
CFA-A1 

CAMERA CONSULTANȚILOR FISCALI DIN ROMÂNIA 

EXAMEN DE ATRIBUIRE A CALITĂȚII DE CONSULTANT FISCAL 

ASISTENT 

CHESTIONAR DE EXAMEN 

Numărul legitimației  ____________________ 

Numele _______________________________ 

Prenumele tatălui _______________________ 

Prenumele _____________________________ 

 

VARIANTA   A 

1. Sunt scutiți de la plata impozitului pe profit următorii contribuabili: 

a) persoanele juridice cu sediul social în România, înființate potrivit legislației europene; b) persoanele 

juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu/mai multor sedii permanente în 

România; c) cultele religioase, pentru venituri obținute din producerea și valorificarea obiectelor și 

produselor necesare activității de cult, venituri obținute din chirii, alte venituri obținute din activități 

economice; d) persoanele juridice străine care realizează venituri din/sau în legătură cu proprietăți 

imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deținute la o persoană 

juridică română; e) persoanele juridice române; f) persoanele juridice străine și persoanele fizice nerezidente 

care desfășoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică.  

2. Actul administrativ fiscal prin care se stabilește suma aprobată la rambursare este: 

a) decontul cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare; b) decizia de restituire; c) decontul special 

de TVA; d) decizia de rambursare sau decizia de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare stabilite 

de inspecția fiscală, după caz; e) decizia de impunere din oficiu; f) declarația fiscală.  

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

completările ulterioare, prevede un nivel redus de accize față de nivelul accizei standard pentru berea 

produsă de producătorii independenți, a căror producție anuală nu depășește: 

a) 600 mii hl; b) 400 mii hl; c) 300 mii hl; d) 100 mii hl; e) 50 mii hl; f) 200 mii hl.  

4. Cota redusă de TVA de 9% nu se aplică pentru: 

a) livrarea de pâine; b) livrarea de băuturi alcoolice; c) livrarea de manuale școlare; d) cazarea în cadrul 

sectorului hotelier; e) livrarea de medicamente de uz uman; f) livrarea de medicamente de uz veterinar.  

5. Organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor nerezidenți care nu au pe teritoriul 

României un sediu permanent, sunt stabiliți în spațiul comunitar și care au, potrivit legilor speciale, dreptul 

de a se înregistra direct în România este: 

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilii nerezidenți își au domiciliul fiscal; b) Administrația 

fiscală pentru contribuabili nerezidenți din cadrul Direcției generale regionale a finanțelor publice 

București; c) Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice; d) Direcțiile de impozite și taxe locale;  

e) Administrațiile finanțelor publice ale sectoarelor municipiului București; f) Direcția generală de 

administrare a marilor contribuabili.  

6. Când un contribuabil încetează să mai existe în cursul unui an fiscal, perioada impozabilă luată în calculul 

impozitului pe profit este: 

a) perioada din anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat; b) perioada cuprinsă între 01 ianuarie 

a anului precedent celui în care contribuabilul încetează să mai existe și data stabilită de către 

administratorul contribuabilului; c) perioada cuprinsă între 01 ianuarie a anului în care contribuabilul 

încetează să mai existe și data stabilită de către administratorul contribuabilului; d) perioada anterioară din 

anul calendaristic cuprinsă între 1 ianuarie și ziua anterioară primei zile a anului fiscal modificat;  

e) perioada din anul calendaristic pentru care contribuabilul nu a existat; f) perioada anterioară din anul 

calendaristic precedent celui în care contribuabilul își încetează existența.  
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7. La determinarea impozitului pe profit, dobânzile și pierderile din diferențe de curs valutar în legătură cu 

împrumuturile obținute de la instituțiile de credit străine sunt: 

a) elemente asimilate cheltuielilor, cu deductibilitate limitată; b) elemente asimilate cheltuielilor, 

nedeductibile fiscal; c) cheltuieli nedeductibile fiscal; d) elemente asimilate cheltuielilor, cu deductibilitate 

limitată, ce se vor lua în calculul impozitului pe profit doar în anii fiscali următori celui în care se 

înregistrează contabil; e) cheltuieli cu deductibilitate limitată; f) cheltuieli deductibile fiscal.  

