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CAMERA CONSULTANȚILOR FISCALI DIN ROMÂNIA 

EXAMEN DE ATRIBUIRE A CALITĂȚII DE CONSULTANT FISCAL 

 

CHESTIONAR DE EXAMEN 

Numărul legitimaţiei ____________________ 

Numele _______________________________ 

Prenumele tatălui _______________________ 

Prenumele _____________________________ 

 

VARIANTA   A 

 

 

1. O societate nestabilită și neînregistrată în scopuri de TVA în România are obligația să solicite înregistrarea 

în scopuri de TVA în România, dacă efectuează într-un an calendaristic: 

a) livrarea unui teren agricol extravilan; b) o livrare de bunuri cu instalare către o persoană impozabilă 

stabilită în România; c) un import de bunuri în România; d) o livrare intracomunitară de bunuri, scutită de 

TVA în România; e) o prestare de servicii de reparații la un bun imobil din România, către o întreprindere 

mică din România; f) o prestare de servicii de consultanță către o primărie din România.  

2. Domiciliul fiscal pentru persoanele juridice este: 

a) sediul administrației finanțelor publice în a cărei rază teritorială se află sediul social al persoanei juridice; 

b) sediul social declarat, în orice situație; c) adresa unde își are domiciliul sau locuiește efectiv 

reprezentantul legal al persoanei juridice, în orice situație; d) sediul social sau locul unde se exercită 

gestiunea administrativă și conducerea efectivă a afacerilor, în cazul în care acestea nu se realizează la 

sediul social declarat; e) adresa unde își are domiciliul sau locuiește efectiv asociatul majoritar al persoanei 

juridice, în orice situație; f) locul unde se exercită conducerea efectivă a afacerilor, în orice situație.  

3. Nu sunt impozabile veniturile din investiții: 

a) realizate ca urmare a unor achiziții la prețuri preferențiale; b) realizate din deținerea și tranzacționarea 

titlurilor unor fonduri deschise de investiții; c) realizate din deținerea și tranzacționarea părților sociale;  

d) realizate ca urmare a unor merite deosebite recunoscute deținătorului de către instituții abilitate;  

e) realizate din deținerea și tranzacționarea titlurilor de stat și/sau a obligațiunilor emise de către unitățile 

administrativ-teritoriale; f) realizate din deținerea și tranzacționarea titlurilor cotate pe piețele financiare din 

străinătate.  

4. În cazul unei rambursări de TVA, suma aprobată la rambursare se stabilește prin: 

a) Decizia de restituire; b) Decontul de TVA; c) Decontul special de TVA; d) Decizia privind rambursarea 

TVA sau Decizia privind obligațiile fiscale suplimentare stabilite de inspecția fiscală, după caz; e) Decizia 

privind bazele de impunere; f) Decizia de impunere.  

5. Conform reglementărilor contabile în vigoare, scoaterea din evidența contabilă prin vânzare a unui bun care 

a constituit aport la capitalul social: 

a) implică o scădere a capitalului social cu valoarea bunului ce face obiectul vânzării; b) implică diminuarea 

cotei de participare la capitalul social pentru asociatul/acționarul care a adus bunul ca aport la capital;  

c) nu modifică capitalul social, cu excepția situațiilor prevăzute de legislația în vigoare; d) implică o 

majorare a capitalului social cu valoarea bunului ce face obiectul vânzării; e) implică înlocuirea bunului 

vândut cu altul similar în scopul menținerii capitalului social la aceeași valoare; f) implică o creștere a cotei 

de participare la capitalul social pentru asociatul/acționarul care a adus bunul ca aport la capital.  
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6. 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) nedeductibil fiscal integral; b) deductibil fiscal în limita unui procent de 50%; c) deductibil fiscal în 

limita unui procent de 100%; d) deductibil fiscal în limita unui procent de 25%; e) deductibil fiscal în limita 

unui procent de 30%; f) deductibil fiscal în limita unui procent de 20%.  

