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CAMERA CONSULTANȚILOR FISCALI  

EXAMEN PENTRU ATRIBUIREA CALITĂȚII DE CONSULTANT FISCAL ASISTENT 

 

CHESTIONAR DE EXAMEN 

Numărul legitimaţiei ____________________ 

Numele _______________________________ 

Prenumele tatălui _______________________ 

Prenumele _____________________________ 

VARIANTA   A 

1. Din punct de vedere al TVA, locul livrării intracomunitare de bunuri este considerat a fi: 

a) Locul unde se găsesc bunurile atunci când sunt puse la dispoziţia cumpărătorului; b) Locul unde este 

stabilit beneficiarul; c) Locul unde este stabilit furnizorul; d) Locul unde se găsesc bunurile în momentul în 

care începe transportul; e) Locul unde se găsesc bunurile în momentul în care se termină transportul;  

f) Locul unde se instalează bunurile.  

2. Conform Titlului V din Codul fiscal, sunt venituri impozabile obţinute din România, indiferent dacă 

veniturile sunt primite în România sau în străinătate: 

a) Veniturile din sponsorizări efectuate de persoane juridice române; b) Veniturile obţinute de nerezidenţi 

dintr-o asociere constituită în România; c) Profitul obţinut de persoana nerezidentă din activitatea 

desfăşurată de aceasta în ţara de rezidenţă; d) Veniturile din vânzare de marfă în România în baza unui 

contract încheiat cu o persoană juridică română; e) Dobânzile de la un nerezident care are un sediu 

permanent în România, dar dobânda nu este o cheltuială a sediului permanent; f) Comisioanele de la un 

nerezident care are un sediu permanent în România, dacă comisionul este o cheltuială a sediului permanent.  

3. Contribuabilul poate depune declaraţia fiscală pentru obligaţiile fiscale ce au format obiectul deciziei de 

impunere prin care au fost stabilite din oficiu obligaţiile fiscale, în termen de: 

a) 60 de zile de la data comunicării deciziei; b) 90 de zile de la data emiterii deciziei; c) 90 de zile de la data 

comunicării deciziei; d) 120 de zile de la data emiterii deciziei; e) 30 de zile de la data emiterii deciziei;  

f) 30 de zile de la data comunicării deciziei.  

4. Potrivit Titlului VII – Accize şi alte taxe speciale din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, sunt supuse accizelor armonizate următoarele produse: 

a) Confecţiile din blănuri naturale; b) Autoturismele a căror capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 

3.000 cmc; c) Energia electrică; d) Navele cu motor peste 100 CP; e) Motoarele cu puterea de peste 100 CP 

destinate iahturilor; f) Cafeaua verde.  

5. La calculul impozitului pe profit, recuperarea pierderilor fiscale anuale se face: 

a) În ordinea înregistrării acestora, la data depunerii situațiilor financiare anuale; b) În ordinea înregistrării 

acestora, la data de 31 decembrie a fiecărui exercițiu financiar; c) În ordinea înregistrării acestora, la 

sfârșitul fiecărei luni calendaristice; d) În ordinea înregistrării acestora, la data când compania se lichidează; 

e) În ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit; f) În ordinea 

înregistrării acestora,la sfârșitul fiecărei perioade când se întocmește balanța de verificare.  

6. O societate A, stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în Germania, vinde ţesături societăţii B, stabilită şi 

înregistrată în scopuri de TVA în România. Ţesăturile sunt utilizate de societatea B în vederea producerii 

de confecţii într-o fabrică din România, produsele obţinute urmând a fi livrate pe teritoriul României. 

Ţesăturile sunt transportate din Turcia în România, transportul acestora fiind în sarcina beneficiarului. Din 

punct de vedere al TVA, achiziţia de ţesături realizată de societatea B reprezintă: 

a) Un transfer; b) Un import de bunuri, taxabil în România; c) O achiziţie intracomunitară de bunuri, scutită 

în România; d) O achiziţie intracomunitară de bunuri, taxabilă în România; e) Un nontransfer; f) Un import 

de bunuri, scutit în România.  
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7. Un certificat de rezidenţă fiscală emis pentru anul în care se fac plăţile către nerezidenţi, continuă să fie 

valabil: 

a) Și în primele 30 de zile calendaristice ale anului imediat următor; b) Numai în anul în care se fac plăţile; 

c) Tot anul imediat următor celui în care se fac plăţile; d) Și în primele 183 de zile ale anului imediat 

următor; e) Și în primele 60 de zile calendaristice din anul următor, cu excepţia situaţiei în care se schimbă 

condiţiile de rezidenţă; f) Toată perioada pentru care este încheiat contractul între rezident şi nerezident.  