8. Pentru care dintre următoarele prestări de servicii efectuate către un beneficiar persoană neimpozabilă 

stabilit în alt stat membru, locul prestării din punct de vedere al TVA se consideră a fi locul unde este 

stabilit prestatorul? 

a) transportul internațional de bunuri; b) servicii de avocatură; c) servicii de intermediere; d) lucrări asupra 

bunurilor mobile corporale; e) transportul intracomunitar de bunuri; f) servicii accesorii transportului.  

9. Pentru un mijloc fix cu o durată normală de utilizare de 3 ani, în cazul metodei de amortizare degresivă, 

amortizarea fiscală luată în calculul impozitului pe profit se determină prin multiplicarea cotelor de 

amortizare liniară cu următorul coeficient: 

a) 1,5; b) 1,25; c) 2,5; d) 2,25; e) 2,0; f) 3.  

10. Care este baza impozabilă aferentă veniturilor obținute din România de persoane nerezidente, potrivit 

Titlului V din Codul fiscal? 

a) veniturile brute obținute din România; b) veniturile nete obținute din România; c) veniturile brute 

obținute din România la care se adaugă TVA în cotă de 24%; d) diferența dintre veniturile obținute și 

cheltuielile efectuate pentru realizarea acestor venituri; e) veniturile obținute din România din vânzarea de 

marfă în România în baza unui contract încheiat cu o persoană juridică română; f) veniturile obținute de o 

persoană juridică română din activități de consultanță în cadrul unor acorduri de finanțare gratuită.  

11. Cererea de eliberare a certificatului de atestare a impozitului plătit de nerezidenți se depune la: 

a) autoritatea administrativă locală; b) Comisia fiscală centrală; c) plătitorul de venit; d) orice organ fiscal 

teritorial; e) organul fiscal teritorial în raza căruia plătitorul de venit este înregistrat ca plătitor de impozite și 

taxe; f) Ministerul Finanțelor Publice.  

12. Impozitul pe veniturile din premii se virează la bugetul de stat: 

a) până la data de 10 inclusiv a lunii în care a fost reținut; b) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare 

trimestrului în care a fost reținut; c) la data la care a fost plătit efectiv premiul; d) până la data de 25 inclusiv 

a lunii următoare celei în care a fost reținut; e) până la data de 10 inclusiv a lunii următoare celei în care a 

fost reținut; f) până la data de 25 inclusiv a lunii în care a fost reținut.  

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

modificările și completările ulterioare, deplasarea intracomunitară de produse accizabile este considerată ca 

având loc în regim suspensiv de accize, doar dacă este acoperită de: 

a) bonul fiscal; b) avizul de expediție; c) avizul de însoțire a mărfii; d) contractul de vânzare-cumpărare;  

e) factura pro-formă; f) documentul administrativ electronic.  

14. 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: 

a) animale vii, crescute în țara respectiva cel puțin 2 ani; b) animale vii crescute fără hormoni; c) produse 

obținute de la animale vii crescute fără hormoni; d) produse minerale extrase pe teritoriul țării respective;  

e) produse vegetale cultivate în sere; f) orice fel de mărfuri produse în țara respectivă, aprobate prin 

hotărârea Guvernului României.  
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15. La 31.12.2014 firma <X> deține o creanță comercială mai veche de 270 de zile asupra firmei <Z>, în 

valoare de 150.000 lei, pentru care constituie contabil un provizion 100%. Firma <Z> este o persoană 

afiliată firmei <X>. La calculul impozitului pe profit, provizionul constituit este: 

a) deductibil fiscal în limita unui procent de 30%; b) deductibil fiscal în limita unui procent de 20%;  

c) deductibil fiscal în limita unui procent de 25%; d) nedeductibil fiscal integral; e) deductibil fiscal în 

limita unui procent de 100%; f) deductibil fiscal în limita unui procent de 50%.  

