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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. Un antrepozit fiscal autorizat pentru producția de alcool etilic livrează: 

- 1.000 hl de alcool etilic destinat utilizării în producția de medicamente; 

- 5.000 hl de alcool etilic destinat utilizării în producția de oțet cu codul NC 2209; 

- 500 hl de alcool etilic destinat utilizării în scop medical într-un spital de urgență. 

Pentru ce cantitate de alcool etilic datorează accize bugetului de stat antrepozitul fiscal autorizat pentru 

producția de alcool etilic? 

a) 500 hl alcool etilic; b) 6.000 hl alcool etilic; c) 1.500 hl alcool etilic; d) 5.500 hl alcool etilic; e) 0 hl 

alcool etilic; f) 6.500 hl alcool etilic.  

2. Societatea A, stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în România realizează în data de 26 aprilie 2015 un 

serviciu de transport de bunuri din Ucraina în Turcia în beneficiul societăţii B, persoană impozabilă 

stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în România. Din punct de vedere al TVA, serviciul de transport al 

bunurilor este: 

a) taxabil cu cota TVA de 9%, iar persoana obligată la plata TVA este societatea A; b) neimpozabil în 

România din punct de vedere al TVA; c) taxabil cu cota TVA de 24%, iar persoana obligată la plata TVA 

este societatea A; d) taxabil cu cota TVA de 9%, iar persoana obligată la plata TVA este societatea B;  

e) scutit de TVA cu drept de deducere; f) taxabil cu cota de TVA de 24%, iar persoana obligată la plata 

TVA este societatea B.  

3. Pot reprezenta operaţiuni de perfecţionare în cadrul regimului vamal de perfecţionare pasivă, următoarele: 

1) prelucrarea mărfurilor, inclusiv montarea, asamblarea sau fixarea lor la alte mărfuri; 

2) transformarea mărfurilor; 

3) repararea mărfurilor, inclusiv restaurarea lor şi punerea lor la punct; 

4) etichetarea mărfurilor destinate exportului; 

5) ambalarea mărfurilor destinate târgurilor şi expoziţiilor; 

6) numai etichetarea mărfurilor care intră sub incidenţa politicii agricole comune, destinate exportului. 

Răspuns: 

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

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

modificările şi completările ulterioare, dovada încheierii deplasării în regim suspensiv de accize a unui 

produs supus accizelor armonizate, de la un antrepozit fiscal de producție din România către o țară terță 

este: 

a) avizul de însoțire a mărfii; b) documentul administrativ electronic; c) raportul de export; d) certificatul de 

garanție; e) documentul de însoțire simplificat; f) factura pro-forma.  

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

nerezidente, potrivit Titlului V din Codul fiscal? 

a) comisioane de la un rezident; b) veniturile din activităţile de management şi consultanţă în orice domeniu 

obţinute de la un rezident; c) dobânzi de la un rezident; d) dobânda aferentă instrumentelor de datorie 

publică în lei şi în valută; e) redevenţele de la un rezident pentru folosirea unei mărci de comerţ;  

f) veniturile obţinute din jocuri de noroc.  
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6. Înregistrarea in contabilitate a concediilor de odihnă neefectuate la finele exerciţiului financiar curent, a 

căror sumă nu este comensurată pe baza ştatelor de salarii sau a altor documente care să justifice suma 

respectivă, se realizează: 

a) pe seama contului „Rezultatul Reportat; b) pe seama conturilor de capitaluri; c) pe seama creanţelor;  

d) pe seama conturilor de disponibil; e) pe seama provizioanelor; f) pe seama conturilor de imobilizări.  

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

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

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

a) țigarete; b) bere; c) kerosen; d) țigări și țigări de foi; e) produse intermediare; f) vinuri spumoase.  

8. În cazul altor bunuri decât bunurile de capital este obligatorie efectuarea ajustării taxei pe valoarea adăugată 

deductibile, în situaţia: 

a) perisabilităţilor, în limitele stabilite prin lege; b) anulării înregistrării în scopuri de TVA în vederea 

aplicării regimului special de scutire pentru întreprinderile mici; c) casării bunurilor; d) pierderilor 

tehnologice în limitele stabilite potrivit legii; e) furtului demonstrat pe baza actelor doveditoare emise de 

organele judiciare; f) distrugerii ca urmare a unor calamităţi naturale.  

