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CAMERA CONSULTANȚILOR FISCALI DIN ROMÂNIA 

EXAMEN DE ATRIBUIRE A CALITĂȚII DE CONSULTANT FISCAL  

ASISTENT 

CHESTIONAR DE EXAMEN 

Numărul legitimaţiei ____________________ 

Numele _______________________________ 

Prenumele tatălui _______________________ 

Prenumele _____________________________ 

 

VARIANTA   A 

 

 

1. Cum se calculează impozitul pe venituri din arendă? 

a) Venit din arenda minus 50% aplicat asupra veniturilor din arendă, iar rezultatul se înmultește cu 16%;  

b) Venit din arenda minus 40% aplicat asupra veniturilor din arendă minus impozitul asupra mijloacelor de 

transport, iar rezultatul se înmultește cu 16%; c) Venit din arenda minus 40% aplicat asupra veniturilor din 

arendă, iar rezultatul se înmultește cu 16%; d) Venit din arenda minus 50% aplicat asupra veniturilor din 

arendă minus impozitul asupra mijloacelor de transport, iar rezultatul se înmultește cu 16%; e) Venit din 

arenda minus 40% aplicat asupra veniturilor din arendă minus impozitul pe teren, iar rezultatul se 

înmultește cu 16%; f) Nu se datoreaza impozit pe veniturile din arendă.  

2. Durata efectuării inspecției fiscale pentru contribuabilii mijlocii este stabilită de organul de inspecție fiscală, 

în funcție de obiectivele inspecției, și nu poate fi mai mare de: 

a) 30 de zile; b) 45 de zile; c) 60 de zile; d) 90 de zile; e) 15 de zile; f) 180 de zile.  

3. X, o societate stabilită în Turcia vinde bunuri către o societate Y stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA 

în România. Bunurile sunt transportate de la sediul societăţii X din Turcia la sediul societăţii Y din 

România. Y vinde la rândul său bunurile către societatea Z, stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în 

România. Livrarea are loc în depozitul societăţii Y, fără ca bunurile să fie transportate. Câte operaţiuni în 

sfera de aplicare a TVA se consideră că au locul livrării în România: 

a) o operaţiune; b) 3 operaţiuni; c) nicio operaţiune; d) 5 operaţiuni; e) 2 operaţiuni; f) 4 operaţiuni.  

4. Societatea X, stabilită și înregistrată în scopuri de TVA în România se angajează să livreze în data de 10 

septembrie 2016 bunuri mobile societății Y, stabilită și înregistrată în scopuri de TVA în România, având 

perioada fiscală luna calendaristică. Pentru această livrare, Societatea X încasează în data de 15 iulie 2016 

un avans de 10%. În decontul cărei perioade fiscale va raporta Societatea X TVA aferentă avansului 

încasat? 

a) TVA aferentă avansului nu se include în decontul de TVA; b) în decontul aferent lunii octombrie 2016; 

c) în decontul aferent lunii iulie 2016; d) în decontul aferent lunii iunie 2016; e) în decontul aferent lunii 

septembrie 2016; f) în decontul aferent lunii august 2016.  

5. 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 martie 2012. În anul 2017, persoana juridică din Italia 

distribuie şi plăteşte firmei X dividende aferente anului 2016, în valoare de 100.000 euro. Dividendele 

încasate de firma X, la calculul impozitului pe profit datorat în România în anul 2017, sunt considerate: 

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

50%; b) venituri ce trebuie impozitate cu o cotă de 5%; c) venituri ce nu se iau în calculul impozitului pe 

profit în anul 2017 deoarece au fost venituri impozabile în anul 2016; d) venituri neimpozabile; e) venituri 

impozabile, ce trebuie impozitate cu o cotă de 16%; f) venituri pentru care se acordă o deducere 

suplimentară la calculul profitului impozabil, în procent de 20%.  
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6. O instituţie publică din România, neînregistrată în scopuri de TVA, are obligaţia de a solicita înregistrarea 