16. Potrivit OMFP 1802/2014, politicile contabile reprezintă: 

a) proceduri privind controlul de calitate; b) proceduri de control intern; c) manual de bune practici 

comerciale; d) principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice aplicate de o entitate la 

întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale; e) ansamblu procedurilor de organizare și funcționare 

internă; f) procedurile fiscale aplicate de o entitate la întocmirea declarațiilor de impozite și taxe.  

17. În vederea aplicării convențiilor de evitare a dublei impuneri, în conformitate cu Titlul V din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, persoana nerezidentă are obligația 

prezentării certificatului de rezidență fiscală la plătitorul de venit: 

a) în termen de 180 de zile de la data plății venitului către persoana nerezidentă; b) în 60 de zile de la data 

plății venitului către persoana nerezidentă; c) în termen de 120 de zile de la data plății venitului către 

persoana nerezidentă; d) la data de 25 a lunii următoare plății venitului către persoana nerezidentă; e) până 

la data de 28/29 februarie a anului următor celui în care a avut loc plata venitului către persoana 

nerezidentă; f) în momentul realizării venitului impozabil, potrivit Titlului V din Legea nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal.  

18. Cine are obligația de a elibera certificatul de atestare a impozitului plătit de nerezidenți în România? 

a) administrația financiară de la sediul beneficiarului de venit; b) autoritatea fiscală competentă;  

c) primăriile din localitățile în care își au sediul plătitorii de venit; d) Trezoreria Statului, prin structurile 

teritoriale; e) Ministerul Administrației și Internelor; f) plătitorul de venit, rezident român.  

19. Constituie infracțiune de evaziune fiscală săvârșirea de fapte în scopul sustragerii de la îndeplinirea 

obligațiilor fiscale, constând în: 

a) efectuarea de înregistrări contabile eronate; b) depunerea cu întârziere a situațiilor financiare anuale;  

c) nedepunerea declarațiilor informative; d) plata cu întârziere a obligațiilor fiscale declarate; e) depunerea 

cu întârziere a declarațiilor fiscale; f) ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile.  

20. Care din următoarele venituri sunt scutite de impozitul pe veniturile obținute din România de persoane 

nerezidente, potrivit Titlului V din Codul fiscal? 

a) redevențele de la un rezident pentru folosirea unei mărci de comerț; b) dobânzi de la un rezident;  

c) dobânda aferentă instrumentelor de datorie publică în lei și în valută; d) comisioane de la un rezident;  

e) veniturile din activitățile de management și consultanță în orice domeniu obținute de la un rezident;  

f) veniturile obținute din jocuri de noroc.  

21. Scutirea de TVA fără drept de deducere nu se aplică pentru: 

a) concesionarea de bunuri imobile; b) închirierea de bunuri imobile; c) arendarea de terenuri agricole;  

d) leasingul de bunuri imobile; e) acordarea cu plată a unor drepturi reale asupra unui bun imobil, pe o 

anumită perioadă; f) cazarea în cadrul sectorului hotelier.  

22. Societățile cu răspundere limitată pot fi administrate: 

a) numai de director; b) numai de cenzori sau auditori financiari; c) numai de către terțe persoane, altele 

decât asociații; d) numai de asociați; e) de asociați sau neasociați; f) numai de auditori.  
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23. Data schimbării domiciliului fiscal este: 

a) data transferului dosarului fiscal al contribuabilului; b) data înregistrării cererii de modificare a 

domiciliului fiscal; c) data înregistrării, în registrul comerțului, a mențiunii de modificare a sediului social; 

d) data stabilită, de comun acord, de contribuabil și organul fiscal; e) data comunicării deciziei de 

modificare a domiciliului fiscal; f) data transferului evidenței fiscale electronice a contribuabilului.  

24. În cazul în care se utilizează expresia „regim suspensiv”, se înțelege ca aplicându-se, în cazul mărfurilor 

necomunitare, următoarelor regimuri: 

1) tranzit extern; 

2) antrepozit vamal; 

3) perfecționare activă sub forma unui sistem cu suspendare; 

4) transformare sub control vamal; 

5) admitere temporară; 

6) abandonarea mărfurilor în favoarea statului. 