8. Potrivit Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, prin valoare justă se înţelege: 

a) Suma stabilită de Consiliul de Administrație la data lichidării firmei; b) Costul de producţie al bunurilor; 

c) Costul de producţie al activului, mai puţin costurile de testare şi funcţionare; d) Suma pentru care activul 

ar putea fi schimbat de bunăvoie între părţi aflate în cunoştinţă de cauză în cadrul unei tranzacţii cu preţul 

determinat obiectiv; e) Valoarea fiscală, înregistrată în registrele de evidență fiscală; f) Costul de achiziţie al 

bunurilor mai puţin reducerile comerciale acordate.  

9. Contribuabilul este obligat să aducă la cunoştinţa organului fiscal competent modificările ulterioare ale 

datelor din declaraţia de înregistrare fiscală în termen de: 

a) 45 zile de la data producerii acestora; b) 5 zile calendaristice de la data producerii acestora; c) Nu este 

necesar, întrucât se face din oficiu de către organul fiscal competent; d) 30 de zile de la data producerii 

acestora; e) 15 zile de la data actului în care se consemnează situaţia respectivă; f) Până la data de întâi a 

lunii următoare celei în care au avut loc modificările.  

10. Potrivit Titlului VII – Accize şi alte taxe speciale din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, preţul de vânzare cu amănuntul se utilizează ca element de calcul al 

accizei pentru: 

a) Țigări şi ţigări de foi; b) Cocs; c) Tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în ţigarete; d) Energie electrică 

utilizată în scop comercial; e) Țigarete; f) Păcură utilizată în scop comercial.  

11. Nu reprezintă sediu permanent al unei persoane juridice nerezidente în România: 

a) Sucursala unei persoane juridice nerezidente; b) O fabrică; c) Un atelier; d) Păstrarea unui loc fix de 

activitate numai în scopul desfăşurării de activităţi cu caracter pregătitor sau auxiliar; e) Un loc de 

conducere; f) O carieră de extracţie a pietrei pentru construcţii.  

12. Decizia de declarare în inactivitate/reactivare produce efecte faţă de terţi : 

a) De la data înscrisă în decizia de declarare în inactivitate/reactivare; b) De la data comunicării deciziei de 

declarare în inactivitate/reactivare; c) De la data constatării îndeplinirii condiţiilor pentru declararea în 

inactivitate/reactivare; d) De la data emiterii deciziei de declarare în inactivitate/reactivare; e) De la data 

aprobării deciziei de declarare în inactivitate/reactivare; f) Începând cu ziua următoare datei înscrierii în 

Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi.  

13. Plafonul până la care se aplică regimul special de scutire de TVA pentru întreprinderile mici este: 

a) 2.250.000 lei; b) 119.000 lei; c) 35.000 lei; d) 10.000 lei; e) 65.000 lei; f) 220.000 lei.  

14. Titlul VII – Accize şi alte taxe speciale din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, prevede posibilitatea practicării unei accize reduse faţă de acciza standard, cu 

respectarea condiţiilor prevăzute de lege, pentru următoarele produse supuse accizelor armonizate: 

a) Băuturi fermentate liniştite, altele decât bere şi vinuri; b) Produse intermediare; c) Bere; d) Vinuri 

liniştite; e) Băuturi fermentate spumoase, altele decât bere şi vinuri; f) Vinuri spumoase.  
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15. Cota redusă de TVA de 5% se aplică pentru: 

a) Livrarea de proteze dentare; b) Livrarea de pâine; c) Livrarea de lentile de contact cu dioptrie; d) Livrarea 

de proteze medicale; e) Livrarea de locuinţe ca parte a politicii sociale; f) Livrarea de produse ortopedice.  

16. Venitul net din drepturile de proprietate intelectuală se stabileşte prin scăderea din venitul brut a 

următoarelor cheltuieli: 

a) O cheltuială deductibilă egală cu 50% din venitul brut; b) O cheltuială deductibilă egală cu 25% din 

venitul brut; c) O cheltuială deductibilă egală cu 10% din venitul brut; d) O cheltuială deductibilă egală cu 

40% din venitul brut; e) O cheltuială deductibilă egală cu 15% din venitul brut; f) O cheltuială deductibilă 

egală cu 20% din venitul brut.  