7. Societatea X construiește un depozit pentru societatea Y. Ambele societăți sunt stabilite și înregistrate în 

scopuri de TVA în România. Depozitul este situat în Ucraina. Din punct de vedere al TVA, serviciile 

prestate de societatea X în beneficiul societății Y sunt: 

a) impozabile în România, iar obligația plății taxei revine beneficiarului, respectiv societății Y;  

b) impozabile în Ucraina, unde este situat depozitul; c) taxabile în România cu cota de TVA de 9%;  

d) impozabile în România, dar scutite de TVA fără drept de deducere; e) impozabile în România, dar scutite 

de TVA cu drept de deducere; f) impozabile în România, iar obligația plății taxei revine prestatorului, 

respectiv societății X.  

8. Sunt scutite de impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți următoarele venituri: 

a) comisioane de la un rezident; b) venituri din premii acordate la concursuri organizate în România;  

c) venituri realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident în 

cadrul operațiunii de fiducie; d) venituri ale unei persoane fizice nerezidente, obținute dintr-o activitate 

dependentă desfășurată în România; e) premiile acordate elevilor și studenților nerezidenți la concursurile 

finanțate din fonduri publice; f) redevențe de la un rezident.  

9. Statul, prin Ministerul Finanțelor Publice, precum și orice persoană interesată poate cere dizolvarea pe cale 

judecătorească a unei societăți, în situația în care: 

a) Societatea cu răspundere limitată are ca asociat unic o altă societate cu răspundere limitată, alcătuită 

dintr-o singură persoană; b) Asociatul unic nu este administrator; c) Asociatul unic este administrator;  

d) Societatea pe acțiuni este administrată de un Consiliu de Administrație; e) Societatea pe acțiuni este 

administrată în sistem dualist; f) Societatea este administrată de asociații participanți la capitalul social.  

10. 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) 2,0; b) 3; c) 1,25; d) 1,5; e) 2,5; f) 2,25.  

11. O societate X stabilită și înregistrată în scopuri de TVA în România achiziționează confecții de la o 

societate Y, stabilită și înregistrată în scopuri de TVA în Spania. Bunurile sunt transportate din Portugalia 

în România de către societatea Y din Spania. Bunurile sunt livrate în data de 22 mai 2015, iar factura este 

emisă în data de 10 iunie 2015. Când intervine exigibilitatea TVA pentru achiziția intracomunitară 

efectuată de societatea X? 

a) la data de 22 mai 2015; b) la data de 30 mai 2015; c) la data de 25 iunie 2015; d) la data de 10 iunie 

2015; e) la data de 25 mai 2015; f) la data de 15 iunie 2015.  

12. Un antrepozit fiscal din România autorizat pentru producția de produse energetice poate livra în regim 

suspensiv de accize o cantitate de motorină către: 

a) un comerciant angro din România; b) un comerciant angro din Italia; c) un comerciant en detail din 

România; d) un destinatar înregistrat din Austria; e) un expeditor înregistrat din România; f) un destinatar 

înregistrat din România.  
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13. Decontul special de taxă (formular 301) se depune: 

a) până la data de 25 inclusiv a fiecărei luni, chiar dacă persoana impozabilă nu a efectuat operațiuni 

taxabile; b) până la data de 25 inclusiv a fiecărei luni, de către persoanele impozabile al căror cod de 

înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat din oficiu; c) până la data de 20 inclusiv a lunii următoare celei 

în care ia naștere exigibilitatea operațiunilor; d) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia 

naștere exigibilitatea operațiunilor; e) în același timp cu decontul de TVA (formular 300) pe care aceeași 

persoană impozabilă are obligația de a-l depune; f) până la data de 25 inclusiv a fiecărei luni, de către 

persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat la cerere.  

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

a) 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; b) 

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

străine și persoanele fizice nerezidente care desfășoară activitate în România într-o asociere cu sau fără 

personalitate juridică; d) persoanele juridice române; e) 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; f) persoanele juridice străine care desfășoară activitate 

prin intermediul unui sediu/mai multor sedii permanente în România.  

