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CAMERA CONSULTANȚILOR FISCALI  

EXAMEN PENTRU ATRIBUIREA CALITĂȚII DE CONSULTANT FISCAL 

 

CHESTIONAR DE EXAMEN 

Numărul legitimaţiei ____________________ 

Numele _______________________________ 

Prenumele tatălui _______________________ 

Prenumele _____________________________ 

 

VARIANTA   A 

 

 

1. Conform Lg 31/1990 republicată, Legea societăților, aporturile în numerar sunt obligatorii: 

a) Doar în cazul societăţii cu răspundere limitată; b) Pentru toate formele de societăți prevăzute de Lg 

31/1990; c) Doar pentru societăți în comandită pe acțiuni; d) Doar în cazul societăţii pe acţiuni; e) Doar 

pentru societăți în comandită simplă; f) Doar în cazul societăţii în nume colectiv.  

2. Cheltuielile cu dobânzile la calculul impozitului pe profit sunt integral deductibile: 

a) În cazul în care gradul de îndatorare a capitalului este mai mic sau egal cu trei; b) În cazul în care gradul 

de îndatorare a capitalului este negativ; c) În cazul în care gradul de îndatorare a capitalului este mai mare 

decât trei; d) În cazul în care gradul de îndatorare a capitalului este mai mare sau egal cu cinci; e) În cazul în 

care gradul de îndatorare a capitalului este mai mare sau egal cu nouă; f) În cazul în care gradul de 

îndatorare a capitalului este mai mare decât cinci.  

3. Sunt scutite de impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi următoarele venituri: 

a) Venituri realizate de nerezidenţi din lichidarea unei persoane juridice române; b) Venituri din activităţi 

sportive şi de divertisment desfăşurate în România, indiferent dacă veniturile sunt primite de către 

persoanele care participă efectiv la asemenea activităţi sau de către alte persoane; c) Premiile unei persoane 

fizice nerezidente obţinute din România, ca urmare a participării la festivalurile naţionale şi internaţionale 

artistice, culturale şi sportive finanţate din fonduri publice; d) Venituri obţinute la jocurile de noroc 

practicate în România, de la fiecare joc de noroc, obţinute de la acelaşi organizator într-o singură zi de joc; 

e) Venituri reprezentând remuneraţii primite de nerezidenţi ce au calitatea de administrator, fondator sau 

membru al consiliului de administraţie al unei persoane juridice române; f) Venituri din servicii prestate în 

România, exclusiv transportul internaţional şi prestările de servicii accesorii acestui transport.  

4. Societatea X înregistrată în scopuri de TVA în România vinde la data de 15 ianuarie 2014 energie electrică 

lui Y. Din punct de vedere al TVA, pentru livrarea de energie electrică se aplică taxarea inversă în România 

dacă beneficiarul este: 

a) O persoană juridică neimpozabilă, stabilită în România; b) Un comerciant persoană impozabilă, stabilit şi 

înregistrat în scopuri de TVA în România; c) O persoana juridică neimpozabilă nestabilită în România;  

d) Un comerciant persoană impozabilă, nestabilit dar înregistrat în scopuri de TVA în România; e) Un 

comerciant persoană impozabilă, neînregistrat în scopuri de TVA în România; f) O persoană impozabilă, 

care achiziţionează energia electrică exclusiv pentru consumul propriu.  

5. Cine are obligaţia de a elibera certificatul de atestare a impozitului plătit de nerezidenţi în România? 

a) Ministerul Administraţiei şi Internelor; b) Plătitorul de venit, rezident român; c) Primăriile din localităţile 

în care îşi au sediul plătitorii de venit; d) Autoritatea fiscală competentă; e) Trezoreria Statului, prin 

structurile teritoriale; f) Administraţia financiară de la sediul beneficiarului de venit.  
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6. Actul administrativ fiscal este valabil şi în cazul în care nu poartă semnătura persoanelor împuternicite ale 

organului fiscal, potrivit legii, şi ştampila organului emitent, dacă: 

a) Are antetul organului fiscal; b) Face parte din categoriile de acte administrative stabilite prin ordin al 

ministrului finanţelor publice; c) Cuprinde celelalte elemente ale actului administrativ fiscal; d) Face parte 

din categoriile de acte administrative stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice şi este emis prin 

intermediul unui centru de imprimare masivă; e) În toate situaţiile; f) Este emis prin intermediul unui centru 

de imprimare masivă.  