în scopuri de TVA dacă: 

a) livrează terenuri agricole extravilane și nu optează pentru aplicarea regimului de taxare; b) realizează o 

achiziţie intracomunitară de bunuri a cărei valoare depăşeşte 10.000 euro; c) realizează un import de bunuri 

a cărui valoare depăşeşte 10.000 euro; d) livrează o construcţie care nu este considerată nouă din punct de 

vedere al TVA și nu optează pentru aplicarea regimului de taxare; e) desfăşoară activităţi în calitate de 

autoritate publică, fără plată; f) efectuează închirieri de bunuri imobile și nu optează pentru aplicarea 

regimului de taxare.  

7. 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 nu au depăşit plafonul de 2.250.000 lei; b) 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; 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 fac parte dintr-un grup fiscal unic în sensul TVA; e) persoanele impozabile 

care nu 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; f) persoanele impozabile care nu sunt stabilite în România, 

neavând sediul activităţii economice sau un sediu fix în România.  

8. La calculul impozitului pe profit, cheltuielile cu taxele, contribuțiile și cotizațiile către organizațiile 

neguvernamentale sau asociațiile profesionale care au legătură cu activitatea desfășurată de contribuabili, 

sunt cheltuieli deductibile fiscal în limita: 

a) echivalentului în lei a 4.000 euro trimestrial; b) echivalentului în lei a 2.000 euro anual; c) echivalentului 

în lei a 400 euro trimestrial; d) echivalentului în lei a 400 euro anual; e) echivalentului în lei a 10.000 euro 

anual; f) echivalentului în lei a 4.000 euro anual.  

9. Cum se calculează impozitul pe venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal? 

a) Venit din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal minus 450.000 lei , iar rezultatul se 

înmultește cu 3%; b) Venit din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal minus 450.000 

lei, minus impozit pe clădiri și terenuri, iar rezultatul se înmultește cu 3%; c) Venit din transferul 

proprietăților imobiliare din patrimoniul personal minus 25% aplicat asupra veniturilor din transferul 

proprietăților imobiliare din patrimoniul personal minus impozit pe clădiri și terenuri minus valoarea 

neamortizată a cladirilor, iar rezultatul se înmultește cu 16%; d) Venit din transferul proprietăților 

imobiliare din patrimoniul personal, minus 40% aplicat asupra veniturilor din transferul proprietăților 

imobiliare din patrimoniul personal, minus impozit pe clădiri și terenuri minus amortizarea cladirilor, iar 

rezultatul se înmultește cu 3%; e) Venit din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal 

minus 450.000 lei, iar rezultatul se înmultește cu 16%; f) Venit din transferul proprietăților imobiliare din 

patrimoniul personal minus 20% aplicat asupra veniturilor din transferul proprietăților imobiliare din 

patrimoniul personal, minus impozit pe clădiri și terenuri minus valoarea neamortizată a cladirilor, iar 

rezultatul se înmultește cu 3%.  

10. Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale trebuie depuse la Oficiul Registrului Comerțului 

spre a fi menționate în registru și a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV, în termen de: 

a) 60 zile; b) 10 zile; c) 15 zile; d) 35 zile; e) 5 zile; f) 20 zile.  

11. Premiile acordate elevilor și studenților nerezidenți la concursuri finanțate din fonduri publice sunt: 

a) impozabile, cu cota de 5%; b) impozitate, prin decizie de impunere; c) impozabile, cu cota de 20%;  

d) scutite de impozit; e) impozitate, prin reținere la sursă; f) impozabile, cu cota de 16%.  
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12. Actul administrativ fiscal produce efecte: 

a) de la data depunerii la poștă; b) de la data emiterii; c) din momentul în care este comunicat 

contribuabilului/plătitorului sau la o dată ulterioară menționată în actul administrativ comunicat, potrivit 

legii; d) după împlinirea unui termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii; e) de la data de întâi a 

trimestrului următor emiterii; f) de la data semnării de către conducătorul organului fiscal competent.  