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

impozitului pe profit este: 

a) perioada anterioară din anul calendaristic cuprinsă între 1 ianuarie și ziua anterioară primei zile a anului 

fiscal modificat; b) perioada cuprinsă între 01 ianuarie a anului în care contribuabilul încetează să mai existe 

și data stabilită de către administratorul contribuabilului; c) perioada anterioară din anul calendaristic 

precedent celui în care contribuabilul își încetează existența; d) perioada cuprinsă între 01 ianuarie a anului 

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

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

calendaristic pentru care contribuabilul nu a existat.  

16. Din punct de vedere al TVA, locul livrării de gaz prin intermediul unui sistem de gaze naturale situat pe 

teritoriul Comunității către un comerciant persoană impozabilă este: 

a) locul unde este înregistrat furnizorul în scopuri de TVA; b) locul unde beneficiarul are sediul activității 

economice sau un sediu fix pentru care se livrează gazul; c) locul unde se încheie transportul gazului;  

d) locul unde se consumă gazul; e) locul unde începe transportul gazului; f) locul unde furnizorul are sediul 

activității economice sau un sediu fix de la care se livrează gazul.  

17. Societatea X efectuează în beneficiul societății Y lucrări de construcții – montaj începând cu data de  

1 aprilie 2015. Ambele societăți sunt stabilite și înregistrate în scopuri de TVA în România. Potrivit 

clauzelor contractuale, prima situație de lucrări pentru serviciile prestate este întocmită de X la data de 31 

mai 2015 și este acceptată de Y, conform contractului, la data de 10 iunie 2015. Termenul limită pentru 

emiterea facturii de către X pentru lucrările de construcții-montaj prestate în perioada 1 aprilie - 31 mai 

2015 este: 

a) 15 iulie 2015; b) 1 august 2015; c) 31 mai 2015; d) 25 iunie 2015; e) 25 iulie 2015; f) 15 iunie 2015.  
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18. Potrivit convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, în cazul plății 

veniturilor de natura: “dividende”, ”dobânzi”, ”comisioane” sau ”redevențe” realizate în statul sursă, ce 

prevedere privind impunerea se aplică cu prioritate : 

a) dispozițiile alin.1 ale acestor articole, privind impozitarea în statul de rezidență a beneficiarului de venit, 

pe baza certificatului de rezidență fiscală; b) articolul “Beneficiile /Profiturile întreprinderilor“ din tratatele 

fiscale; c) articolul “ Alte venituri“ din tratatele fiscale; d) dispozițiile alin.1 ale acestor articole, privind 

impozitarea în statul de rezidență a beneficiarului de venit, fără prezentarea certificatului de rezidență 

fiscală; e) legislația internă, respectiv Titlul V din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările 

și completările ulterioare; f) dispozițiile alin.2 ale articolelor “dividende”, ”dobânzi”, ”comisioane” sau 

”redevențe” din convențiile de evitare a dublei impuneri.  

19. Firma X a realizat profit net din activitatea desfășurată în anul 2013 și aplică în anul 2014 sistemul de 

declarare și plată a impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial. În anul 2014 firma X 

va determina plățile anticipate trimestriale: 

a) în sumă de o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul 2013, actualizat cu indicele prețurilor de 

consum, specific domeniului de activitate desfășurată de firmă, din anul pentru care se efectuează plățile 

anticipate; b) în sumă de o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul 2013, actualizat cu indicele 

prețurilor de consum, stabilit pentru anul 2013; c) în sumă de o pătrime din impozitul pe profit datorat 

pentru anul 2013, actualizat cu indicele prețurilor de consum, estimat cu ocazia elaborării bugetului inițial al 

anului pentru care se efectuează plățile anticipate; d) în sumă de o treime din impozitul pe profit datorat 

pentru anul 2013, actualizat cu indicele prețurilor de consum, stabilit pentru anul 2013; e) în sumă de o 

treime din impozitul pe profit datorat pentru anul 2013, actualizat cu indicele prețurilor de consum, estimat 

cu ocazia elaborării bugetului inițial al anului pentru care se efectuează plățile anticipate; f) în sumă de o 

treime din impozitul pe profit datorat pentru anul 2013, actualizat cu indicele prețurilor de consum, specific 

domeniului de activitate desfășurată de firmă, din anul pentru care se efectuează plățile anticipate.  

