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VARIANTA   A 

1. În înţelesul reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin O.M.F.P. 3055/2009 
pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, un activ reprezintă: 

a) o resursă controlată de către entitate ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se aşteaptă să 
genereze beneficii economice viitoare pentru entitate; b) o resursă actuală a entităţii ce decurge din 
evenimente trecute şi prin decontarea căreia se aşteaptă să rezulte o ieşire de resurse care încorporează 
beneficii economice; c) orice bun care are un cost estimabil; d) interesul rezidual al acţionarilor sau 
asociaţilor în activele unei entităţi; e) o creşterea a intrărilor de numerar; f) suma bunurilor deţinute de o 
entitate, după deducerea tuturor datoriilor sale.  

2. În cazul ţigaretelor, acciza ad valorem se calculează prin aplicarea procentului legal asupra: 

a) preţului mediu ponderat de vânzare cu amănuntul al ţigaretelor eliberate pentru consum; b) preţului de 
achiziţie al ţigaretelor; c) preţului de vânzare cu amănuntul al ţigaretelor eliberate pentru consum;  
d) costului total de producţie al ţigaretelor eliberate pentru consum; e) preţului de livrare a țigaretelor 
eliberate pentru consum, mai puțin accizele; f) adaosului comercial practicat.  

3. Expresia „mărfuri obţinute în întregime într-o ţară” reprezintă: 
1)  produse de vânătoare sau de pescuit obţinute în ţara respectivă; 
2) 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; 
3) numai produse de pescuit maritime;   
4) numai produse de pescuit maritim şi alte produse obţinute din apele maritime din afara apelor 
teritoriale;  
5) numai produsele de vânătoare; 

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

4. O persoană impozabilă stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul 
fiscal prestează servicii de  închiriere a unui mijloc de transport pe o perioadă de 100 de zile în beneficiul 
unei persoane fizice neimpozabile din punct de vedere al TVA cu domiciliul în Bulgaria. Mijlocul de 
transport este pus la dispoziţia beneficiarului în Bulgaria, la Varna. Care este regimul TVA aferent 
serviciilor de închiriere a mijlocului de transport? 

a) Serviciile sunt taxabile în România iar obligaţia plăţii taxei revine beneficiarului; b) Serviciile sunt 
taxabile în România cu cota de TVA de 24%; c) Serviciile au locul prestării în România dar sunt scutite de 
TVA cu drept de deducere; d) Serviciile sunt neimpozabile în România, având locul prestării în Bulgaria;  
e) Serviciile sunt taxabile în România cu cota de TVA de 5%; f) Serviciile sunt taxabile în România cu cota 
de TVA de 9%.  

5. Venitul net din drepturile de proprietate intelectuală se stabileşte prin scăderea din venitul brut a unei 
cheltuieli deductibile egală cu: 

a) 40% din venitul brut; b) 50% din venitul brut; c) 40% din venitul brut şi a contribuţiilor sociale 
obligatorii plătite; d) 10% din venitul brut şi a contribuţiilor sociale obligatorii plătite; e) 50% din venitul 
brut şi a contribuţiilor sociale obligatorii plătite; f) 20% din venitul brut şi a contribuţiilor sociale obligatorii 
plătite.  
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6. În cazul în care se schimbă domiciliul fiscal, potrivit legii, competenţa teritorială trece la noul organ fiscal 
de la data: 

a) depunerii declaraţiei de înregistrare fiscală; b) înregistrării menţiunii privind schimbarea sediului social la 
oficiul registrului comerţului; c) transferului dosarului fiscal; d) schimbării domiciliului fiscal şi anume de 
la data comunicării Deciziei de înregistrare a domiciliului fiscal; e) depunerii cererii de modificare a 
domiciliului fiscal; f) depunerii declaraţiei de menţiuni.  

