
 

 

    
           ANEXA 1 

         TEMATICA DE EXAMEN 
          octombrie 2009 

    
    1. NoŃiuni de drept comercial: 
    - faptele de comerŃ; 
    - comercianŃii; 
    - constituirea şi funcŃionarea societăŃilor comerciale; 
    - reorganizări, fuziuni, divizări şi lichidări. 
 
    2. NoŃiuni generale privind finanŃele publice şi principiile generale ale 
fiscalităŃii: 
    - cadrul general şi procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi 
utilizarea fondurilor publice, precum şi responsabilităŃile instituŃiilor publice 
implicate în procesul bugetar; 
    - principiile generale ale fiscalităŃii. 
 
    3. Impozitul pe profit: 
    - contribuabili şi sfera de cuprindere; 
    - contribuabili scutiŃi de la plata impozitului pe profit; 
    - determinarea profitului impozabil pentru organizaŃiile nonprofit; 
    - determinarea bazei de calcul a impozitului (venituri supuse impozitării, 
venituri neimpozabile, cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri, cheltuieli 
care se deduc limitat, cheltuieli nedeductibile); 

- rezerve şi provizioane fiscale; 
- regimul fiscal al cheltuielilor cu dobânzile; 
- amortizarea fiscală; 
- termene de plată şi de declarare a impozitului; 
- pierderi fiscale; 
- facilităŃi fiscale; 
- impozitul minim; 

     - reguli fiscale privind reorganizările juridice (fuziuni, divizări, divizări parŃiale, 
schimburi de titluri de participare), în context transfrontalier; 
     - reguli fiscale aplicabile dividendelor distribuite de filiale din state membre ale 
Uniunii Europene persoanelor juridice române, societăŃi-mamă, respectiv sediilor 
permanente din România ale persoanelor juridice rezidente în state membre ale 
Uniunii Europene (societăŃi-mamă); 
− aspecte fiscale internaŃionale (sediul permanent; impunerea persoanelor juridice 

străine care realizează venituri din sau în legătură cu proprietăŃi imobiliare 
situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deŃinute 
la o persoană juridică română; creditul fiscal, pierderi fiscale extrene). 
 

  
 
 



 

 

    4. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor: 
    - definiŃia microîntreprinderii; 
    - condiŃiile pe care trebuie să le întrunească o microîntreprindere şi procedura de 
formulare a opŃiunii pentru acest sistem de impunere; 
    - cota de impozitare; 
    - determinarea bazei impozabile (veniturile care se scad din baza impozabilă); 
    - termenul de plată; 
    - impunerea asocierilor cu persoanele fizice. 
 
    5. Impozitul pe venit: 
    - contribuabili şi sfera de cuprindere; 
    - categorii de venituri impozabile; 
    - venituri neimpozabile; 
    - cote de impozit; 
    - determinarea bazei de calcul a impozitului pe categorii de venit; 
    - plăŃi anticipate în contul impozitului pe venit; 
    - obligaŃiile plătitorilor de venituri şi ale contribuabililor; 
    - venitul net anual impozabil; 
    - venituri supuse impozitului final cu reŃinere la sursă; 
    - termene de plată; 
    - aspecte fiscale internaŃionale; 
    - reguli privind asociaŃiile fără personalitate juridică. 
 
    6. Impozitul pe veniturile obŃinute din România de nerezidenŃi şi impozitul 
pe reprezentanŃele firmelor străine înfiinŃate în România: 
    - contribuabili; 
    - sfera de cuprindere a impozitului; 
    - venituri impozabile obŃinute din România; 
    - scutiri; 
    - coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale convenŃiilor de evitare a 
dublei impuneri; 
    - certificatele de atestare a impozitului plătit de nerezidenŃi; 
    - impozitul pe reprezentanŃe (cuantum, termen de plată şi depunerea declaraŃiei 
fiscale); 
    - principiile privind impunerea veniturilor din economii obŃinute din România de 
persoanele fizice rezidente în alte state membre ale Uniunii Europene; definiŃia 
beneficiarului efectiv; definiŃia agentului plătitor, definiŃia plăŃii dobânzilor, 
eliminarea dublei impuneri în cazul plăŃilor din dobânzi primite de la rezidenŃi 
români din Austria, Luxemburg şi Belgia, care au perioadă de tranziŃie în ceea ce 
priveşte aplicarea schimbului automat de informaŃii; 
    - principiile prevăzute în aplicarea reŃinerii la sursă a impozitelor asupra 
redevenŃelor şi dobânzilor primite/plătite între întreprinderi asociate rezidente în 
state membre ale Uniunii Europene; definiŃia dobânzilor şi redevenŃelor, definiŃia 
întreprinderilor asociate, reguli tranzitorii în aplicarea prevederilor legate de 
impunere a redevenŃelor şi dobânzilor la întreprinderile asociate. 
 