20. Societatea comercială A, stabilită și înregistrată în scopuri de TVA în România, primește pentru reparații un 

strung din Germania de la B, o companie stabilită și înregistrată în scopuri de TVA atât în Germania, cât și 

în Austria. După efectuarea reparațiilor în România, utilajul este transportat în Olanda. B îi comunică lui A 

codul său de înregistrare în scopuri de TVA din Germania. Din punct de vedere al legislației privind TVA, 

unde este considerat locul prestării pentru serviciile de reparații realizate de societatea A în beneficiul 

societății B? 

a) în Austria, statul membru în care este stabilită și înregistrată în scopuri de TVA societatea B; b) în 

România, pentru că serviciile de reparații sunt efectiv prestate în România; c) în Germania, statul membru 

în care este stabilită societatea B și din care a comunicat codul de înregistrare în scopuri de TVA; d) în 

România, statul membru în care începe transportul bunului după efectuarea reparațiilor; e) în Olanda, statul 

membru în care bunurile au fost transportate după prelucrare; f) în România pentru că prestatorul este 

stabilit în România.  

21. Onorariile și comisioanele bancare achitate în vederea obținerii de împrumuturi pe termen lung se 

înregistrează în contabilitate: 

a) pe seama veniturilor din exploatare în exercițiul curent; b) pe seama cheltuielilor cu dobânzile în 

exercițiul curent; c) pe seama cheltuielilor cu comisioanele bancare în exercițiul curent; d) pe seama 

cheltuielilor înregistrate în avans, urmând să se recunoască la cheltuieli curente eșalonat, pe perioada de 

rambursare a împrumuturilor respective; e) pe seama veniturilor înregistrate în avans, urmând să se 

recunoască la venituri curente eșalonat, pe perioada de rambursare a împrumuturilor respective; f) pe seama 

veniturilor din dobânzi în exercițiul curent.  

22. Cota de impozit pe veniturile obținute din România de către un nerezident aplicabilă în cazul veniturilor 

obținute la jocurile de noroc practicate în România, de la fiecare joc de noroc, obținute de la același 

organizator într-o singură zi de joc este: 

a) 25%; b) Sunt venituri neimpozabile în România; c) 16%; d) 5%; e) 0%; f) 10%.  
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23. Societatea X a încheiat un contract cu societatea Y pentru livrarea de calculatoare. Cele două societăți sunt 

stabilite și înregistrate în scopuri de TVA în România. Societatea X emite către societatea Y o factură în 

data de 10 martie 2015 pentru un avans care se încasează în data de 3 aprilie 2015, livrarea calculatoarelor 

urmând a avea loc ulterior încasării avansului. Exigibilitatea TVA intervine: 

a) la data de 3 aprilie 2015; b) la data de 25 mai 2015; c) la data de 10 martie 2015; d) la niciuna dintre date, 

întrucât livrarea calculatoarelor nu a avut loc; e) la data de 15 aprilie 2015; f) la data de 25 aprilie 2015.  

24. Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate – prevăzută în Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătății – este inclusă în nivelul accizelor prevăzut în Anexa nr.1 de la Titlul VII – Accize și alte 

taxe speciale din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru 

următoarele produse: 

a) cocs; b) bere; c) țigări și țigări de foi; d) cărbune; e) motorină; f) energie electrică.  

25. Deținătorul antrepozitului răspunde de:  

1) păstrarea mărfurilor sub supravegherea vamală atât timp cât acestea se află în antrepozitul vamal; 

2) executarea obligațiilor care decurg din depozitarea mărfurilor aflate sub regimul de antrepozit vamal 

și 

3) respectarea condițiilor speciale precizate în autorizație, 

4) deținătorul antrepozitului nu are nicio obligație în cadrul regimului, 

5) deținătorul antrepozitului are doar obligațiile ce rezultă din regimul de perfecționare pasivă, 

6) deținătorul antrepozitului are doar obligațiile ce rezultă din regimul de transformare sub control vamal. 