7. Societatea A, stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal, a 
efectuat  importul unui utilaj din Republica Moldova la data de 10 august 2011. Anterior realizării acestui 
import, societatea A a obţinut un certificat de amânare de la plata TVA în vamă pentru importurile 
realizate. Care dintre următoarele afirmaţii este corectă? 

a) Societatea A are obligaţia achitării TVA organului vamal la momentul importului; b) Importul este 
taxabil cu cota standard de TVA de 24%, iar plata taxei se face prin evidenţierea acesteia în decontul 
societăţii A atât ca taxă colectată cât şi ca taxă deductibilă; c) Importul este taxabil cu cota de TVA de 9%; 
d) Operaţiunea este în afara sferei de aplicare a TVA; e) Importul este taxabil cu cota de TVA de 19%;  
f) Importul este scutit de TVA fără drept de deducere.  

8. Orice distribuire de bunuri din activele unei persoane impozabile către asociaţii sau acţionarii săi, cu 
excepţia transferului neimpozabil de active, constituie din punct de vedere al TVA: 

a) Prestare de servicii efectuată cu plată, dacă taxa aferentă bunurilor respective sau părţilor lor componente 
nu a fost dedusă total sau parţial; b) Livrare de bunuri efectuată cu plată, dacă taxa aferentă bunurilor 
respective sau părţilor lor componente a fost dedusă total sau parţial; c) Livrare de bunuri efectuată cu plată, 
taxabilă cu cota de TVA de 5%; d) Operaţiune în afara sferei de aplicare a TVA; e) Prestare de servicii 
efectuată cu plată, dacă taxa aferentă bunurilor respective sau părţilor lor componente a fost dedusă total sau 
parţial; f) Livrare de bunuri efectuată cu plată, dacă taxa aferentă bunurilor respective sau părţilor lor 
componente nu a fost dedusă total sau parţial.  

9. O societate comercială utilizează, în baza unui contract de leasing operaţional, un utilaj tehnologic. Pe 
parcursul derulării contractului, la determinarea profitului impozabil, societatea poate deduce: 

a) amortizarea utilajului; b) chiria, respectiv rata de leasing datorată conform contractului; c) jumătate din 
valoarea utilajului; d) valoarea totală a utilajului; e) valoarea reziduală a utilajului; f) valoarea de înlocuire a  
utilajului.  

10. Depozitarea exclusivă a produselor energetice în regim suspensiv de accize poate avea loc în antrepozitele 
fiscale ale antrepozitarilor autorizaţi pentru producţia de produse energetice şi ale persoanelor afiliate 
acestora, pentru un număr maxim de: 

a) 10 antrepozite fiscale de depozitare; b) 8 antrepozite fiscale de depozitare; c) 2 antrepozite fiscale de 
depozitare; d) 20 antrepozite fiscale de depozitare; e) 15 antrepozite fiscale de depozitare; f) 5 antrepozite 
fiscale de depozitare.  

11. Care este perioada pentru care un şantier de construcţii este considerat sediu permanent, potrivit titlului I 
din Codul fiscal? 

a) Un an fiscal; b) 6 luni; c) Până la 183 zile lucrătoare; d) 60 zile calendaristice; e) 9 luni; f) 12 luni.  
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12. Constituie contravenţie, sancţionată cu amendă, fapta de a nu menţiona în orice factură, ofertă, comandă, 
tarif, prospect şi alte documente întrebuinţate în comerţ, emanând de la o societate, a următoarelor 
elemente: 

1. denumirea; 
2. forma juridică; 
3. sediul social; 
4. capitalul social; 
5. numărul din registrul comerţului;  
6. codul unic de înregistrare; 

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

13. Intră sub incidenţa regimului de antrepozitare fiscală prevăzut la Titlul VII – Accize şi alte taxe speciale din 
Codul fiscal: 

a) vinurile liniştite realizate de micii producători care obţin în medie mai puţin de 1.000 de hl de vin pe an; 
b) gazul natural; c) păcura; d) energia electrică; e) cafeaua; f) cocsul.  