 

 

    7. Impozitul pe proprietate şi taxele locale: 
    - baza de impozitare; 
    - contribuabili; 
    - mod de calcul; 
    - termene de plată; 
    - reduceri şi scutiri; 
    - modul de declarare a proprietăŃilor. 
 
    8. Taxa pe valoarea adăugată: 
    - sfera de aplicare; 
    - persoane impozabile; 
    - operaŃiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată; 
    - locul operaŃiunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată; 
    - faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată; 
    - baza de impozitare; 
    - cote de taxă pe valoarea adăugată; 
    - operaŃiuni scutite; 
    - regimul deducerilor; 
    - persoanele obligate la plata taxei pe valoarea adăugată; 
    - obligaŃii; 
    - regimuri speciale pentru: întreprinderi mici, agenŃii de turism, bunuri second-
hand, opere de artă, obiecte de colecŃie şi antichităŃi; aurul de investiŃii; persoanele 
impozabile nestabilite în Comunitatea Europeană, care prestează servicii 
electronice persoanelor neimpozabile; 
    - măsuri de simplificare; 
    - răspunderea pentru plata taxei pe valoarea adăugată; 
    - dispoziŃii tranzitorii. 
 
    9. Accize: 
    a) Accize armonizate: 
 - sfera de aplicare, fapt generator, eliberare pentru consum, exigibilitate, 
calculul accizelor, termenul de plată; 

     - regimul de antrepozitare fiscală: 
- reguli generale; 
- autorizarea antrepozitelor fiscale; 
- condiŃii de autorizare; 
- obligaŃiile antrepozitarilor autorizaŃi; 
- anularea, revocarea, suspendarea autorizaŃiei; 

    - operatori înregistraŃi, operatori neînregistraŃi, reprezentant fiscal; 
    - deplasarea şi primirea produselor aflate în regim suspensiv; 
    - deplasarea intracomunitară a produselor cu accize plătite; 
    - vânzarea la distanŃă a produselor cu accize plătite; 
    - scutiri de la plata accizelor; 
    - restituiri de accize; 
    - sistemul de marcare. 

   



 

 

    b) Accize nearmonizate:  
     - sfera de aplicare; 
     - calculul accizelor; 

- plătitori; 
- exigibilitatea; 
- termenul de plată; 
- scutiri de la plata accizelor. 
 

    10. Taxele vamale: 
    - tariful vamal şi clasificarea tarifară a mărfurilor; 
    - originea mărfurilor (originea nepreferenŃială şi originea preferenŃială); 
    - regimuri suspensive şi regimuri vamale economice (tranzit, antrepozitare 
vamală, perfecŃionare activă, transformare sub control vamal, admitere temporară, 
perfecŃionare pasivă); 
    - datoria vamală (garantarea cuantumului datoriei vamale, naşterea datoriei 
vamale, stingerea datoriei vamale, rambursarea şi remiterea drepturilor); 
    - categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale. 
 
    11. Contabilitate: 
    - obligaŃiile ce revin, potrivit legii, persoanelor juridice, pe linia organizării şi 
conducerii contabilităŃii; 
    - contabilitatea activelor, datoriilor şi a capitalurilor proprii; 
    - contabilitatea veniturilor, cheltuielilor şi a rezultatului exerciŃiului financiar; 
    - forma şi conŃinutul situaŃiilor financiare anuale. 
 
    12. SancŃiuni şi căi de contestare: 
    - sancŃionarea contravenŃiilor la legislaŃia fiscală; 
    - contestarea sancŃiunilor aplicate de organul fiscal, precum şi a deciziilor de 
impunere. 
 