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

25. Contribuabilii au obligația de a declara organului fiscal competent din subordinea Agenției Naționale de 

Administrare Fiscală înființarea de sedii secundare în termen de: 

a) 15 zile; b) 30 zile; c) 60 zile; d) nu au obligația de a declara organului fiscal competent înființarea de 

sedii secundare; e) 10 zile; f) 45 zile.  

26. Documentul prin care se solicită rambursarea soldului sumei negative de TVA este: 

a) decontul cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare; b) decizia de rambursare; c) cererea de 

rambursare; d) cererea de compensare; e) decizia de compensare; f) decontul special de TVA.  

27. Pentru care dintre următoarele operațiuni se aplică scutirea de TVA cu drept de deducere: 

a) transportul internațional de persoane; b) cazarea în cadrul sectorului hotelier; c) livrarea de deșeuri de 

metale feroase și neferoase, efectuată în interiorul țării; d) închirierea de bunuri imobile; e) acordarea de 

credite; f) livrarea de material lemnos în interiorul țării.  

28. Din punct de vedere al TVA, pentru care dintre următoarele operațiuni efectuate în interiorul țării nu se 

aplică taxarea inversă? 

a) livrarea de material lemnos; b) livrarea de medicamente; c) livrarea de deșeuri feroase și neferoase;  

d) transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră; e) livrarea de porumb; f) livrarea de energie 

electrică, către un comerciant persoană impozabilă.  

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

modificările și completările ulterioare, sunt supuse sistemului de marcare următoarele produse: 

a) produsele intermediare; b) vinurile liniștite; c) vinurile spumoase; d) cafeaua solubilă; e) berea; f) cafeaua 

verde.  

30. Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare, potrivit legii, au obligația să depună 

declarația anuală de impozit pe profit și să plătească impozitul: 

a) până la data depunerii situațiilor financiare la organul fiscal competent din subordinea Agenției Naționale 

de Administrare Fiscală; b) până la data de 15 aprilie a anului fiscal următor; c) până la data de 25 martie a 

anului fiscal următor; d) până la data de 25 aprilie a anului fiscal următor; e) până la data depunerii 

situațiilor financiare la Registrul Comerțului; f) până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se 

întocmește declarația anuală de impozit pe profit.  
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31. Dreptul organului fiscal de a stabili obligații fiscale se prescrie în termen de 5 ani, de la: 

a) data convenită, de comun acord cu contribuabilul; b) data de 1 ianuarie a anului în care s-a născut creanța 

fiscală; c) data depunerii declarației fiscale; d) data ultimei inspecții fiscale; e) data de 25 a lunii următoare 

perioadei fiscale de raportare; f) data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanța fiscală, 

dacă legea nu dispune altfel.  

32. Înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari nu este obligatorie pentru: 

a) achizițiile intracomunitare de bunuri, taxabile din punct de vedere al TVA; b) transferurile de bunuri, 

scutite de TVA; c) vânzările la distanță; d) achizițiile de servicii intracomunitare taxabile; e) livrările 

intracomunitare de bunuri, scutite de TVA; f) prestările de servicii intracomunitare, taxabile în statul 

membru în care este stabilit beneficiarul.  

33. Justificarea deducerii TVA pentru achiziția de bunuri efectuată de către o persoană impozabilă înregistrată 

în scopuri de TVA se poate face cu: 

a) exemplarul original al bonului fiscal cu o valoare mai mare de 100 euro; b) exemplarul original al 

avizului de expediție; c) exemplarul original al facturii pentru achiziția efectuată; d) exemplarul original al 

bonului fiscal cu o valoare mai mare de 400 euro; e) exemplarul original al declarației vamale de export;  

f) exemplarul original al chitanței care reflectă plata achiziției.  

34. Care dintre următoarele produse intră în grupa „Alte produse accizabile”, grupă supusă accizelor 

nearmonizate? 

a) benzina fără plumb; b) motorina; c) alcoolul etilic; d) țigaretele; e) cafeaua; f) energia electrică.  