14. Veniturile din jocuri de noroc se impun prin reţinerea la sursă, cu o cotă de: 

a) 10% aplicată asupra venitului  brut  calculat la nivelul câştigurilor realizate într-o zi de la acelaşi 
organizator sau plătitor; b) 25% aplicată asupra venitului net  calculat la nivelul câştigurilor realizate într-o 
zi de la acelaşi organizator sau plătitor; c) 16% aplicată asupra venitului net  calculat la nivelul câştigurilor 
realizate într-o zi de la acelaşi organizator sau plătitor; d) 25% aplicată asupra venitului brut  calculat la 
nivelul câştigurilor realizate într-o zi de la acelaşi organizator sau plătitor; e) 16% aplicată asupra venitului 
brut  calculat la nivelul câştigurilor realizate într-o zi de la acelaşi organizator sau plătitor; f) 10% aplicată 
asupra venitului net  calculat la nivelul câştigurilor realizate într-o zi de la acelaşi organizator sau plătitor.  

15. Societatea X livrează mobilier către societatea Y în data de 5 octombrie 2011. Ambele societăţi sunt 
stabilite şi înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal.  Mobilierul este 
transportat de la Sovata la Timişoara. Societatea X facturează integral mobilierul către societatea Y în data 
de 28 septembrie 2011.  Când intervine exigibilitatea din punct de vedere al TVA pentru livrarea efectuată 
de societatea X? 

a) La data de 25 octombrie 2011; b) La data de 5 octombrie 2011; c) La data de 15 octombrie 2011;  
d) La data de 25 noiembrie 2011; e) La data de 15 noiembrie 2011; f) La data de 28 septembrie 2011.  

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

a) decontul special de TVA; b) decontul cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare; c) declaraţia 
fiscală; d) nota de compensare; e) decizia de restituire; f) decizia de rambursare, în cazul rambursării cu 
inspecţie fiscală ulterioară sau decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare stabilite de 
inspecţia fiscală, în cazul rambursării cu inspecţie fiscală anticipată.  

17. Nu constituie prestări de servicii efectuate cu plată din punct de vedere al TVA operaţiuni precum: 

a) Serviciile prestate în mod gratuit în afara perioadei de garanţie de către persoana care a efectuat iniţial 
livrarea de bunuri; b) Serviciile prestate în mod gratuit în legătură cu activitatea economică a unei persoane 
impozabile; c) Serviciile prestate în mod gratuit de către o persoană impozabilă pentru uzul altor persoane, 
pentru alte scopuri decât desfăşurarea activităţii sale economice; d) Utilizarea bunurilor care fac parte din 
activele folosite în cadrul activităţii economice a persoanei impozabile în folosul propriu, pentru alte 
scopuri decât desfăşurarea activităţii sale economice, dacă taxa pentru bunurile respective a fost dedusă total 
sau parţial; e) Serviciile prestate în mod gratuit de către o persoană impozabilă pentru uzul propriu, pentru 
alte scopuri decât desfăşurarea activităţii sale economice; f) Serviciile prestate în mod gratuit de către o 
persoană impozabilă pentru uzul personalului acesteia, pentru alte scopuri decât desfăşurarea activităţii sale 
economice.  
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18. O societate comercială din Bucureşti trimite, pentru două zile,  în delegaţie la Baia Mare o echipă formată 
din patru salariaţi pentru care se acordă  diurnă. Care este limita de deducere a diurnei la calculul profitului 
impozabil? 

a) în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituţiile publice; b) în limita a de 3,5 ori nivelul legal 
stabilit pentru instituţiile publice; c) în limita a de 1,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituţiile publice;  
d) nu beneficiază de deducere; e) la nivelul legal stabilit pentru instituţiile publice; f) în limita a de 2 ori 
nivelul legal stabilit pentru instituţiile publice.  

19. Care este reglementarea legală pe care o aplică plătitorul de venit din România în cazul în care beneficiarul 
de venit nu prezintă certificatul de rezidenţă fiscală? 

a) Titlul IV – Accize și alte taxe speciale din Codul fiscal; b) Titlul VI – TVA din Codul fiscal; c) Titlul V – 
Impozitul pe venitul obținut din România de nerezidenți din Codul fiscal; d) Convenţia de evitare a dublei 
impuneri pe baza propriei declaraţii; e) Titlul III – Impozitul pe venit din Codul fiscal; f) Legislaţia fiscală 
din ţara de rezidenţă a beneficiarului de venit.  