13. Metoda creditului fiscal constă în: 

a) o diminuare a venitului impozabil cu suma impozitului plătit în alt stat, conform convențiilor de evitare a 

dublei impuneri; b) o diminuare a impozitului pe venit/profit cu suma reprezentând 20% din impozitul plătit 

în alt stat, conform convențiilor de evitare a dublei impuneri; c) o diminuare a impozitului pe venit/profit cu 

suma impozitului plătit în alt stat, conform convențiilor de evitare a dublei impuneri; d) o diminuare a 

impozitului pe venit/profit cu suma reprezentând 5% din impozitul plătit în alt stat, conform convențiilor de 

evitare a dublei impuneri; e) scutirea de impozit; f) o diminuare a impozitului pe venit/profit cu suma 

reprezentând 10% din impozitul plătit în alt stat, conform convențiilor de evitare a dublei impuneri.  

14. Societatea X, stabilită și înregistrată în scopuri de TVA în România, vinde bunuri societăţii Z, stabilită şi 

înregistrată în scopuri de TVA în Spania. Bunurile sunt transportate direct de la sediul societăţii X din 

România la sediul societăţii Z din Spania, de către o companie de transport. Conform contractului dintre X 

și Z, transportul bunurilor din România în Spania este în sarcina societăţii X. Din punct de vedere al TVA, 

operaţiunea realizată de societatea X în beneficiul societăţii Z reprezintă: 

a) un transfer; b) o livrare de bunuri fără transport; c) un nontransfer; d) o livrare intracomunitară de bunuri 

cu locul în România, statul membru în care se găsesc bunurile în momentul în care începe transportul 

acestora; e) o livrare de bunuri cu locul în Spania; f) un export de bunuri.  

15. Care dintre activitățile de mai jos nu constituie activitate economică în sensul TVA: 

a) activitățile comercianților de bunuri mobile necorporale; b) activitățile producătorilor de bunuri mobile 

corporale; c) activitățile comercianților de bunuri mobile corporale; d) vânzarea locuinței proprietate 

personală efectuată de o persoană fizică și care a fost folosită de către aceasta în scopuri personale; e) toate 

activitățile desfășurate de persoanele juridice; f) activitățile producătorilor de bunuri mobile necorporale.  

16. Care este definiția rezidentului, conform Codului fiscal: 

a) orice persoană juridică română, orice persoană juridică străină având locul de exercitare a conducerii 

efective în România, orice persoană juridică cu sediul social în România, înființată potrivit legislației 

europene, și orice persoană fizică; b) orice persoană juridică română, orice persoană juridică cu sediul social 

în România, înființată potrivit legislației europene, și orice persoană fizică rezidentă; c) orice persoană 

juridică română, orice persoană juridică străină având locul de exercitare a conducerii efective în România 

și orice persoană fizică rezidentă; d) orice persoană juridică română, orice persoană juridică străină având 

locul de exercitare a conducerii efective în România, orice persoană juridică cu sediul social în România, 

înființată potrivit legislației europene; e) orice persoană juridică română, orice persoană juridică străină 

având locul de exercitare a conducerii efective în România, orice persoană juridică cu sediul social în 

România înființată potrivit legislației europene și orice persoană fizică rezidentă; f) orice persoană juridică 

străină având locul de exercitare a conducerii efective în România, orice persoană juridică cu sediul social 

în România, înființată potrivit legislației europene, și orice persoană fizică rezidentă.  

17. Din punct de vedere al TVA, nu constituie operaţiuni impozabile în România: 

a) livrarea de bunuri pentru care locul livrării nu se consideră a fi România; b) livrarea de bunuri imobile 

situate în România, efectuată de o persoană impozabilă; c) achiziţia intracomunitară de produse accizabile, 

efectuată în România de o persoană impozabilă; d) achiziţia intracomunitară de mijloace de transport noi, 

efectuată în România de orice persoană; e) prestarea de servicii de construcţii-montaj aferente unei clădiri 

din România, efectuată de o persoană impozabilă; f) importul de bunuri în România efectuat de o persoană 

impozabilă.  
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18. Pentru care dintre următoarele operațiuni faptul generator intervine la data acceptării bunurilor de către 

beneficiar: 

a) operațiunile de leasing; b) serviciile de montaj cu plăți succesive; c) serviciile de telefonie mobilă;  

d) serviciile de consultanță cu decontări succesive; e) bunuri transmise în vederea testării; f) serviciile de 

expertiză cu decontări succesive.  