9. O societate A vinde unei societăţi B o cantitate de 1.000 tone materiale lemnoase, astfel cum sunt definite 

de Codul silvic. Societatea A este stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în România, iar societatea B 

este stabilită în Italia şi înregistrată în scopuri de TVA în România. Materialele lemnoase sunt transportate 

de la Suceava la Bucureşti, unde beneficiarul a închiriat un depozit. Care este regimul TVA aferent livrării 

de materiale lemnoase? 

a) livrarea este scutită de TVA cu drept de deducere; b) livrarea este taxabilă cu cota de 24% şi se aplică 

taxarea inversă; c) livrarea este taxabilă cu cota de 9% şi se aplică taxarea inversă; d) livrarea este scutită de 

TVA fără drept de deducere; e) livrarea este taxabilă cu cota de 5% şi se aplică taxarea inversă; f) livrarea 

este neimpozabilă în România.  

10. Societatea A, plătitoare de impozit pe profit, încheie un contract de sponsorizare conform legii privind 

sponsorizarea, în calitate de sponsor, care are ca obiect plata unei sume de 15.000 lei. Contractul de 

sponsorizare se încheie în data de 2 noiembrie 2015, în aceeaşi lună efectuându-se şi plata sumei de 15.000 

lei. La calculul profitului impozabil pentru anul 2015, societatea prezintă următoarele date financiare: cifra 

de afaceri – 1.002.000 lei; cheltuieli totale (exclusiv impozitul pe profit) – 860.000 lei. Impozitul pe profit 

datorat de societatea A pentru anul 2015 este de: 

a) 11.994 lei; b) 22.114 lei; c) 15.000 lei; d) 25.120 lei; e) 5.024 lei; f) 3.006 lei.  

11. Impozitul datorat la transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice 

între vii asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și a terenurilor de orice 

fel fără construcții, din patrimoniul personal, nu se datorează în următoarele cazuri: 

a) la dobândirea dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia la împlinirea vârstei de 18 ani;  

b) la dobândirea dreptului de proprietate prin act de vânzare/cumpărare; c) la dobândirea dreptului de 

proprietate și a dezmembrămintelor acestuia prin transfer de la o persoană juridică; d) prin transmiterea 

dreptului de proprietate ca urmare a unui act de voință unilateral; e) prin transmisiunea dreptului de 

proprietate și a dezmembrămintelor acestuia ca premii acordate la diverse evenimente; f) la dobândirea 

dreptului de proprietate cu titlul de donație între rude și afini până la gradul al III-lea inclusiv, precum și 

între soți.  
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12. A, o persoană impozabilă stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în România, având ca perioadă fiscală 

luna calendaristică, încasează pe 29 septembrie 2015 un avans pentru livrarea în interiorul ţării a unui utilaj. 

Factura pentru avans este emisa în data de 14 octombrie 2015. Până la ce dată trebuie depus decontul de 

TVA în care A are obligaţia de a evidenţia avansul încasat şi taxa colectată aferentă? 

a) data de 15 inclusiv a lunii octombrie 2015; b) data de 10 inclusiv a lunii noiembrie 2015; c) data de 30 

inclusiv a lunii septembrie 2015; d) data de 25 inclusiv a lunii octombrie 2015; e) data de 25 inclusiv a lunii 

noiembrie 2015; f) data de 20 inclusiv a lunii octombrie 2015.  

13. In înțelesul impozitului pe venit, plata impozitului aferent veniturilor din activități agricole se efectuează 

către bugetul de stat în două rate egale, astfel: 

a) 50% din impozit până la data de 01 octombrie inclusiv şi 50% din impozit până la data de 20 decembrie 

inclusiv; b) 50% din impozit până la data de 25 noiembrie inclusiv şi 50% din impozit până la data de 15 

decembrie inclusiv; c) 50% din impozit până la data de 25 octombrie inclusiv şi 50% din impozit până la 

data de 15 decembrie inclusiv; d) 50% din impozit până la data de 25 februarie inclusiv şi 50% din impozit 

până la data de 20 decembrie inclusiv; e) 50% din impozit până la data de 25 octombrie inclusiv şi 50% din 

impozit până la data de 30 decembrie inclusiv; f) 50% din impozit până la data de 25 martie inclusiv şi 50% 

din impozit până la data de 05 decembrie inclusiv.  