7. Veniturile sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere (componentă a situaţiilor financiare anuale) atunci 

când: 

a) Se poate evalua în mod credibil o scădere a beneficiilor economice viitoare legate de scăderea valorii 

unui activ sau de creşterea valorii unei datorii; b) Se poate evalua în mod credibil o scădere a activelor 

imobilizate ale entităţii sau o creştere a valorii unei datorii; c) Se poate evalua în mod credibil o scădere a 

beneficiilor economice viitoare legate de creşterea valorii unui activ sau de scăderea valorii unei datorii;  

d) Se poate evalua în mod credibil o creştere a beneficiilor economice viitoare legate de creşterea valorii 

unui activ sau de scăderea valorii unei datorii; e) Se poate evalua în mod credibil o creştere a beneficiilor 

economice viitoare legate de scăderea valorii unui activ și de creşterea valorii unei datorii; f) Se poate 

evalua în mod credibil o scădere a capitalurilor proprii ale entităţii sau o creştere a valorii unei datorii.  

8. Care dintre următoarele operaţiuni nu sunt cuprinse în sfera TVA?  

a) Serviciile prestate în mod gratuit în cadrul perioadei de garanţie de către persoana care a efectuat iniţial 

livrarea de bunuri sau prestarea de servicii; b) Închirierea de bunuri; c) Cesiunea drepturilor de autor;  

d) Prestările de servicii efectuate pe baza unui ordin emis de o  autoritate  publică; e) Serviciile de 

intermediere efectuate de persoane care acţionează în numele şi în contul altei persoane; f) Transmiterea 

folosinţei bunurilor în cadrul unui contract de leasing.  

9. Orice persoană care constată pierderea, sustragerea sau distrugerea unor documente justificative sau 

contabile are obligaţia să aducă la cunoştinţă, în scris, conducătorului unităţii (administratorului unităţii, 

ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării unităţii respective): 

a) În termen de 25 zile de la constatare; b) În termen de 2 zile de la constatare; c) În termen de 3 zile de la 

constatare; d) În termen de 15 zile de la constatare; e) În termen de 24 de ore de la constatare; f) În termen 

de 10 zile de la constatare.  

10. Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate de persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate 

juridică din valorificarea în stare naturală a următoarelor: 

a) Creşterea şi exploatarea ovinelor și caprinelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în 

stare naturală; b) Exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea;  

c) Produse culese din flora sălbatică, exclusiv masa lemnoasă. În cazul masei lemnoase sunt venituri 

neimpozabile numai veniturile realizate din exploatarea şi valorificarea acesteia în volum de maximum 20 

mc/an din pădurile pe care contribuabilii le au în proprietate; d) Veniturile din piscicultură; e) Veniturile din 

silvicultură; f) Cultivarea produselor agricole vegetale.  

11. Asociaţia nonprofit X a desfăşurat în anul 2013 şi activitate economică din care au rezultat: venituri din 

închirieri în valoare de 150.000 lei şi venituri din consultanţă pentru management în afaceri în valoare de 

1.000.000 lei. Pentru activitatea economică desfăşurată în anul 2013, asociaţia X este obligată la plata: 

a) Impozitului pe veniturile persoanelor fizice rezidente care desfăşoară activităţi dependente în România; 

b) Impozitului pe veniturile persoanelor fizice nerezidente care desfăşoară activităţi dependente în România; 

c) Impozitului pe veniturile persoanelor fizice nerezidente care desfăşoară o activitate independentă prin 

intermediul unui sediu permanent în România; d) Nu are obligații fiscale deoarece este o asociaţie 

nonprofit; e) Impozitului pe veniturile microîntreprinderilor; f) Impozitului pe profit.  
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12. Un antrepozit fiscal autorizat pentru producţia de vinuri liniştite a produs o cantitate de 100.000 de hl de 

vin, din care: 

- 50.000 hl de vin au fost livraţi către un antrepozit fiscal autorizat pentru depozitarea de vinuri liniştite; 

- 5.000 hl de vin au fost livraţi către Ambasada Maltei la Bucureşti; 

- 5.000 hl de vin au fost livraţi către Consulatul Greciei din Constanţa; 

- 30.000 hl de vin au fost livraţi către un antrepozit fiscal autorizat pentru producţia de vinuri spumoase. 