19. Potrivit Titlului VIII – Accize şi alte taxe speciale din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, operatorul economic care poate să primească produse accizabile în 

regim suspensiv de accize, dar nu poate să dețină sau să expedieze produse accizabile în regim suspensiv de 

accize este: 

a) importatorul; b) destinatarul înregistrat; c) expeditorul înregistrat; d) comerciantul detailist;  

e) comerciantul angro; f) exportatorul.  

20. Potrivit Titlului VIII – Accize şi alte taxe speciale din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, din sfera de aplicare a accizelor armonizate fac parte: 

a) autoturismele; b) băuturile răcoritoare; c) cafeaua solubilă; d) cafeaua verde; e) produsele energetice;  

f) armele de vânătoare.  

21. Data depunerii declarației fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanță este: 

a) data înscrisă de contribuabil pe declarație; b) data transmiterii prin fax a declarației; c) data confirmării de 

primire din e-mail-ul trimis de organul fiscal competent; d) data înregistrării declarației pe pagina de 

internet a organului fiscal competent; e) data transmierii prin e-mail a declarației; f) data înregistrării 

acesteia pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacționare a 

informațiilor, cu condiția validării conținutului declarației.  

22. Pentru determinarea rezultatului fiscal, în scopul calculării impozitului pe profit, erorile contabile care 

afectează rezultatul reportat se corectează astfel: 

a) prin diminuarea veniturilor neimpozabile în anul în care se efectuează corectarea acestora și completarea 

ca atare a declarației fiscale; b) prin ajustarea rezultatului fiscal al anului la care se referă acestea și 

depunerea unei declarații rectificative în condițiile prevăzute de Codul de procedură fiscală;  

c) prin majorarea pierderilor fiscale ce se reportează pentru următorii 7 ani fiscali; d) prin majorarea 

deducerilor fiscale în anul în care se efectuează corectarea acestora; e) prin diminuarea cheltuielilor 

nedeductibile în anul în care se efectuează corectarea acestora și completarea ca atare a declarației fiscale;  

f) prin ajustarea rezultatului fiscal în anul în care se efectuează corectarea acestora.  

23. Potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, un șantier de 

construcții, aparținând unui nerezident, devine sediu permanent, numai dacă durează: 

a) mai mult de 9 luni; b) mai mult de 18 luni; c) mai mult de 12 luni; d) mai mult de 24 luni; e) mai mult de 

36 luni; f) mai mult de 6 luni.  

24. În cazul persoanelor juridice cu sediul social în România, înființate potrivit legislației europene, impozitul 

pe profit se aplică asupra: 

a) veniturilor obținute doar din România; b) veniturilor obținute din străinătate la care se adaugă profitul 

obţinut din România; c) veniturilor obținute doar din străinătate; d) profitului impozabil obținut din orice 

sursă, atât din România, cât și din străinătate; e) veniturilor obținute atât din România, cât și din străinătate; 

f) veniturilor obținute din străinătate din care se scad cheltuielile efectuate în România.  

25. În situația în care, pe baza analizei de risc, soluționarea cererii contribuabilului necesită efectuarea 

inspecției fiscale, termenul de soluționare a cererii este de: 

a) cel mult 45 de zile de la înregistrarea cererii; b) cel mult 90 de zile de la înregistrarea cererii; c) cel puțin 

180 de zile de la înregistrarea cererii; d) cel puțin 95 de zile de la înregistrarea cererii; e) cel puțin 120 de 

zile de la înregistrarea cererii; f) cel mult 30 de zile de la înregistrarea cererii.  
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26. În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii, cu modificările și completările 

ulterioare, care din următoarele regimuri fac parte din categoria regimurilor vamale speciale de depozitare: 

a) antrepozitul fiscal de băuturi alcoolice; b) transformarea sub control vamal; c) admiterea temporară;  

d) antrepozitarea vamală și zonele libere; e) punerea în liberă circulație; f) destinația finală.  