20. Nivelul accizelor prevăzut în Anexa nr. 1 de la Titlul VII – Accize şi alte taxe speciale din Codul fiscal 
cuprinde şi contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate – prevăzută în Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii -, în cazul următoarelor produse: 

a) gaze naturale; b) benzină cu plumb; c) vinuri; d) motorină; e) bere; f) ţigări şi ţigări de foi.  

21. Se consideră a fi redevenţă, potrivit Codului fiscal,orice sumă ce trebuie plătită în bani sau în natură pentru 
folosirea ori dreptul de folosinţă al oricăruia dintre următoarele: 

a) dobânzi plătite pentru un împrumut obţinut pentru achiziţia unui echipament industrial, comercial sau 
ştiinţific; b) orice brevet, invenţie, inovaţie, licenţă, marcă de comerţ; c) achiziţiile de software destinate 
exclusiv operării respectivului software; d) venituri din prestări de servicii de management şi consultanță;  
e) comisioane plătite în cadrul unui contract de achiziţie de software; f) remuneraţia în bani sau în natură 
plătită pentru achiziţia în întregime a drepturilor de autor asupra unui program pentru calculator.  

22. Nulitatea unei societăţi înmatriculate în registrul comerţului poate fi declarată de tribunal numai atunci 
când: 

a) obiectul de activitate al societăţii este ilicit sau contrar ordinii publice; b) a fost declarată deschiderea 
procedurii de insolvenţă; c) administratorul are înscrise fapte în cazierul judiciar; d) actul constitutiv a fost 
declarat pierdut; e) a fost declarată contribuabil inactiv; f) societatea a desfăşurat activităţi din jocuri de 
noroc.  

23. În cazul în care se utilizează expresia „regim suspensiv vamal”, se înţelege că aplicându-se, în cazul 
mărfurilor necomunitare, următoarelor regimuri: 

1) tranzit extern; 
2) antrepozit vamal; 
3) perfecţionare activă sub forma unui sistem cu suspendare; 
4) transformare sub control vamal; 
5) admitere temporară; 
6) antrepozit fiscal; 
7) antrepozit de TVA; 

a) 1,3,5,6; b) 1,2,5; c) 2,3,4,5,7; d) 1,2,4,5,6; e) 1,2,5,6; f) 1,2,3,4,5.  

24. Principiul general de calcul şi reţinere a impozitului pe venitul obţinut din România de nerezidenţi este: 

a) declaraţia plătitorului de venit; b) stopaj la sursa; c) impozitarea se face numai în țara de rezidenţă a 
beneficiarului de venit; d) declaraţia pe proprie răspundere; e) declaraţia de impozite şi taxe; f) schimbul 
internaţional de informaţii.  
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25. În data de 11 iulie 2011 societatea A livrează către societatea B o cantitate de 100 kg porumb, care se 
transportă de la Constanţa la Bucureşti.  Cele două societăţi sunt stabilite şi înregistrate în scopuri de TVA 
în România conform art. 153 din Codul fiscal. Livrarea este taxabilă cu cota de TVA de: 

a) 19% iar obligaţia plăţii taxei revine furnizorului; b) 19% şi se efectuează în regim de taxare inversă;  
c) 24% şi se efectuează în regim de taxare inversă; d) 24% iar obligaţia plăţii taxei revine furnizorului;  
e) 9% iar obligaţia plăţii taxei revine beneficiarului; f) 9% iar obligaţia plăţii taxei revine furnizorului.  

26. Care din următoarele categorii de persoane nu este plătitoare de impozit pe profit? 

a) compania naţională „Minerul „SA; b) regia autonoma „Servicii Portuare”RA; c) societatea agricolă 
„Mărul Verde”SA; d) sucursala societăţii nerezidente „Bonetti”; e) societatea comercială „Alfa”SRL;  
f) societatea civilă de avocaţi „Zamfirescu şi asociaţii”.  

27. O societate comercială a încheiat un contract de asigurare pentru un autoturism care este proprietatea şi este 
utilizat de către unul dintre asociaţi. Prima anuală plătită este de 4.000 lei. Care este regimul fiscal al acestei 
categorii de cheltuieli? 

a) deductibilă eşalonat pe durata a 12 luni; b) deductibilă doar la sfârşitul exerciţiului financiar;  
c) nedeductibilă, întrucât nu priveşte activele societăţii comerciale; d) deductibilă integral; e) deductibilă în 
anul financiar următor celui în care prima a fost plătită; f) deductibilă în cotă de 2% din valoarea primei.  