14. Conform Titlului V din Codul fiscal, pentru impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi 

impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România, plătitorii de venituri cu regim de 

reţinere la sursă a impozitelor, cu excepţia plătitorilor de venituri din salarii, au obligaţia să depună o 

declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal 

competent: 

a) obligaţia depunerii declaraţiei aparţine beneficiarului de venit; b) trimestrial, până la data de 25 ale 

primei luni următoare trimestrului; c) plătitorul de venit nu are obligaţia depunerii acestei declaraţii; d) până 

la data de 25 ale lunii următoare plăţii venitului; e) până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului 

curent pentru anul expirat; f) până la 30 iunie a anului următor plăţii venitului.  

15. În scopul determinării venitului net din activități independente, care din următoarele cheltuieli nu se 

încadrează la categoria cheltuielilor nedeductibile: 

a) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale; b) amenzile, 

confiscările, dobânzile, penalităţile de întârziere şi penalităţile datorate autorităţilor române şi străine, 

potrivit prevederilor legale, altele decât cele plătite conform clauzelor din contractele comerciale;  

c) impozitul pe venit datorat potrivit prezentului titlu, inclusiv impozitul pe venitul realizat în străinătate;  

d) cheltuieli efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate în scopul realizării venitului, justificate prin 

documente; e) cheltuielile reprezentând indemnizația de delegare peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit 

pentru instituțiile publice; f) cheltuielile corespunzătoare veniturilor neimpozabile ale căror surse se află pe 

teritoriul României sau în străinătate.  

16. Dizolvarea are loc fără lichidare în următoarele situaţii: 

a) în cazul falimentului; b) atunci când o parte din patrimoniul unei societăţi se desprinde şi este transferată 

ca întreg; c) în cazul decesului unuia dintre asociaţi dacă datorită acestei cauze, numărul asociaţilor s-a 

redus la unul singur; d) în cazul fuziunii ori divizării totale a societăţii; e) în cazul  declarării nulităţii 

societăţii; f) în cazul retragerii unuia dintre asociaţi dacă datorită acestei cauze, numărul asociaţilor s-a 

redus la unul singur.  
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17. Conform Codului fiscal, care dintre următoarele condiţii trebuie îndeplinite de o persoană fizică pentru a fi 

considerată persoană rezidentă în România: 

a) să aibă centrul intereselor vitale amplasat în România; b) să aibă conturi deschise la bănci în România;  

c) să fie prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade mai mică de 183 de zile într-o 

perioadă de 12 luni consecutive care se încheie în anul calendaristic vizat; d) să fie cetăţean străin cu statut 

diplomatic sau consular; e) să nu aibă domiciliul în România; f) să fie prezentă în afara României pentru o 

perioadă sau mai multe perioade ce depăşesc în total 183 de zile într-o perioadă de 12 luni consecutive care 

se încheie în anul calendaristic vizat.  

18. A, o societate stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în România încheie cu B, o societate stabilită şi 

înregistrată în scopuri de TVA în Elveţia, un contract pentru închirierea unui autoturism pe o perioadă de 

25 de zile. Autoturismul este pus la dispoziţia beneficiarului la Arad şi este utilizat de beneficiar atât pe 

teritoriul României, cât şi pe teritoriul Ungariei. Din punct de vedere al TVA, locul prestării serviciului de 

închiriere a autoturismului se consideră a fi: 

a) locul în care se încheie transportul; b) statul în care este stabilit prestatorul; c) locul unde se desfăşoară 

transportul, în funcţie de distanţele parcurse; d) locul unde autoturismul este pus la dispoziţia beneficiarului; 

e) statul în care este stabilit beneficiarul; f) locul în care începe transportul.  

19. Impozitul pe profit, precum şi celelalte impozite pentru care legislaţia fiscală prevede efectuarea de plăţi 

anticipate se reflectă în contabilitate: 

a) distinct, pe seama veniturilor şi a conturilor de creanţe, cu evidenţierea separată a încasării contravalorii 

acestora; b) distinct, pe seama cheltuielilor şi a conturilor de datorii, cu evidenţierea separată a achitării 

contravalorii acestora; c) pe seama conturilor corespunzătoare de datorii, fără a tranzita prin conturile de 

cheltuieli; d) distinct, pe seama veniturilor şi a conturilor de creanţe, cu evidenţierea separată a achitării 

contravalorii acestora; e) pe seama conturilor corespunzătoare de datorii, fără a tranzita prin conturile de 

venituri şi cheltuieli; f) distinct, pe seama veniturilor şi a conturilor de datorii, cu evidenţierea separată a 

achitării contravalorii acestora.  