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

26. Forma autentică a actului constitutiv al societății este obligatorie atunci când: 

a) Se constituie o societatea pe acțiuni; b) Printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află și un 

imobil; c) Societatea înființează sedii secundare; d) Se constituie o societate cu acționari nerezidenți;  

e) Se constituie o societate în comandită pe acțiuni; f) Numărul acționarilor în societatea pe acțiuni este 2.  

27. Contribuabilul are dreptul să își prezinte, în scris, punctul de vedere cu privire la constatările inspecției 

fiscale, în termen de: 

a) 7 zile lucrătoare de la data încheierii inspecției fiscale; b) 5 zile lucrătoare de la data încheierii inspecției 

fiscale; c) 45 zile lucrătoare de la data încheierii inspecției fiscale; d) 1 zi lucrătoare de la data încheierii 

inspecției fiscale; e) 3 zile lucrătoare de la data încheierii inspecției fiscale; f) 30 zile lucrătoare de la data 

încheierii inspecției fiscale.  

28. Un antrepozit fiscal din România autorizat pentru producția de motorină livrează: 

- 10.000 de tone către un destinatar înregistrat din Slovenia; 

- 5.000 de tone către un antrepozit fiscal de depozitare produse energetice din Olanda; 

- 7.000 de tone către un antrepozit fiscal de depozitare produse energetice din Italia; 

- 1.000 de tone către o rețea autorizată pentru distribuție angro produse energetice din Danemarca. 

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

a) 8.000 de tone; b) 17.000 de tone; c) 23.000 de tone; d) 15.000 de tone; e) 1.000 de tone; f) 12.000 de 

tone.  

29. Plata impozitului anual, aferent venitului din activități agricole, stabilit conform deciziei de impunere 

anuale se efectuează către bugetul de stat în rate egale, astfel: 

a) 20% din impozit până la data de 15 octombrie inclusiv și 80% din impozit până la data de 15 decembrie 

inclusiv; b) 50% din impozit până la data de 25 octombrie inclusiv și 50% din impozit până la data de 15 

decembrie inclusiv; c) în patru rate egale, de câte 25%, plătibile până pe 25 a lunii de la sfârșitul fiecărui 

trimestru; d) o singura dată, după valorificarea producției agricole; e) 25 % din impozit până la data de 25 

octombrie inclusiv și 75% din impozit până la data de 15 decembrie inclusiv; f) 50% din impozit până la 

data de 25 septembrie inclusiv și 50% din impozit până la data de 15 noiembrie inclusiv.  
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30. În cazul unor operațiuni de tranzit comunitar extern, cu excepția situațiilor care urmează a fi stabilite atunci 

când este cazul în conformitate cu procedura comitetului, nu este necesară constituirea nici unei garanții 

pentru: 

1) trasee aeriene;  

2) transportul mărfurilor pe Rin și pe căile navigabile renane; 

3) transportul prin conducte;  

4) operațiuni efectuate de companiile de căi ferate din statele membre; 

5) transportul acelor mărfuri pentru care valoarea în vamă nu depășește 100.000 euro. 

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

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

modificările și completările ulterioare, intră în sfera de aplicare a accizelor armonizate: 

a) armele de vânătoare; b) cafeaua solubilă; c) autoturismele; d) energia electrică; e) băuturile răcoritoare;  

f) articolele din cristal.  

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

a) păstrarea unui loc fix de activitate numai în scopul desfășurării de activități cu caracter pregătitor sau 

auxiliar de către un nerezident; b) un atelier; c) sucursala unei persoane juridice nerezidente; d) o carieră de 

extracție a pietrei pentru construcții; e) o fabrică; f) un loc de conducere.  

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

modificările și completările ulterioare, produsele supuse accizelor armonizate pot fi primite în regim 

suspensiv de accize, dar nu pot fi deținute și nici expediate în regim suspensiv de accize de către: 

a) antrepozitarul autorizat pentru depozitare; b) antrepozitarul autorizat pentru producție; c) comerciantul 

angro; d) expeditorul înregistrat; e) destinatarul înregistrat; f) importatorul autorizat.  