17. Care este termenul limită pentru emiterea facturii aferente unei livrări de bunuri în interiorul ţării, taxabile 

din punct de vedere al TVA? 

a) Ultima zi a lunii în care are loc livrarea bunurilor; b) Cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care are 

loc livrarea bunurilor; c) Ultima zi a lunii următoare celei în care are loc livrarea bunurilor; d) Data livrării; 

e) Cea de-a 25-a zi a lunii următoare celei în care are loc livrarea bunurilor; f) Cea de-a 5-a zi, următoare 

celei în care are loc livrarea bunurilor.  

18. Potrivit Legii 31/1990 (Legea societăţilor) societăţile cu personalitate juridică pot fi constituite în 

următoarele forme: 

a) Doar societăţi în comandită simplă; b) Doar societăţi cu răspundere limitată; c) Doar societăţi pe acţiuni; 

d) Doar societăţi în nume colectiv; e) Doar  societăţi în comandită pe acţiuni; f) Societăţi în comandită 

simplă, societăţi cu răspundere limitată, societăţi în nume colectiv,  societăţi în comandită pe acţiuni, 

societăţi pe acţiuni.  

19. Care sunt cotele de TVA aplicabile în România? 

a) 25%, 9% şi 5%; b) 16% şi 9%; c) 19% şi 5%; d) 19% şi 9%; e) 19%, 9% şi 5%; f) 24%, 9% şi 5%.  

20. Pentru determinarea profitului impozabil şi implicit a impozitului pe profit, sunt considerate cheltuieli cu 

deductibilitate integrală: 

a) Cheltuielile cu provizioanele pentru dezafectarea imobilizărilor corporale; b) Cheltuielile cu 

provizioanele pentru impozite şi taxe; c) Cheltuielile cu provizioanele pentru pensii şi obligaţii similare;  

d) Cheltuielile cu provizioanele pentru acţiunile de restructurare; e) Cheltuielile cu provizioanele pentru 

litigii; f) Cheltuielile cu provizioanele pentru garanţii de bună execuţie acordate clienţilor.  

21. O societate A, stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în România, vinde bunuri societăţii B, stabilită şi 

înregistrată în scopuri de TVA în Austria. Bunurile sunt transportate din România în Serbia, transportul 

acestora fiind în sarcina furnizorului. Din punct de vedere al TVA, operaţiunea realizată de societatea A 

reprezintă: 

a) O livrare intracomunitară de bunuri; b) Un nontransfer; c) Un transfer; d) Un export de bunuri; e) Un 

import de bunuri; f) O achiziţie intracomunitară de bunuri.  

22. Potrivit Titlului VII – Accize şi alte taxe speciale din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, acciza datorată bugetului de stat este egală cu suma dintre acciza 

specifică şi acciza ad valorem pentru: 

a) Cărbune şi cocs; b) Țigarete; c) Vinuri spumoase; d) Cafea verde; e) Energie electrică; f) Benzină fără 

plumb.  
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23. SC Gama SA achiziţionează un teren pentru construcţia unei hale industriale unde urmează să-şi desfăşoare 

activitatea de producţie. Care este metoda de amortizare acceptată de Codul fiscal la calculul profitului 

impozabil pentru terenul achiziţionat? 

a) Metoda de amortizare liniară; b) Metoda de amortizare accelerată sau degresivă; c) Metoda de amortizare 

ce implică numărul de ore de funcţionare prevăzut în cărţile tehnice, pentru cele achiziţionate după data de  

1 ianuarie 2004; d) Nu se utilizează o metodă de amortizare, terenurile nefiind active amortizabile;  

e) Metoda de amortizare accelerată; f) Metoda de amortizare degresivă.  

24. Pierderea netă anuală din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în 

cazul societăţilor închise, stabilită prin declaraţia privind venitul realizat, se recuperează din câştigurile nete 

anuale obţinute astfel: 

a) În următorii 3 ani fiscali consecutivi; b) În următorii 5 ani fiscali consecutivi; c) În următorii 6 ani fiscali 

consecutivi; d) În următorul an; e) În următorii 7 ani fiscali consecutivi; f) Nu se recuperează.  

25. Organizaţiile nonprofit, pentru activitatea economică desfăşurată, au obligaţia de a declara şi plăti impozitul 

pe profit: 

a) Anual, până la data de 25 aprilie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul, dar 

nu mai târziu de data depunerii situaţiilor financiare anuale la organele fiscale competente; b) Anual, până la 

data de 25 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul, dar nu mai târziu de 

data depunerii situaţiilor financiare anuale la organele fiscale competente; c) Anual, până la data de 25 

ianuarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul; d) Anual, până la data de 25 

februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul; e) Anual, până la data de 25 

aprilie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul; f) Anual, până la data de 25 mai 

inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul.  