Pentru ce cantitate de vinuri liniştite datorează bugetului de stat accize antrepozitul fiscal autorizat pentru 

producţia de vinuri liniştite? 

a) 50.000 hl; b) 40.000 hl; c) 35.000 hl; d) 10.000 hl; e) 100.000 hl; f) 0 hl.  

13. Perioada fiscală semestrială/anuală pentru declararea şi plata taxei pe valoarea adăugată se stabileşte: 

a) Din oficiu, de către organul fiscal competent, în funcţie de activitatea desfăşurată de persoana 

impozabilă; b) La solicitarea persoanei impozabile şi după aprobarea, în urma analizei, de către organul 

fiscal competent; c) Din oficiu, de către organul fiscal competent, dacă persoana impozabilă efectuează 

livrări intracomunitare de bunuri; d) Din oficiu, de către organul fiscal competent, dacă persoana impozabilă 

efectuează achiziţii intracomunitare de bunuri; e) În funcţie de cifra de afaceri realizată la sfârşitul anului 

precedent, în toate cazurile; f) De către persoana impozabilă, prin simpla cerere depusă la organul fiscal 

competent.  

14. Câștigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile 

mobiliare în cazul societăților închise, se determină ca: 

a) Diferență între câștigul net anual și pierderile reportate din anii fiscali anteriori; b) Diferență între câștigul 

net anual și cheltuielile în avans reportate din anii fiscali anteriori; c) Diferența între câștigul brut anual și 

pierderile reportate din anii anteriori; d) Suma dintre câștigul net anual și pierderile reportate din anii fiscali 

anteriori; e) Diferență între venitul salarial brut și deducerile personale, conform legii; f) Diferență între 

profitul anual și cheltuieli de achiziție reportate din anii fiscali anteriori.  

15. O societate A, stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în România a achiziţionat o clădire în data de 18 

martie 2010, pentru care a dedus TVA aferentă achiziţiei. În data de 10 noiembrie 2014, societatea a vândut 

clădirea în regim de scutire de TVA. În perioada cuprinsă între data achiziţiei şi data vânzării, clădirea a 

fost închiriată către o altă societate, în regim de taxare. Ca urmare a vânzării clădirii, societatea A are, din 

punct de vedere al TVA, următoarea obligaţie: 

a) Să ajusteze taxa aferentă valorii rămase neamortizate a clădirii la momentul vânzării; b) Să ajusteze taxa 

dedusă, corespunzător perioadei rămase din perioada de ajustare de 20 de ani; c) Să ajusteze taxa dedusă, 

corespunzător perioadei rămase din perioada de ajustare de 5 de ani; d) Să ajusteze 50% din taxa dedusă;  

e) Să colecteze TVA la nivelul taxei deduse; f) Să ajusteze întreaga taxă dedusă.  

16. În care dintre următoarele situaţii organele fiscale competente nu anulează înregistrarea în scopuri de TVA 

a unei persoane: 

a) Dacă în deconturile de TVA depuse pentru 6 luni consecutive nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri / 

servicii şi nici livrări de bunuri / prestări de servicii; b) Dacă este declarată inactivă conform Ordonanţei 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; c) Dacă nu a depus pe parcursul a 6 luni consecutive niciun decont de TVA; d) Dacă persoana 

are înscrise în cazierul fiscal fapte de natura infracţiunilor; e) Dacă a intrat în inactivitate temporară, înscrisă 

în registrul comerţului, potrivit legii; f) Dacă nu a depus pe parcursul unui trimestru calendaristic niciun 

decont de TVA.  