34. Firma X, plătitoare de impozit pe profit, a achiziționat în anul 2012 un teren la prețul de achiziție de 

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

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

preț de vânzare de 1.100.000 lei (exclusiv TVA). Care este valoarea impozitului pe profit datorat de firma 

X pentru vânzarea terenului? 

a) 32.000 lei; b) 16.000 lei; c) 13.600 lei; d) 48.000 lei; e) 8.000 lei; f) 24.000 lei.  

35. Pentru determinarea profitului impozabil și implicit a impozitului pe profit, sunt considerate cheltuieli cu 

deductibilitate limitată: 

a) taxele de înscriere, cotizațiile și contribuțiile datorate către camerele de comerț și industrie, organizațiile 

sindicale și organizațiile patronale; b) cheltuielile efectuate, potrivit legii, pentru protecția muncii și 

cheltuielile efectuate pentru prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale; c) cheltuielile 

reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori; d) cheltuielile pentru formarea și perfecționarea 

profesională a personalului angajat; e) cheltuielile reprezentând contribuțiile pentru asigurarea de accidente 

de muncă și boli profesionale, potrivit legii, și cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de 

riscuri profesionale; f) cheltuielile cu achiziționarea ambalajelor, pe durata de viață stabilită de către 

contribuabil.  

36. Conform Titlului V din Codul fiscal, impozitul reținut în plus de către plătitorul de venit față de sarcina 

fiscală rezultată din aplicarea prevederilor legislației naționale, convențiilor de evitare a dublei impuneri 

sau a legislației Uniunii Europene se restituie de: 

a) de la bugetul statului de rezidență a beneficiarului de venit; b) bugetul asigurărilor sociale; c) plătitorul de 

venit sau organul fiscal competent în situația în care plătitorul de venit nu mai există, după caz; d) bugetul 

Primăriei în raza căruia se află situat plătitorul de venit; e) de la bugetul Uniunii Europene; f) de la bugetul 

asigurărilor de sănătate.  
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37. Veniturile sub formă de premii se impun, prin reținerea la sursă: 

a) cu o cotă de 16% aplicată asupra diferenței dintre venitul net și cheltuielile aferente obținerii acestuia;  

b) cu o cotă de 16% aplicată asupra venitului net realizat din fiecare premiu; c) cu o cotă de 16% aplicată 

asupra premiilor brute, in situația premiilor in bunuri sau servicii; d) cu o cotă de 16% aplicată asupra 

veniturilor totale din premii obținute în anul fiscal; e) cu o cotă de 25% aplicată asupra venitului net realizat 

din fiecare premiu; f) cu o cotă de 16% aplicată asupra venitului brut realizat intr-o zi lucrătoare.  

38. Pentru persoana impozabilă care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o 

achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România, perioada fiscală: 

a) se modifică și devine anul calendaristic; b) se modifică și devine luna calendaristică, numai dacă valoarea 

achiziției intracomunitare este mai mică de 10.000 euro; c) se modifică și devine semestrul calendaristic;  

d) rămâne trimestrul calendaristic, numai dacă valoarea achiziției intracomunitare este mai mică de 10.000 

euro; e) se modifică și devine luna calendaristică; f) rămâne trimestrul calendaristic.  

39. Se înregistrează în scopuri de TVA, la înființare sau prin opțiune, numai în urma analizei de risc: 

a) societățile comerciale înființate potrivit Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; b) instituțiile publice; c) entitățile fără personalitate juridică; d) persoanele fizice autorizate;  

e) persoanele fizice care exercită profesii libere; f) persoanele juridice nerezidente.  

40. Pentru livrarea cărora dintre următoarele bunuri nu se aplică cota redusă de TVA de 9%: 

a) semințe, plante și ingrediente utilizate în prepararea alimentelor; b) medicamente de uz veterinar; c) bere 

fără alcool; d) reviste destinate în principal publicității; e) alimente destinate consumului uman și animal;  

f) făină neagră de grâu.  
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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       

 

 

 

 

 