    13. Aspecte privind procedura fiscală: 
    - principii generale de conduită în administrarea impozitelor, taxelor, 
contribuŃiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat; 
    - creditori fiscali, debitori, plătitori ai obligaŃiilor fiscale; 
    - domiciliul fiscal; 
    - competenŃa organului fiscal, actele emise de organele fiscale, administrarea şi 
aprecierea probelor; 
    - înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite, taxe şi contribuŃii; 
    - obligaŃia de a depune declaraŃii fiscale, conŃinutul declaraŃiei fiscale, termene 
de declarare, corectarea declaraŃiilor fiscale şi sancŃiuni pentru nedepunerea 
acestora; 
    - procedura de stabilire a impozitelor şi taxelor; 
    - procedura de colectare a creanŃelor fiscale; 
    - soluŃionarea contestaŃiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale; 
    - inspecŃia fiscală; 
    - stabilirea preŃului de piaŃă al tranzacŃiilor între persoane afiliate; 



 

 

    - acordul de preŃ în avans şi soluŃia fiscală individuală anticipată; 
    - procedura de începere, derulare şi finalizare a inspecŃiei fiscale; 

- stabilirea condiŃiilor şi declararea contribuabililor inactivi; 
- temene de prescripŃie; 
- stingerea creanŃelor fiscale prin executare silită şi prin alte modalităŃi; 
- recuperarea în România a unor creanŃe stabilite într-un alt stat membru al 
Uniunii Europene; 
- contravenŃii şi sancŃiuni prevăzute de Codul de procedură fiscală. 
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tratamentul fiscal al reparaŃiilor efectuate în perioada de garanŃie şi postgaranŃie; 

60. Ordinul ministrului economiei şi finanŃelor nr. 2067/2007 pentru aprobarea 
Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 
alin. (1) lit. j), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale 
Americii privind statutul forŃelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la 
Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002; 

61. Ordinul ministrului economiei şi finanŃelor nr. 2180/2007 privind aprobarea 
Procedurii de autorizare pentru a importa bunuri în regim de scutire de la plata taxei pe 
valoarea adăugată a organismelor prevăzute la art. 48, 56 şi la art. 64 lit. c) din Normele 
privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile 
definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 142 alin. (1) lit. d) şi art. 199 alin. (3) din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanŃelor 
publice nr. 2220/2006; 

 62. Ordinul ministrului economiei şi finanŃelor nr. 227/2008 privind indicele de 
inflaŃie utilizat pentru actualizarea plăŃilor anticipate în contul impozitului pe profit anual. 

 63. Ordinul ministrului economiei şi finanŃelor nr.3483/2008 şi al preşedintelui 
CNVM nr.144/2008 pentru aprobarea Normelor privind determinarea, reŃinerea şi 
virarea impozitului pe câştigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, 
obŃinut de persoanele fizice; 

64. Ordinul ministrului finanŃelor publice nr.1308/2009 privind unele măsuri 
pentru soluŃionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu obŃiune de rambursare, 
precum şi pentru stingerea prin compensare sau restituire, a sumelor reprezentând TVA 
aprobate prin decizia de rambursare; 

65. Ordinul preşedintelui AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală nr. 708/2006 



 

 

privind condiŃiile şi modalităŃile de suspendare a inspecŃiei fiscale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

66. Ordinul preşedintelui AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală nr. 575/2006 
privind stabilirea condiŃiilor şi declararea contribuabililor inactivi, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

67. Ordinul preşedintelui AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală nr. 
2310/2007 privind procedura de înregistrare a contractelor încheiate între persoane 
juridice române şi persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente; 

68. Ordinul preşedintelui AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală nr.222/2008 
privind conŃinutul dosarului preŃurilor de transfer (liniile directoare privind preŃurile de 
transfer emise de OrganizaŃia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi Codul de 
conduită privind documentaŃia preŃurilor de transfer, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene nr.C176/1 din 28 iulie 2006). 

69.  Ordinul preşedintelui AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală nr. 
819/2008 pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

70. Ordinul preşedintelui AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală nr. 605/2008 
privind aprobarea Procedurii de anulare din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA a 
persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care figurează în lista 
contribuabililor inactivi; 

71. Ordinul preşedintelui AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală nr.1165/2009 
privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal, pentru persoanele 
impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic, ca 
perioadă fiscală şi care efectuează o achiziŃie intracomunitară taxabilă în România, 
precum şi a modelului şi conŃinutului unor formulare; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