17. Firma X, plătitoare de impozit pe profit, a achiziţionat în anul 2012 un teren la preţul de achiziţie de 

1.000.000 lei (exclusiv TVA). La 31.12.2013, firma X reevaluează terenul şi îl înregistrează în evidenţele 

contabile la valoarea reevaluată de 800.000 lei. La data de 30.06.2014, firma vinde terenul respectiv la un 

preţ de vânzare de 850.000 lei (exclusiv TVA). Care este valoarea impozitului pe profit datorat de firma X 

pentru vânzarea terenului? 

a) 136.000 lei; b) 0 lei; c) 24.000 lei; d) 8.000 lei; e) 160.000 lei; f) 32.000 lei.  
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18. Societatea X, stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în România achiziţionează servicii furnizate pe cale 

electronică de la societatea Y, stabilită în Canada. Din punct de vedere al TVA, serviciile achiziţionate de 

societatea X sunt: 

a) Taxabile în România, iar obligaţia plăţii taxei revine societăţii Y, care trebuie să se înregistreze în scopuri 

de TVA în România; b) Taxabile în România, iar obligaţia plăţii taxei revine societăţii Y, care trebuie să 

aplice regimul special pentru serviciile furnizate pe cale electronică; c) Taxabile în România, iar obligaţia 

plăţii taxei revine societăţii Y, care nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în România; d) Scutite 

de TVA cu drept de deducere; e) Taxabile în România, iar obligaţia plăţii taxei revine societăţii X;  

f) Neimpozabile în România.  

19. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA depun declaraţia recapitulativă (390VIES): 

a) Până la data de 25 inclusiv a lunii, pentru achiziţiile intracomunitare de bunuri taxabile, pentru care 

exigibilitatea taxei a luat naştere în luna calendaristică anterioară; b) până la data de 20 inclusiv a lunii, 

pentru achiziţiile de bunuri efectuate de la persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, 

pentru care exigibilitatea taxei a luat naştere în luna anterioară; c) până la data de 25 inclusiv a lunii, pentru 

toate operaţiunile efectuate în luna anterioară; d) până la data de 15 inclusiv a lunii, pentru toate operaţiunile 

impozabile efectuate în luna anterioară; e) până la data de 25 inclusiv a lunii, pentru achiziţiile de bunuri 

taxabile efectuate pe teritoriul României, pentru care exigibilitatea taxei a luat naştere în luna calendaristică 

anterioară; f) până la data de 20 inclusiv a lunii, pentru livrările intracomunitare scutite de taxă, pentru care 

exigibilitatea taxei a luat naştere în luna anterioară.  

20. Pentru un mijloc de transport de persoane cu 5 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, din 

categoria M1, utilizat de administratorul firmei, la determinarea impozitului pe profit cheltuielile cu 

amortizarea sunt deductibile în limita a: 

a) 1.500 lei/lună; b) 1.700 lei/lună; c) 2.000 lei/lună; d) 2.500 lei/lună; e) 1.800 lei/lună; f) integral 

deductibile.  

21. Potrivit noului cod civil contractul de mandat poate fi: 

a) Numai cu titlu oneros, iar remunerația nu poate fi mai mică de 1.000 lei; b) Numai cu titlu oneros, iar 

remunerația nu poate fi mai mică de 500 lei; c) Numai cu titlu oneros, iar remunerația nu poate fi mai mare 

de 1.000 lei; d) Numai cu titlu gratuit; e) Cu titlu gratuit sau oneros; f) Numai cu titlu oneros.  

22. Precizaţi care din următoarele categorii de venituri nu sunt considerate venituri brute: 

a) Veniturile din angajamentul de a nu desfăşura o activitate independentă sau de a nu concura cu o altă 

persoană; b) Veniturile înregistrate de casele de marcat cu memorie fiscală, instalate ca aparate de taxat pe 

autovehiculele de transport persoane sau bunuri în regim de taxi; c) Câştigurile din transferul activelor din 

patrimoniul afacerii, utilizate într-o activitate independentă, exclusiv contravaloarea bunurilor rămase după 

încetarea definitivă a activităţii; d) Veniturile sub formă de dobânzi din creanţe comerciale sau din alte 

creanţe utilizate în legătură cu o activitate independentă; e) Veniturile din anularea sau scutirea unor datorii 

de plată apărute în legătură cu o activitate independentă; f) Aporturile în numerar sau echivalentul în lei al 

aporturilor în natură făcute la începerea unei activităţi sau în cursul desfăşurării acesteia.  

23. Taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoare 

adăugată cu opţiune de rambursare se rambursează: 

a) Cu efectuarea inspecţiei fiscale anticipate, în toate cazurile în care suma solicitată la rambursare este mai 

mare de 10.000 lei; b) Cu efectuarea, ulterior, a inspecţiei fiscale, în toate cazurile în care suma solicitată la 

rambursare este mai mare de 10.000 lei; c) Cu efectuarea, ulterior, a inspecţiei fiscale, dacă suma solicitată 

la rambursare este de până la 45.000 lei, contribuabilul nu are înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi 

organul fiscal nu deţine informaţii privind riscul unei rambursări necuvenite; d) Cu efectuarea, ulterior, a 

inspecţiei fiscale, în toate cazurile în care suma solicitată la rambursare este mai mare de 35.000 lei; e) Cu 

efectuarea, ulterior, a inspecţiei fiscale, în toate cazurile; f) Cu efectuarea  inspecţiei fiscale anticipate, în 

toate cazurile.  
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24. Din punct de vedere al TVA, perioada fiscală este trimestrul calendaristic pentru persoana impozabilă care 

în cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifră de afaceri care nu a depăşit plafonul de: 

a) 10.000 euro; b) 65.000 euro; c) 35.000 euro; d) 500.000 euro; e) 100.000 euro; f) 50.000 euro.  

25. Care este cerinţa documentară în vederea aplicării prevederilor convenţiilor de evitare a dublei impuneri? 

a) Prezentarea actului de identitate, în copie legalizată; b) Prezentarea oricărui alt document emis de orice 

autoritate din ţara de rezidenţă; c) Prezentarea actului de proprietate asupra sediului social al persoanei;  

d) Prezentarea actului de proprietate al locuinţei de domiciliu; e) Prezentarea adeverinţei eliberate de 

angajator; f) Prezentarea certificatului de rezidentă fiscală, emis de autoritatea fiscală competentă din ţara de 

rezidenţă.  

26. Firma X, persoană juridică română obligată la plata impozitului pe profit, deţine 30% din capitalul social al 

unei persoane juridice situate în Italia începând cu 01 ianuarie 2010. În anul 2014, persoana juridică din 

Italia distribuie şi plăteşte dividende aferente anului 2013, în valoare de 100.000 euro, firmei X. 

Dividendele încasate de firma X, la calculul impozitului pe profit datorat în România în anul 2014, sunt 

considerate:  

a) Venituri pentru care se acordă o deducere suplimentară la calculul profitului impozabil, în proporţie de 

50%; b) Venituri impozabile; c) Venituri neimpozabile; d) Venituri pentru care se acordă o deducere 

suplimentară la calculul profitului impozabil, în proporţie de 20%; e) Venituri ce nu se iau în calculul 

impozitului pe profit în anul 2014 deoarece sunt venituri impozabile în anul 2013; f) Venituri ce trebuie 

impozitate cu o cotă de 5%.  

27. Organul fiscal competent pentru înregistrarea sediilor secundare cu mai mult de 5 salariaţi este: 

a) Organul fiscal din subordinea autorităţii publice locale; b) Organul fiscal în a cărui rază teritorială este 

situat sediul secundar; c) Direcţia generală regională a finanţelor publice în a cărui evidenţă fiscală este 

înregistrat contribuabilul care înfiinţează sediul secundar; d) Direcţia generală regională a finanţelor publice 

în a cărui rază teritorială este situat sediul secundar; e) Administraţia finanţelor publice pentru contribuabili 

mijlocii în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul care înfiinţează sediul secundar; f) Organul 

fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul care înfiinţează sediul secundar.  

28. Mărfurile originare dintr-o țară sunt acele mărfuri obținute sau produse în întregime în țara respectivă.  

Expresia „mărfuri obținute în întregime într-o țară” reprezintă: 

1) Produse minerale extrase pe teritoriul țării respective; 

2) Produse vegetale cultivate în țara respectivă; 

3) Animale vii, născute și crescute în țara respectivă;  

4) Produse obținute de la animale vii crescute în țara respectivă; 

5) Animale vii, crescute în ţara respectivă cel puţin 2 ani; 

6) Orice fel de mărfuri produse în ţara respectivă, aprobate prin hotărârea Guvernului României. 