28. Pierderile rezultate din tranzacţiile cu părţi sociale şi valori mobiliare, în cazul societăţilor închise: 

a) se deduc din impozitul pe venit datorat în anul următor; b) se reportează şi se compensează cu câştigurile 
din următorii 5 ani; c) nu sunt recunoscute din punct de vedere fiscal, nu se compensează şi nu se 
reportează; d) se reportează şi se compensează cu câştigurile din anul următor; e) se deduc din impozitul pe 
venit datorat în următorii 5 ani; f) se reportează şi se compensează cu câştigurile din următorii 3 ani.  

29. Obligaţia depunerii declaraţiei fiscale nu se menţine în cazul în care: 

a) obligaţia fiscală respectivă a fost stabilită prin decizie a organelor de inspecţie fiscală; b) pentru obligaţia 
fiscală nu rezultă, în perioada de raportare, sume de plată, dar există obligaţia declarativă, potrivit legii;  
c) termenul legal de depunere al declaraţiei se împlineşte într-o zi de sărbătoare legală; d) obligaţia de plată 
a fost stabilită, din oficiu, de organul fiscal, pentru o perioada de 60 zile de la data comunicării deciziei de 
impunere din oficiu; e) obligaţia fiscală respectivă este scutită la plată, conform reglementărilor legale, dar 
există obligaţie declarativă; f) a fost efectuată plata obligaţiilor fiscale.  

30. Societatea X realizează în beneficiul societăţii Y un serviciu de transport intracomunitar de bunuri de la 
Bucureşti la Paris în luna iulie 2011.  Ambele societăţi sunt stabilite şi înregistrate în scopuri de TVA în 
România conform art. 153 din Codul fiscal. Operaţiunea este: 

a) neimpozabilă în România din punct de vedere al TVA; b) cuprinsă în sfera  TVA  din România, fiind 
taxabilă cu cota standard de TVA de 24%, iar persoana obligată la plata TVA este societatea Y; c) cuprinsă 
în sfera  TVA  din România, fiind taxabilă cu cota de TVA de 5%; d) impozabilă din punct de vedere al 
TVA  în România, dar beneficiază de o scutire de TVA fără drept de deducere; e) cuprinsă în sfera  TVA  
din România, fiind taxabilă cu cota standard de TVA de 24% iar persoana obligată la plata TVA este 
societatea X; f) cuprinsă în sfera  TVA  din România, fiind taxabilă cu cota de TVA de 9%.  

31. Care dintre următoarele operaţiuni sunt scutite de TVA cu drept de deducere? 

a) Prestările de servicii legate de asistenţa socială, efectuate de instituţiile de publice; b) Acordarea de 
credite; c) Livrările de bunuri transportate în afara Comunităţii de către furnizor; d) Livrările de organe de 
provenienţă umană; e) Administrarea de fonduri speciale de investiţii; f) Serviciile publice poştale.  
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32. Există posibilitatea regularizării impozitului pe venitul nerezidenţilor reţinut la sursă în România? 

a) Da, dacă este rezident într-un stat membru al U.E.; b) Nu, pentru că nu a prezentat certificatul de 
rezidenţă fiscală la data realizării venitului; c) Da, dar numai în termen de 6 luni; d) Nu, impozitul reţinut nu 
se regularizează; e) Da, în termenul legal de prescripţie în baza certificatului de rezidenţă fiscală; f) Da, în 
cazul prezentării certificatului, numai în anul realizării venitului.  

33. Potrivit Titlului VII – Accize şi alte taxe speciale din Codul fiscal sunt supuse sistemului de marcare 
următoarele produse: 

a) cafeaua prăjită; b) ţigările şi ţigările de foi; c) vinurile spumoase; d) berea; e) vinurile liniştite; f) cafeaua 
solubilă.  