20. Forma autentică a actului constitutiv este obligatorie atunci când: 

a) numărul asociaţilor este mai mare de 15; b) societatea pe acţiuni nu se constituie prin subscripţie publică; 

c) printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află un imobil; d) dacă printre bunurile aduse ca 

aport la capitalul social se află creanţe; e) asociaţii aduc aporturi în numerar la constituirea societăţii;  

f) printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află un bun mobil.  

21. Evaluarea intenţiei şi a capacităţii persoanelor impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică 

activităţi din sfera TVA se realizează în cazul solicitării înregistrării în scopuri de TVA, de la înfiinţare sau 

prin opţiune, de către: 

a) persoanele fizice; b) entităţile fără personalitate juridică; c) persoanele impozabile care au depăşit 

plafonul de 65.000 euro; d) persoanele care exercită profesii libere; e) persoanele care desfăşoară activităţi 

economice în mod independent; f) societăţile înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului.  

22. Rezerva verificării ulterioare se anulează numai: 

a) prin decizie a organului de soluţionare a contestaţiilor; b) la împlinirea termenului de prescripţie sau ca 

urmare a inspecţiei fiscale efectuate în cadrul termenului de prescripţie; c) la solicitarea contribuabilului;  

d) numai în urma unei inspecţii fiscale generale efectuate după împlinirea termenului de prescripţie;  

e) în termen de 10 ani de la data naşterii creanţei fiscale; f) prin decizie a organului fiscal competent.  
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23. Care dintre următoarele categorii de persoane sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare: 

a) persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în România, sunt înregistrate în scopuri de 

TVA şi care în anul precedent au depăşit plafonul de 2.250.000 lei; b) persoanele impozabile care nu sunt 

stabilite în România, neavând sediul activităţii economice sau un sediu fix în România; c) persoanele 

impozabile care au sediul activităţii economice în România, sunt înregistrate în scopuri de TVA şi care în 

anul precedent au depăşit plafonul de 2.250.000 euro; d) persoanele impozabile care au sediul activităţii 

economice în România, sunt înregistrate în scopuri de TVA şi care în anul precedent au depăşit plafonul de 

2.500.000 lei; e) persoanele impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic în sensul TVA; f) persoanele 

impozabile care au sediul activităţii economice în România, sunt înregistrate în scopuri de TVA, nu au 

depăşit plafonul de 2.250.000 lei în anul precedent şi nu fac parte dintr-un grup fiscal unic.  

24. Firma Gama SA, societate plătitoare de impozit pe profit, a realizat în anul 2014 venituri totale impozabile 

de 1.000.000 lei, din care cifră de afaceri de 850.000 lei. Cheltuielile totale (exclusiv impozitul pe profit) 

aferente anului 2014 au fost de 700.000 lei, din care cheltuielile cu sponsorizarea plătite de 20.000 lei, 

cheltuieli de protocol 50.000 lei. Valoarea sponsorizării ce se scade din impozitul pe profit datorat de firma 

Gama SA în anul 2014 este de: 

a) 17.450 lei; b) 11.616 lei; c) 2.550 lei; d) 9.600 lei; e) 20.000 lei; f) 1.176 lei.  

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

necomunitare, următoarelor regimuri: 

1) tranzit extern; 

2) antrepozit vamal; 

3) perfecţionare activă sub forma unui sistem cu suspendare; 

4) transformare sub control vamal; 

5) admitere temporară; 

6) exportului de mărfuri. 

Răspuns: 

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

26. Cererile depuse de către contribuabil potrivit Codului de procedură fiscală se soluţionează de către organul 

fiscal în termen de: 

a) 15 de zile de la înregistrare; b) 60 de zile de la înregistrare; c) pe loc, în prezenţa contribuabilului; d) 45 

de zile de la înregistrare; e) 30 de zile de la înregistrare; f) deîndată.  