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

29. Acciza datorată bugetului de stat pe o unitate de măsură nu poate fi mai mică decât nivelul accizei minime 

exprimată în echivalent euro/u.m., prevăzută în Titlul VII – Accize şi alte taxe speciale din Legea 

nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru următoarele produse 

accizabile: 

a) Vinuri spumoase; b) Gaze naturale; c) Petrol lampant; d) Țigarete; e) Energie electrică; f) Cafea solubilă.  

30. De regulă, accizele armonizate sunt accize specifice exprimate în echivalent euro pe unitatea de măsură, cu 

excepţia: 

a) Gazului petrolier lichefiat; b) Motorinei; c) Păcurei; d) Țigaretelor; e) Cocsului; f) Țigărilor şi ţigărilor de 

foi.  
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31. Un antrepozit fiscal din România, autorizat pentru producţia de produse energetice, livrează: 

-15.000 de tone de motorină în vederea utilizării drept carburant pentru navigaţia în apele comunitare, 

către un operator economic care deţine în acest sens un certificat eliberat de Autoritatea Navală 

Română; 

- 11.000 de tone de motorină către o centrală termică pentru producerea de energie termică; 

- 3.000 de tone pentru a fi utilizaţi drept combustibil pentru încălzire în incinta antrepozitului fiscal. 

Pentru ce cantitate de motorină se datorează accize bugetului de stat de către antrepozitul fiscal autorizat 

pentru producţia de produse energetice? 

a) 18.000 tone; b) 14.000 tone; c) 3.000 tone; d) 26.000 tone; e) 29.000 tone; f) 15.000 tone.  

32. O persoană impozabilă înregistrată în “Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la 

încasare” aplică sistemul TVA la încasare pentru: 

a) Livrările de bunuri taxabile efectuate către beneficiari care nu sunt persoane afiliate, pentru care nu se 

aplică taxarea inversă şi nici regimuri speciale de TVA; b) Livrările de bunuri scutite de TVA fără drept de 

deducere; c) Livrările de bunuri pentru care se aplică regimul special pentru bunuri second-hand;  

d) Prestările de servicii pentru care se aplică regimul special pentru agenţiile de turism; e) Livrările de 

bunuri scutite de TVA cu drept de deducere; f) Livrările de bunuri pentru care se aplică taxarea inversă în 

interiorul ţării.  

33. Un antrepozit fiscal de producţie produse energetice din România livrează: 

- 5.000 tone de motorină către Forţele Armate Române, destinate utilizării pentru producţia de energie 

termică; 

- 300 tone de motorină către reţeaua proprie de distribuţie la pompă a carburanţilor; 

- 2.000 tone de motorină către un orfelinat în vederea utilizării drept combustibil pentru încălzire. 

Pentru ce cantitate de motorină se datorează accize bugetului de stat? 

a) 5.300 tone; b) 2.300 tone; c) 300 tone; d) 7.000 tone; e) 2.000 tone; f) 7.300 tone.  

34. La calculul impozitului pe profit sunt considerate venituri neimpozabile: 

a) Veniturile generate de evaluarea ulterioară şi executarea instrumentelor financiare derivate, înregistrate 

potrivit reglementărilor contabile; b) Veniturile din impozitul pe profit amânat determinat şi înregistrat de 

către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare 

financiară; c) Diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării creanţelor şi datoriilor în 

valută, înregistrate în evidenţa contabilă în rezultatul reportat, ca urmare a retratării sau transpunerii;  

d) Veniturile din anularea cheltuielilor pentru care s-a acordat deducere; e) Veniturile reprezentând 

dobânzile/penalităţile/daunele-interese contractuale anulate prin convenţii încheiate între părţile 

contractante, în condiţiile în care dobânzile/penalităţile/daunele-interese stabilite în cadrul contractelor 

economice iniţiale au reprezentat cheltuieli deductibile; f) Câştigurile legate de vânzarea sau anularea 

titlurilor de participare proprii dobândite/răscumpărate.  