34. O societate comercială deţine în proprietatea sa  o clădire cu o valoare de inventar de 1.000.000 lei, cu o 
durată normală de utilizare de 30 ani. După 5 ani, proprietarul clădirii închiriază construcţia respectivă unei 
societăţi comerciale  pentru o perioada de 7 ani. Pentru a folosi cădirea, chiriaşul efectuează lucrări de 
investiţii în valoare de 100.000 lei. Care este perioada pe durata căreia chiriaşul  poate deduce amortizarea 
fiscală? 

a) 7 ani, durata contractului de închiriere; b) 12,5 ani, o jumătate din durata normală rămasă de utilizare;  
c) pe primul an de închiriere; d) zero ani, întrucât chiriaşul nu este proprietarul clădirii; e) 25 ani, durata 
normală rămasă de utilizare; f) 2 ani, întrucât proprietarul a calculat şi dedus amortizarea pe o perioadă de 5 
ani cât timp a fost utilizată de acesta.  

35. Pentru contribuabilii care au sedii secundare înregistrate fiscal, plătitor al obligaţiilor fiscale este 
contribuabilul, cu excepţia: 

a) taxei pe valoarea adăugată; b) impozitului pe dividende; c) impozitului pe profit; d) accizelor;  
e) contribuţiilor sociale datorate de angajator; f) impozitului pe venitul din salarii, pentru care plătitor este 
sediul secundar.  

36. Domiciliul fiscal pentru asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică este: 

a) sediul social, unde se află conducerea asocierii; b) locul unde se exercită gestiunea afacerii; c) locul unde 
se află majoritatea activelor; d) domiciliul reprezentantului asocierii; e) reşedinţa oricăruia dintre asociaţi;  
f) sediul acestora sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală.  

37. Organul fiscal competent pentru administrarea unui contribuabil nerezident care are, potrivit Titlului VI 
TVA din Codul fiscal, obligaţia desemnării unui reprezentant fiscal este: 

a) Direcţia generală a finanţelor publice a municipiului Bucureşti; b) organul fiscal în a cărui rază teritorială 
se află sediul contribuabilului nerezident; c) organul fiscal competent pentru administrarea clienţilor 
contribuabilului nerezident; d) organul fiscal în a cărui rază teritorială se face constatarea actului sau 
faptului supus impozitării; e) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al 
contribuabilului nerezident; f) organul fiscal competent pentru administrarea reprezentantului fiscal.  

38. Potrivit O.M.F.P. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, 
situaţiile financiare anuale prescurtate: 

a) sunt întocmite numai de experţi contabili, membri ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor 
Autorizaţi din România; b) sunt supuse auditării, dacă sunt îndeplinite criteriile de mărime stabilite de lege; 
c) nu sunt supuse verificării; d) fac obiectul auditului statutar; e) sunt verificate potrivit legii; f) sunt 
certificate de persoane independente.  

www.codfiscal.net



CF-A 

39. O societate comercială realizează majoritatea veniturilor din pomicultură. Care este termenul de plată a 
impozitului pe profitul realizat de societatea respectivă? 

a) 25 septembrie, inclusiv, a anului următor celui pentru care impozitul este datorat; b) este scutită de la 
plata impozitului pe profit; c) 25 martie, inclusiv, a anului următor celui pentru care impozitul este datorat; 
d) 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui pentru care impozitul este calculat; e) 25 aprilie, inclusiv, a 
anului următor celui pentru care impozitul este datorat; f) 25 mai, inclusiv, a anului următor celui pentru 
care impozitul este datorat.  

40. Care din următoarele categorii de venituri sunt considerate venituri neimpozabile, la calculul impozitului pe 
profit? 

a) venituri din diferenţe de curs valutar aferente clienţilor externi; b) venituri din vânzarea deşeurilor;  

c) venituri din vânzarea de titluri de participare cotate la Bursa de Valori  Bucureşti; d) venituri din dobânzi 
bancare; e) venituri din anularea unui provizion pentru care nu s-a acordat deducere la momentul constituirii 
acestuia; f) venituri din valorificarea pieselor de schimb rezultate din dezmembrarea mijloacelor fixe casate.  
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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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