27. Informaţiile care intră în categoria celor supuse secretului fiscal nu pot fi transmise: 

a) oricărui solicitant, cu acordul scris al contribuabilului în cauză; b) autorităţilor publice, în scopul 

îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de lege; c) oricărui solicitant, cu excepţiile prevăzute de lege;  

d) autorităţilor judiciare competente, potrivit legii; e) contribuabilului însuşi sau succesorilor acestuia;  

f) autorităţilor fiscale ale altor ţări, în condiţii de reciprocitate în baza unor convenţii.  

28. O persoană impozabilă stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în România nu are obligaţia de a solicita 

înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari dacă urmează să realizeze: 

a) achiziţii de servicii intracomunitare taxabile; b) vânzări la distanţă; c) prestări de servicii intracomunitare, 

taxabile în statul membru în care este stabilit beneficiarul; d) transferuri de bunuri din România în alte state 

membre, scutite de TVA; e) achiziţii intracomunitare de bunuri, taxabile din punct de vedere al TVA;  

f) livrări intracomunitare de bunuri, scutite de TVA.  
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29. Firma Gama SA, societate plătitoare de impozit pe profit, a realizat în anul 2014 venituri totale impozabile 

de 1.000.000 lei, din care cifră de afaceri de 850.000 lei. Cheltuielile totale (exclusiv impozitul pe profit) 

aferente anului 2014 au fost de 700.000 lei, din care cheltuielile cu sponsorizarea plătite de 20.000 lei, 

cheltuieli de protocol 50.000 lei. Valoarea sponsorizării ce se va reporta în următorii 7 ani consecutivi 

anului 2014, urmând a se recupera din impozitul pe profit viitor este de: 

a) 20.000 lei; b) 1.176 lei; c) 11.616 lei; d) 2.550 lei; e) 9.600 lei; f) 17.450 lei.  

30. Din punct de vedere fiscal, la calculul impozitului pe profit, cheltuielile aferente localizării, explorării, 

dezvoltării sau oricărei activităţi pregătitoare pentru exploatarea resurselor naturale: 

a) se recuperează în rate egale pe o perioadă de 12 ani, începând cu luna în care sunt efectuate cheltuielile; 

b) se recuperează în rate egale pe o perioadă de 3 ani, începând cu luna în care sunt efectuate cheltuielile;  

c) se recuperează în rate egale pe o perioadă de 7 ani, începând cu luna în care sunt efectuate cheltuielile;  

d) se recuperează în rate egale pe o perioadă de 9 ani, începând cu luna în care sunt efectuate cheltuielile;  

e) se recuperează în rate egale pe o perioadă de 5 ani, începând cu luna în care sunt efectuate cheltuielile;  

f) se recuperează în rate egale pe o perioadă de 2 ani, începând cu luna în care sunt efectuate cheltuielile.  

31. Organul fiscal competent atribuie numărul de identificare fiscală pentru o persoana fizică nerezidentă, 

stabilită în UE, care realizează numai venituri supuse regulilor de impunere la sursă, iar impozitul reţinut 

este final, la solicitarea: 

a) numai a persoanei fizice nerezidente; b) rudelor de până la gradul III ale persoanei fizice nerezidente;  

c) oricărei persoane care are relaţii cu persoana fizică nerezidentă; d) numai a împuternicitului desemnat 

potrivit legii; e) persoanei fizice nerezidente, a împuternicitului acesteia, desemnat potrivit legii, sau a 

plătitorului de venit; f) numai a plătitorului de venit.  

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

modificările şi completările ulterioare, regimul de antrepozitare fiscală nu se aplică pentru: 

a) benzină fără plumb; b) energie electrică, gaz natural, cărbune și cocs; c) motorină; d) țigarete; e) păcură; 

f) țigări și țigări de foi.  

33. Conform Titlului V din Codul fiscal, impozitul reţinut în plus de către plătitorul de venit faţă de sarcina 

fiscală rezultată din aplicarea prevederilor convenţiilor de evitare a dublei impuneri sau a legislaţiei Uniunii 

Europene se restituie de: 

a) bugetul Primăriei în raza căruia se află situat plătitorul de venit; b) plătitorul de venit sau organul fiscal 

competent în situaţia în care plătitorul de venit nu mai există, după caz; c) de la Bugetul asigurărilor de 

sănătate; d) de la bugetul Uniunii Europene; e) de la bugetul statului de rezidenţă a beneficiarului de venit; 

f) bugetul asigurărilor sociale.  