26. În contabilitatea firmei X veniturile din vânzări de bunuri se înregistrează: 

a) Anterior predării bunurilor, în baza comenzii plătite de către cumpărător; b) În momentul predării 

bunurilor către cumpărători, al livrării lor pe baza facturii sau în alte condiţii prevăzute în contract, care 

atestă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective către clienţi; c) În momentul întocmirii 

unei promisiuni de vânzare între vânzator şi cumpărător; d) În momentul încasării contravalorii bunurilor, în 

baza promisiunii de vânzare; e) În momentul încasării contravalorii bunurilor livrate către cumpărători; f) În 

momentul utilizării bunurilor de către cumpărător, pe baza confirmării primite de la acesta de către 

vânzător.  

27. Care din următoarele venituri sunt scutite de impozitul pe veniturile obţinute din România de persoane 

nerezidente, potrivit Titlului V din Codul fiscal? 

a) Dobânda aferentă instrumentelor de datorie publică în lei şi în valută; b) Veniturile obţinute din jocuri de 

noroc; c) Redevenţele de la un rezident pentru folosirea unei mărci de comerţ; d) Comisioane de la un 

rezident; e) Veniturile din activităţile de management şi consultanţă în orice domeniu obţinute de la un 

rezident; f) Dobânzi de la un rezident.  

28. Remuneraţia fiduciarului contribuabil, notar public sau avocat, primită pentru administrarea masei 

patrimoniale, constituie venit din activitatea adiacentă şi se supune impunerii: 

a) Prin deducerea unei cote forfetare de cheltuieli în cuantum de 40%; b) Prin stopaj la sursă; c) Nu se 

impune; d) Separat de veniturile din activitatea desfășurată de notar sau avocat; e) Cumulat cu veniturile din 

activitatea desfăşurată de notar sau avocat; f) Prin calcularea normei de venit aferente.  
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29. Autorizaţia de perfecţionare activă se acordă numai: 

a) Atunci când după transformare, mărfurile pot fi readuse economic la forma sau starea în care se aflau 

înainte de plasarea lor sub regim; b) Persoanelor care fac dovada angajării de personal calificat; c) Numai 

persoanelor care pot face dovada că bunurile sunt prelucrate cu o rată de randament de peste 90%;  

d) Persoanelor stabilite în afara Comunităţii numai pentru importurile de produse agricole; e) Atunci când 

regimul de perfecţionare activă poate ajuta la crearea celor mai favorabile condiţii pentru exportul 

mărfurilor sau reexportul produselor compensatoare, cu condiţia ca interesele esenţiale ale producătorilor 

Comunităţii să nu fie afectate în mod nefavorabil (condiţii economice); f) Oricărui tip de persoană şi în 

orice condiţii.  

30. Din punct de vedere al TVA, locul achiziţiei intracomunitare de bunuri este considerat a fi: 

a) Locul unde este stabilit furnizorul; b) Locul unde se instalează bunurile; c) Locul unde se găsesc bunurile 

în momentul în care se încheie transportul; d) Locul unde este stabilit beneficiarul; e) Locul unde se găsesc 

bunurile atunci când sunt puse la dispoziţia cumpărătorului; f) Locul unde se găsesc bunurile în momentul 

în care începe transportul.  

31. Poate fi desemnat împuternicit al unui contribuabil fără domiciliul fiscal în România, care are obligaţia de a 

depune declaraţii la organele fiscale: 

a) Numai o persoană juridică cu sediul în România; b) O persoană fizică cu reşedinţa în România; c) Orice 

persoană care are domiciliul fiscal în România; d) Orice persoană fizica sau juridică; e) Numai o persoană 

fizică cu domiciliul în România; f) Nu există obligaţia legală pentru desemnarea unui împuternicit.  

32. Conform Titlului V - Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe 

reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România, plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a 

impozitelor, cu excepţia plătitorilor de venituri din salarii, au obligaţia să depună o declaraţie privind 

calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent: 

a) Până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat; b) Trimestrial, până la data 

de 25 ale primei luni următoare trimestrului; c) Plătitorul de venit nu are obligaţia depunerii acestei 

declaraţii; d) Obligaţia depunerii declaraţiei aparţine beneficiarului de venit; e) Până la data de 25 ale lunii 

următoare plăţii venitului; f) Până la 30 iunie a anului următor plăţii venitului.  