27. Potrivit Titlului VIII – Accize şi alte taxe speciale din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, nu intră sub incidența sistemului de antrepozitare fiscală: 

a) păcura; b) benzina fără plumb; c) energia electrică; d) alcoolul și băuturile alcoolice; e) kerosenul;  

f) motorina.  

28. În conformitate cu reglementările contabile aplicabile, corectarea erorilor semnificative aferente exerciţiilor 

financiare precedente se efectuează: 

a) pe seama notelor explicative la situaţiile financiare; b) pe seama fluxurilor de trezorerie; c) pe seama 

veniturilor şi cheltuielilor viitoare; d) pe seama contului de profit şi pierdere; e) pe seama situaţiei 

modificării capitalurilor proprii; f) pe seama rezultatului reportat.  

29. Potrivit Titlului VIII – Accize şi alte taxe speciale din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, producția sau transformarea în regim suspensiv de accize a 

produselor supuse accizelor armonizate trebuie realizată numai de către un: 

a) destinatar înregistrat; b) comerciant angro; c) importator autorizat; d) expeditor înregistrat; e) antrepozitar 

autorizat; f) reprezentant fiscal.  

30. Data începerii inspecției fiscale este: 

a) data menționată în registrul unic de control ori de câte ori există obligația ținerii acestuia; b) data emiterii 

avizului de inspecție fiscală; c) data stabilită de comun acord cu echipa de inspecție fiscală; d) data stabilită 

de contribuabil; e) data comunicării avizului de inspecție fiscală; f) data stabilită de echipa de inspecție 

fiscală.  

31. Nulitatea unei societăți înmatriculate în Registrul Comerțului poate fi declarată de tribunal numai atunci 

când: 

a) nu și-a achitat toate obligațiile fiscale; b) actul constitutiv a fost declarat pierdut; c) a fost declarată 

deschiderea procedurii de insolvență; d) a fost declarat contribuabil inactiv; e) obiectul de activitate al 

societății este ilicit sau contrar ordinii publice; f) administratorul are înscrise fapte în cazierul judiciar.  

32. Care dintre următoarele venituri sunt considerate, din punct de vedere fiscal, venituri din investiții? 

a) venituri din agricultură; b) venituri din premii și din jocuri de noroc; c) venituri din dobânzi; d) venituri 

din vânzarea de mijloace de transport; e) venituri din salarii; f) venituri din exercitarea unei profesii liberale.  

33. În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii, cu modificările și completările 

ulterioare, „legislație vamală” înseamnă ansamblul legislației format din toate elementele următoare:  

1) codul și dispozițiile de completare sau de punere în aplicare a acestuia adoptate la nivelul Uniunii sau la 

nivel național;  

2) Tariful vamal comun;  

3) dispozițiile privind instituirea unui sistem al Uniunii de scutire de la plata taxelor vamale;  

4) acordurile internaționale care conțin dispoziții vamale, în măsura în care acestea sunt aplicabile în 

Uniune; 

5) Hotărârea Guvernului României privind scutirea de taxe vamale la importul mărfurilor originare din 

Republica Moldova; 

6) Legea 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările și completările ulterioare 

a) 1,4,5; b) 1,2,3,4; c) 1,2,3,4,5,6; d) 4,5,6; e) 1,2,5,6; f) 2,4,5,6.  
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34. Conform reglementărilor contabile, termenul de păstrare a statelor de salarii este de: 

a) 20 de ani; b) 50 de ani; c) 10 ani; d) 5 ani; e) 15 ani; f) 15 ani.  