35. Principalul obligat este ţinut să constituie o garanţie pentru asigurarea plății datoriei vamale sau a altor taxe 

care pot lua naştere în ceea ce privește mărfurile. În cazul în care principalul obligat a fost autorizat să 

folosească o garanţie globală se eliberează o autorizaţie. Această autorizaţie se acordă numai persoanelor 

care: 

1) sunt stabilite în Comunitate; 

2) recurg cu regularitate la regimurile de tranzit comunitar sau despre care autoritățile vamale știu că 

sunt în măsură să-și îndeplinească obligațiile legate de aceste regimuri și 

3) nu au săvârșit încălcări grave sau repetate ale legislației vamale sau fiscale; 

4) au intenţia de a se stabili în Comunitate în viitorul apropiat; 

5) recurg întâmplător la regimurile de tranzit comunitar. 

a) 4,5; b) 1,2,3; c) 1,2,5; d) 1,4; e) 1,5; f) 3,4.  
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36. Actul administrativ fiscal produce efecte: 

a) În 15 zile de la data la care a fost înmânat contribuabilului; b) La data emiterii de către organul fiscal 

competent; c) La data constatării actului sau faptului supus dispoziţiilor legale fiscale; d) Din momentul în 

care este comunicat contribuabilului sau la o dată ulterioară menţionată în actul administrativ comunicat, 

potrivit legii; e) La data aprobării de către conducătorul organului fiscal competent; f) La data depunerii 

declaraţiei de venit.  

37. Firma <X>, cu sediul social în România, deţine un sediu permanent situat într-un stat care nu este stat 

membru al Uniunii Europene, al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, şi cu care România nu are 

încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri. La determinarea impozitului pe profit: 

a) Pierderea realizată de sediul permanent nu se ia în considerare; b) Pierderea realizată de sediul permanent 

este deductibilă doar din veniturile obţinute de firma <X> în România; c) Pierderea realizată de sediul 

permanent se recuperează din profitul fiscal realizat prin activitatea desfăşurată în România, în cel mult 3 

ani; d) Pierderea realizată de sediul permanent se recuperează din profitul fiscal realizat prin activitatea 

desfăşurată în România, în cel mult 5 ani consecutivi; e) Pierderea realizată de sediul permanent se 

recuperează din profitul fiscal realizat prin activitatea desfăşurată în România, în cel mult 7 ani consecutivi; 

f) Pierderea realizată de sediul permanent este deductibilă doar din veniturile obţinute de sediul permanent 

respectiv.  

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

veniturile sunt primite în România sau în străinătate: 

a) Comisioanele de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă comisionul este o 

cheltuială a sediului permanent; b) Veniturile din vânzare de marfă în România în baza unui contract 

încheiat cu o persoană juridică română; c) Veniturile obţinute de nerezidenţi dintr-o asociere constituită în 

România; d) Veniturile din sponsorizări efectuate de persoane juridice române; e) Dobânzile de la un 

nerezident care are un sediu permanent în România, dar dobânda nu este o cheltuială a sediului permanent; 

f) Profitul obţinut de persoana nerezidentă din activitatea desfăşurată de aceasta în ţara de rezidenţă.  

39. Pentru a fi considerată rezidentă, perioada de prezență activă în România a unei persoane fizice este: 

a) O perioadă sau mai multe perioade ce depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul a doi ani consecutivi;  

b) O perioadă sau mai multe perioade ce depăşesc în total 183 de zile; c) O perioadă sau mai multe perioade 

ce depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 36 luni consecutiv; d) Maxim 183 de zile, 

pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat; e) 183 zile 

în ultimii 5 ani; f) O perioadă sau mai multe perioade ce depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui 

interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat.  

40. În cazul achiziţiei de vehicule rutiere motorizate care au o masă totală maximă autorizată care nu depăşeşte 

3.500 kg şi care nu au mai mult de 9 scaune, inclusiv scaunul şoferului, se limitează la 50% dreptul de 

deducere a TVA dacă vehiculele sunt utilizate: 

a) În cadrul activităţii desfăşurate de către agenţii de achiziţii; b) Exclusiv pentru servicii de urgenţă;  

c) Pentru deplasări în scopul desfăşurării activităţii economice şi ocazional în scop personal; d) Pentru 

prestarea de servicii cu plată; e) În cadrul activităţii desfăşurate de către agenţii de vânzări; f) Pentru 

transportul de persoane cu plată.  
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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       

 

 