33. Intră sub incidenţa regimului de antrepozitare fiscală prevăzut la Titlul VII – Accize şi alte taxe speciale din 

Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare: 

a) Benzina fără plumb; b) Cafeaua verde; c) Bijuteriile din aur şi/sau din platină, cu excepţia verighetelor; 

d) Cocsul; e) Cafeaua solubilă; f) Gazul natural.  

34. În declaraţia fiscală contribuabilul calculează şi declară: 

a) Accesoriile aferente obligaţiilor de plată declarate şi neachitate la termen; b) Diferenţele de impozite, 

taxe şi contribuţii sociale stabilite de organele de inspecţie fiscală; c) Cuantumul obligaţiei fiscale, dacă 

acest lucru este prevăzut de lege; d) Penalităţile pentru depunerea cu întârziere a declaraţiilor, în cazul în 

care acestea au fost calculate; e) Diferenţele de impozite, taxe şi contribuţii sociale admise la contestaţii;  

f) Amenda contravenţională stabilită de organele de inspecţie fiscală.  

35. Autorizaţia de transformare sub control vamal se acordă numai: 

1) persoanelor stabilite în Comunitate; 

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

3) atunci când, după transformare, mărfurile nu pot fi readuse economic la forma sau starea în care se 

aflau înainte de plasarea lor sub regim;  

4) atunci când după transformare, mărfurile pot fi readuse economic la forma sau starea în care se aflau 

înainte de plasarea lor sub regim; 

5) persoanelor care fac dovada angajării de personal calificat; 

6) oricărui tip de persoană şi în orice condiţii. 

a) 1,4,5; b) 1,2,6; c) 3,4,5; d) 4,5; e) 1,2,3,4,5; f) 1,2,3.  
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36. Metoda de amortizare fiscală acceptată la calculul impozitului pe profit pentru deducerea cheltuielilor cu 

amortizarea în cazul construcţiilor este: 

a) Metoda de amortizare accelerată; b) Metoda de amortizare accelerată, cu o deducere suplimentară din 

profitul impozabil, în cotă de 20% din valoarea investiţiilor în construcţii sau a reabilitărilor de construcţii; 

c) Metoda de amortizare liniară; d) Metoda de amortizare pe unitatea de produs; e) Metoda de amortizare 

degresivă, cu o deducere suplimentară din profitul impozabil, în cotă de 20% din valoarea investiţiilor în 

construcţii sau a reabilitărilor de construcţii; f) Metoda de amortizare degresivă.  

37. Firma X achiziţionează un utilaj în baza unui contract de leasing financiar. Pe perioada derulării 

contractului de leasing, la calculul impozitului pe profit este cheltuială deductibilă fiscal: 

a) Cheltuiala cu dobânda aferentă ratei de leasing şi amortizarea fiscală corespunzătoare; b) 50% din 

cheltuiala cu dobânda aferentă ratei de leasing; c) Rata de capital; d) 50% din rata de capital şi din 

amortizarea fiscală; e) 20% din rata de capital şi din amortizarea fiscală; f) Contravaloarea chiriei lunare.  

38. La calculul impozitului pe profit, cheltuielile de exploatare privind ajustările pentru deprecierea stocurilor 

sunt: 

a) Cheltuieli deductibile în limita a 50% din valoarea stocurilor; b) Cheltuieli deductibile în limita a 35% 

din valoarea stocurilor; c) Cheltuieli deductibile fiscal doar în anul următor achiziției stocurilor;  

d) Cheltuieli nedeductibile fiscal; e) Cheltuieli deductibile în limita a 20% din valoarea stocurilor;  

f) Cheltuieli deductibile fiscal doar în anul achiziției stocurilor.  

39. Constatarea contravenţiei se face : 

a) Prin decizie de calcul accesorii; b) Prin avertisment verbal transmis de conducătorii autorităţilor 

administrativ-teritoriale; c) Prin proces verbal încheiat de agenţii constatatori; d) Prin declaraţie de menţiuni 

încheiată de organele fiscale; e) Prin decizie de impunere; f) Prin act autentic.  

40. Actul administrativ fiscal prin care se corectează erorile materiale din deconturile de TVA este: 

a) Decontul rectificativ; b) Declaraţia rectificativă; c) Decizia de impunere; d) Decontul de TVA al lunii în 

care au fost operate corecţiile, prin înregistrarea la rândurile de regularizări; e) Decizia de rambursare;  

f) Decizia de corectare.  
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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       

 

 

 