35. Venitul net din cedarea folosinței unui bun imobil se stabilește prin: 

a) deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut;  

b) deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut;  

c) deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 20% asupra venitului brut;  

d) deducerea din venitul net a cheltuielilor neimpozabile în cuantum de până la 10.000 euro; e) deducerea 

din venitul net a cheltuielilor neimpozabile în cuantum de până la 15.000 euro; f) deducerea din venitul net 

a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut.  

36. Din punct de vedere al TVA, nu sunt considerate livrări de bunuri efectuate cu plată: 

a) acordarea de bunuri în mod gratuit în scop de reclamă; b) preluarea de către o persoană impozabilă de 

bunuri mobile corporale achiziționate sau produse de către aceasta, altele decât bunurile de capital, pentru a 

fi utilizate în scopul unor operațiuni care nu dau drept integral de deducere, dacă taxa aferentă bunurilor 

respective a fost dedusă total sau parțial la data achiziției; c) trecerea în domeniul public a unor bunuri din 

patrimoniul persoanelor impozabile, în schimbul unei despăgubiri; d) transferul dreptului de proprietate 

asupra bunurilor, în urma executării silite; e) preluarea de către o persoană impozabilă a bunurilor mobile 

achiziționate sau produse de către aceasta pentru a fi puse la dispoziție altor persoane în mod gratuit, dacă 

taxa aferentă bunurilor respective sau părților lor componente a fost dedusă total sau parțial; f) preluarea de 

către o persoană impozabilă a bunurilor mobile achiziționate sau produse de către aceasta pentru a fi 

utilizate în scopuri care nu au legătură cu activitatea economică desfășurată, dacă taxa aferentă bunurilor 

respective sau părților lor componente a fost dedusă total sau parțial.  

37. Sunt obligate la plata impozitului pe profit în România următoarele persoane: 

a) persoanele juridice nerezidente care obțin redevențe de la un rezident din România, dacă redevențele sunt 

primite în România; b) persoanele fizice nerezidente care desfășoară activități dependente în România;  

c) persoanele fizice nerezidente care desfășoară o activitate independentă prin intermediul unui sediu 

permanent în România; d) persoanele fizice rezidente; e) persoanele juridice nerezidente care obțin 

redevențe de la un rezident din România, indiferent dacă redevențele sunt primite în România sau în 

străinătate; f) persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate 

atât în România, cât și în străinătate, din asocieri fără personalitate juridică.  
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38. Contribuabilii, precum și asociațiile fără personalitate juridică, care încep o activitate în cursul anului fiscal 

sunt obligați să depună la organul fiscal competent o declarație referitoare la veniturile și cheltuielile 

estimate a se realiza pentru anul fiscal, astfel: 

a) în termen de 30 zile de la data producerii evenimentului; b) în termen de 15 zile de la data producerii 

evenimentului; c) în termen de 45 zile de la data producerii evenimentului; d) în termen de 30 zile de la data 

obținerii primului venit; e) în termen de 15 zile de la data obținerii primului venit; f) până la data de 31 

decembrie a anului în care a început activitatea.  

39. La data intrării în entitate, bunurile procurate cu titlu oneros se evaluează și se înregistrează în contabilitate 

la valoarea de intrare, care se stabilește astfel: 

a) la cost de achiziție; b) la valoarea de aport, stabilită în urma evaluării; c) la valoarea justă; d) la cost de 

producție; e) la valoarea de vânzare stabilită în baza prețului cu amănuntul; f) la valoarea de vânzare 

stabilită în baza prețului cu amănuntul exclusiv TVA.  

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

modificările și completările ulterioare, acciza specifică se determină anual pe baza prețului mediu ponderat 

de vânzare cu amănuntul, pentru: 

a) țigarete; b) bere; c) țigări și țigări de foi; d) produse intermediare; e) benzină fără plumb; f) vinuri 

spumoase.  
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CFA 

27 Iunie 2015 

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       

 

 

 