35. Este scutit de impozit profitul investit în: 

a) aparate şi instalaţii pentru cercetare ştiinţifică; b) aparate de telecomunicaţii pentru birou; c) calculatoare 

electronice și echipamente periferice; d) aparate şi instalaţii pentru măsurarea timpului, frecvenţei şi 

mărimilor cinematice; e) aparate şi instalaţii pentru măsurarea mărimilor termice şi fotometrice; f) maşini de 

scris, aparate de dictat şi reprodus, aparate de copiat şi multiplicat, aparate de proiecţie.  

36. Contribuabilii plătitori de impozit pe profit care au optat pentru un exercițiu financiar şi fiscal diferit de anul 

calendaristic, comunică organelor fiscale competente opțiunea pentru anul fiscal modificat în termen de: 

a) 30 de zile de la data plăţii cu titlu anticipat a impozitului pe profit; b) 45 de zile de la data începerii anului 

fiscal modificat sau de la data înregistrării acestora; c) 90 de zile de la data începerii anului fiscal modificat 

sau de la data înregistrării acestora; d) 30 de zile de la data începerii anului fiscal modificat sau de la data 

înregistrării acestora; e) 60 de zile de la data începerii anului fiscal modificat sau de la data înregistrării 

acestora; f) 15 zile de la data începerii anului fiscal modificat sau de la data înregistrării acestora.  

37. În scopul stabilirii cheltuielilor cu dobânzile deductibile la calculul impozitului pe profit, gradul de 

îndatorare a capitalului se determină: 

a) ca raport între capitalul social şi capitalul împrumutat cu termen de rambursare sub un an, ca medie a 

valorilor existente la începutul anului și sfârșitul perioadei pentru care se determină impozitul pe profit;  

b) ca raport între capitalul propriu şi capitalul împrumutat cu termen de rambursare sub un an, ca medie a 

valorilor existente la începutul anului și sfârșitul perioadei pentru care se determină impozitul pe profit;  

c) ca raport între capitalul propriu şi capitalul împrumutat cu termen de rambursare peste un an, ca medie a 

valorilor existente la începutul anului și sfârșitul perioadei pentru care se determină impozitul pe profit;  

d) ca raport între capitalul împrumutat cu termen de rambursare sub un an și capitalul propriu, ca medie a 

valorilor existente la începutul anului și sfârșitul perioadei pentru care se determină impozitul pe profit;  

e) ca raport între capitalul social şi capitalul împrumutat cu termen de rambursare peste un an, ca medie a 

valorilor existente la începutul anului și sfârșitul perioadei pentru care se determină impozitul pe profit;  

f) ca raport între capitalul împrumutat cu termen de rambursare peste un an și capitalul propriu, ca medie a 

valorilor existente la începutul anului și sfârșitul perioadei pentru care se determină impozitul pe profit.  

38. Impozitul datorat de nerezidenți pentru veniturile impozabile obținute din România se calculează, se reține, 

se declară și se plătește: 

a) la bugetul local de către nerezident; b) la bugetul local de către plătitorii de venituri; c) 50% la bugetul de 

stat și 50% la bugetul local; d) la bugetul de stat de către plătitorii de venituri; e) la bugetul local de către 

persoana desemnată; f) la bugetul asigurărilor de stat.  

39. Actul administrativ fiscal emis pe suport hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori 

împuternicitului acestora: 

a) prin fax; b) la domiciliul administratorului; c) prin afișarea la sediul organului fiscal; d) prin publicarea 

conținutului într-un cotidian de largă circulație; e) la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub 

semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire; 

f) la domiciliul asociatului majoritar.  

40. Potrivit Titlului VIII – Accize şi alte taxe speciale din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, din sfera de aplicare a accizelor armonizate fac parte: 

a) băuturile răcoritoare; b) țigaretele; c) cafeaua solubilă; d) cafeaua verde; e) autoturismele; f) armele de 

vânătoare.  
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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       

 

 

 