34. Sumele înregistrate în conturi de rezerve legale și rezerve reprezentând facilități fiscale: 

a) nu pot fi utilizate pentru majorarea capitalului social sau pentru acoperirea pierderilor; b) pot fi utilizate 

doar pentru majorarea capitalului social; c) sunt cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit doar 

dacă sunt utilizate la acoperirea pierderilor contabile; d) pot fi utilizate pentru majorarea capitalului social și 

pentru acoperirea pierderilor doar daca se impoziteaza inainte de utilizare; e) pot fi utilizate pentru 

majorarea capitalului social sau pentru acoperirea pierderilor; f) pot fi utilizate doar pentru acoperirea 

pierderilor.  

35. Societatea A achiziţionează şi pune în funcţiune în luna octombrie 2015 un echipament tehnologic în 

valoare de 70.000 lei. Profitul contabil brut aferent perioadei 1 ianuarie - 31 decembrie 2015 este 500.000 

lei iar profitul impozabil este de 600.000 lei. Valoarea scutirii de impozit pe profit aferent profitului investit 

de care poate beneficia societatea A este: 

a) 80.000 lei; b) 11.200 lei; c) 48.000 lei; d) 96.000 lei; e) 14.000 lei; f) 35.000 lei.  
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36. Asociaţia nonprofit X a realizat în anul 2014: venituri din cotizaţiile şi taxele de înscriere ale membrilor 

300.000 lei; donaţiile şi banii sau bunurile primite prin sponsorizare 700.000 lei; venituri din închirieri de 

bunuri imobile 150.000 lei; venituri obţinute din fonduri publice sau din finanţări nerambursabile 1.000.000 

lei. În condiţiile în care pentru anul 2014 cursul mediu de schimb valutar EUR/ROL comunicat de Banca 

Naţională a României a fost de 4,419 lei, valoarea totală a veniturilor neimpozabile la calculul impozitului 

pe profit datorat pentru anul 2014 este de: 

a) 2.066.285 lei; b) 1.000.000 lei; c) 2.150.000 lei; d) 1.700.000 lei; e) 2.100.000 lei; f) 2.000.000 lei.  

37. O societate stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în România, transportă bunuri de la Bucureşti la Cluj 

pentru o societate stabilită în Elveţia. Care este regimul TVA aplicabil operaţiunii de transport? 

a) operaţiunea este scutită cu drept de deducere, întrucât beneficiarul este stabilit în afara Uniunii Europene; 

b) operaţiunea este taxabilă cu cota redusă de TVA de 9%; c) operaţiunea este scutită fără drept de 

deducere; d) operaţiunea este taxabilă cu cota standard de TVA de 24%; e) operaţiunea este taxabilă cu cota 

redusă de TVA de 5%; f) operaţiunea este neimpozabilă în România.  

38. Persoanele fizice care deţin cod numeric personal şi datorează numai impozit pe venit se înregistrează fiscal 

la data: 

a) comunicării deciziei de regularizare a impozitului pe venit; b) solicitării adeverinţei de venit; c) depunerii 

unei declaraţii pe propria răspundere; d) depunerii declaraţiei de înregistrare în scopuri de TVA;  

e) depunerii primei declaraţii fiscale; f) atribuirii codului numeric personal.  

39. O cisternă de alcool etilic se deplasează în regim suspensiv de accize de la un antrepozit fiscal de producție 

din România către un antrepozit fiscal de producție băuturi alcoolice spirtoase din Ungaria. Deplasarea 

produsului trebuie să fie însoțită de: 

a) document administrativ unic; b) factură; c) aviz de însoțire a mărfii; d) declarație vamală de export;  

e) document de însoțire simplificat; f) document administrativ electronic.  

40. Un certificat de rezidenţă fiscală emis pentru anul în care se fac plăţile către nerezidenţi continuă să fie 

valabil: 

a) şi în primele 183 de zile calendaristice ale anului următor; b) şi în primele 30 de zile calendaristice ale 

anului următor; c) numai în anul în care se fac plăţile; d) în tot anul imediat următor celui în care se fac 

plăţile; e) şi în primele 60 de zile calendaristice din anul următor; f) pe perioada pentru care este încheiat 

contractul între rezident şi nerezident.  
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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       

 

 

 

 


