 tone; c) 2.000 tone; d) 2.700 tone; e) 5.300 tone; f) 3.700 tone.  

31. Care este termenul în care se va depune, sub sancţiunea decăderii, contestaţia formulată împotriva actului 
administrativ fiscal? 

a) 5 zile; b) 30 zile; c) în termenul de prescripţie al creanţei fiscale stabilite; d) 45 zile; e) 15 zile; f) 60 zile.  

32. O persoană impozabilă A, stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în România, efectuează o achiziţie 
intracomunitară de bunuri în valoare de 300.000 de Euro de la o persoană impozabilă B, stabilită şi 
înregistrată  în scopuri de TVA în Austria. Bunurile sunt recepţionate pe data de 10 august 2009. Pentru 
livrarea bunurilor respective, B emite factura pe data de 20 septembrie 2009. La ce dată intervine 
exigibilitatea TVA pentru achiziţia intracomunitară de bunuri? 

a) 25 septembrie 2009; b) A cincisprezecea zi lucrătoare a lunii septembrie 2009; c) 10 august 2009;  
d) 15 octombrie 2009; e) 25 august 2009; f) 15 septembrie 2009.  

33. O societate comercială înregistrează la 31.12.2008 pierdere contabilă înainte de calculul impozitului pe 
profit în valoare de 100.000 lei şi cheltuieli de protocol în valoare de 150.000 lei. La determinarea profitului 
impozabil, valoarea nedeductibilă a cheltuielilor de protocol este de: 

a) 149.000 lei; b) 250.000 lei; c) 100.000 lei; d) 1.000 lei; e) 150.000 lei; f) 50.000 lei.  
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34. Atunci când, potrivit legislaţiei vamale, constituirea unei garanţii este obligatorie şi sub rezerva dispoziţiilor 
specifice prevăzute pentru tranzit în conformitate cu procedura comitetului, autorităţile vamale stabilesc 
valoarea garanţiei la un nivel egal cu: 

a) 50% din valoarea exactă; b) Valoarea minimă, aşa cum a fost estimată de autorităţile vamale; c) 80% din 
cuantumul datoriei vamale; d) Valoarea exactă a datoriei vamale sau a datoriilor respective; e) 50% din 
valoarea exactă, dar nu mai puţin de echivalentul în lei al sumei de 1.000 euro; f) 70% din valoarea exactă.  

35. În contextul Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, 
aprobate prin OMFP nr. 1752/2005, cu modificările şi completările ulterioare, corectarea erorilor aferente 
exerciţiilor financiare precedente: 

a) Determină modificarea situaţiilor financiare ale acelor exerciţii financiare precedente; b) Determină 
modificarea contului de profit şi pierdere şi a situaţiei modificărilor capitalului propriu ale acelor exerciţii 
financiare precedente; c) Determină modificarea contului de profit şi pierdere al acelor exerciţii financiare 
precedente; d) Nu determină modificarea situaţiilor financiare ale acelor exerciţii financiare precedente;  
e) Determină modificarea situaţiei fluxurilor de trezorerie şi a contului de profit şi pierdere ale acelor 
exerciţi precedente; f) Determină modificarea situaţiei fluxurilor de trezorerie a exerciţiilor financiare 
precedente.  

36. Societăţile comerciale devin persoane juridice de la data: 

a) Înmatriculării în registrul comerţului; b) Întocmirii actului constitutiv; c) Autentificării actului 
constitutiv; d) Numirii administratorilor; e) Începerii activităţii economice; f) Alegerii cenzorilor.  

37. În cazul veniturilor realizate de un nerezident care are calitatea de administrator al unei persoane juridice 
române: 

a) beneficiarul de venituri datorează un impozit lunar, final, care se calculează şi se reţine la sursă de către 
plătitorul de venituri; b) impozitul se reţine şi se virează până la data de 25 a lunii în care se plăteşte venitul; 
c) nerezidentul are obligaţia de a plăti impozitul prin reprezentantul său fiscal; d) nerezidentul nu datorează 
impozit în România; e) impozitul se calculează, respectiv, se reţine în momentul plăţii venitului şi se virează 
la bugetul de stat în ziua plăţii veniturilor; f) nerezidentul are obligaţia de a achita impozitul datorat, până la 
data de 25 a lunii următoare.  

38. La calculul profitului impozabil, pentru activităţile de cercetare-dezvoltare se acordă drept stimulent fiscal: 

a) Deducerea suplimentară la calculul profitului impozabil în proporţie de 5% a cheltuielilor eligibile pentru 
aceste activităţi; b) Aplicarea metodei de amortizare degresive şi în cazul aparaturii şi echipamentelor 
destinate activităţilor de cercetare-dezvoltare; c) Deducerea integrala la calculul profitului impozabil a 
cheltuielilor eligibile pentru aceste activităţi, pe baza de documente justificative; d) Deducerea suplimentară 
la calculul profitului impozabil în proporţie de 20% a cheltuielilor eligibile pentru aceste activităţi;  
e) Deducerea suplimentară la calculul profitului impozabil în proporţie de 3 la mie din cifra de afaceri dar 
nu mai mult de 20% a cheltuielilor eligibile pentru aceste activităţi; f) Aplicarea metodei de amortizare 
accelerată şi în cazul imobilelor destinate activităţilor de cercetare-dezvoltare.  

39. În cadrul regimului de admitere temporară, se acordă scutire totală de drepturi de import atunci când 
ambalajele: 
1. sunt importate pline, sunt destinate reexportului goale sau pline; 
2. în cazul în care sunt importate goale, sunt destinate reexportului pline; 
3. sunt importate în vederea revalorificării pe piaţa internă; 
4. sunt importate ca materie primă energetică; 
5. indiferent dacă sunt importate pline sau goale. 

Indicaţi varianta corectă. 

a) 2,3,5; b) 1,2; c) 1,3,5; d) 1,2,5; e) 1,2,4; f) 2,3,4,5.  
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40. În cazul unui import de bunuri, faptul generator şi exigibilitatea TVA intervin: 

a) Nici un răspuns nu este corect; b) La data la care intervin faptul generator şi exigibilitatea taxelor vamale, 
agricole sau altor taxe comunitare similare, stabilite ca urmare a unei politici comune, în cazul în care 
bunurile respective sunt supuse acestor taxe; c) La data livrării bunurilor pe teritoriul României; d) La data 
recepţiei bunurilor; e) La data primirii facturii de către beneficiar; f) La data emiterii facturii de către 
furnizorul extern.  
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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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