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CAMERA CONSULTANȚILOR FISCALI DIN ROMÂNIA 

EXAMEN DE ATRIBUIRE A CALITĂȚII DE CONSULTANT FISCAL  

 

CHESTIONAR DE EXAMEN 

Numărul legitimației ____________________ 

Numele _______________________________ 

Prenumele tatălui _______________________ 

Prenumele _____________________________ 

 

VARIANTA   A 

 

 

1. Potrivit Legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au dreptul de 

a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale unul sau mai mulți acționari 

reprezentând, individual sau împreună cel puțin: 

a) nu există nicio condiție; b) 5% din capitalul social; c) 2/3 din capitalul social; d) 15% din capitalul social; 

e) 25% din capitalul social; f) 50% din capitalul social.  

2. Firma X SRL a înregistrat la 30 septembrie 2017 venituri totale în valoare de 1.000.000 lei, din care cifra de 

afaceri 950.000 lei. Cheltuielile totale aferente sunt de 800.000 lei, din care: cheltuieli cu sponsorizările 

20.000 lei, cheltuieli de protocol 15.000 lei și cheltuieli cu impozitul pe profit 25.000 lei. Impozitul pe 

profit de plată la 30 septembrie 2017 este de: 

a) 11.082 lei; b) 37.680 lei; c) 36.082 lei; d) 36.000 lei; e) 40.832 lei; f) 32.500 lei.  

3. Eliberarea certificatului de atestare a impozitului plătit de un nerezident în România se face: 

a) pe baza unei cereri depusă de nerezident la plătitorul de venit; b) pe baza unei cereri depusă de nerezident 

la organul fiscal competent; c) pe baza unei cereri depusă de nerezident la Ministerul Afacerilor Externe;  

d) pe baza unei cereri depusă la Trezoreria Statului, prin structurile teritoriale; e) pe baza unei cereri depusă 

de nerezident la Ministerul Justiției; f) pe baza unei cereri depusă de nerezident la primăria din localitatea în 

care își are sediul plătitorul de venit.  

4. Societatea X din România, stabilită și înregistrată în scopuri de TVA în România, a trimis spre prelucrare 

materii prime pe teritoriul Olandei și a comunicat prestatorului codul său valabil de TVA. Prestatorul de 

servicii din Olanda este înregistrat în scopuri de TVA în Olanda. Bunurile prelucrate se întorc în România.  

Serviciile de prelucrare de bunuri au locul, din punct de vedere al TVA: 

a) în Olanda, Statul Membru în care sunt prelucrate bunurile; b) în România, Statul Membru în care 

beneficiarul X persoană impozabilă este stabilit; c) în România, Statul Membru de unde a început 

transportul bunurilor; d) în România, locul unde se termină transportul bunurilor prelucrate; e) în Olanda, 

Statul Membru în care prestatorul are alocat un cod valabil de TVA; f) în Olanda, Statul Membru în care se 

termină transportul materiei prime trimise spre prelucrare.  

5. Livrarea intracomunitară de bunuri, din punct de vedere al regulilor de TVA, are locul livrării: 

a) în Statul Membru unde este stabilit furnizorul; b) în Statul Membru unde este stabilit beneficiarul livrării; 

c) în Statul Membru în care se găsesc bunurile atunci când sunt puse la dispoziția cumpărătorului;  

d) în Statul Membru în care se termină transportul sau expediția bunurilor; e) în Statul Membru din care se 

comunică un cod valabil de TVA; f) în Statul Membru unde se găsesc bunurile în momentul în care începe 

expedierea sau  transportul.  
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6. Un antrepozit fiscal autorizat în România pentru depozitare de produse energetice livrează: 

- 10.000 de tone motorină către Forțele Armate Române pentru a fi utilizată în producția de energie 

termică; 

- 50.000 de tone motorină către un orfelinat, în vederea utilizării drept combustibil pentru încălzire; 

- 100.000 de tone motorină către un distribuitor angro de produse energetice din Ucraina. 

Pentru ce cantitate de motorină datorează accize bugetului de stat antrepozitul fiscal autorizat în România 

pentru depozitare produse energetice? 

a) 110.000 tone motorină; b) 60.000 tone motorină; c) 10.000 tone motorină; d) 150.000 tone motorină;  

e) 160.000 tone motorină; f) 50.000 tone motorină.  

7. 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 asigurărilor de stat; c) 50% la bugetul de stat și 50% la 

bugetul local; d) la bugetul local de către persoana desemnată; e) la bugetul de stat de către plătitorii de 

venituri; f) la bugetul local de către plătitorii de venituri.  

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

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

a) băuturile răcoritoare; b) energia electrică; c) cafeaua verde; d) cafeaua solubilă; e) autoturismele;  

f) armele de vânătoare.  

9. Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile la calculul impozitului pe profit: 

a) cheltuielile de cercetare, precum și cheltuielile de dezvoltare care nu îndeplinesc condițiile de a fi 

recunoscute ca imobilizări necorporale din punct de vedere contabil; b) cheltuielile din reevaluarea 

imobilizărilor necorporale/mijloacelor fixe, în cazul în care, ca urmare a efectuării unei reevaluări efectuate 

potrivit reglementărilor contabile aplicabile, se înregistrează o descreștere a valorii acestora; c) cheltuielile 

de transport și de cazare în țară și în străinătate și pentru alte persoane fizice în condițiile în care cheltuielile 

respective sunt efectuate în legătură cu lucrări executate sau servicii prestate de acestea în scopul 

desfășurării activității economice a contribuabilului; d) cheltuielile pentru marketing, studiul pieței, 

promovarea pe piețele existente sau noi, participarea la târguri și expoziții, la misiuni de afaceri, editarea de 

materiale informative proprii; e) cheltuielile pentru protejarea mediului și conservarea resurselor;  

f) cheltuielile privind serviciile care vizează eficientizarea, optimizarea, restructurarea operațională și/sau 

financiară a activității contribuabilului.  

10. În anul 2017 la firma Delta SRL se realizează diminuarea capitalului social, prin restituirea cotei părți a 

acestuia către asociați. Partea din rezerva legală corespunzătoare diminuării capitalului social, care a fost 

anterior dedusă la calculul impozitului pe profit, va fi tratată în calculul impozitului aferent anului 2017 ca: 

a) o cheltuială nedeductibilă fiscal; b) element similar veniturilor; c) o cheltuială deductibilă fiscal;  

d) o cheltuială cu deductibilitate limitată; e) venit neimpozabil; f) element similar cheltuielilor.  

11. Evaluarea la data întocmirii bilanțului a creanțelor și a datoriilor exprimate în valută și a celor cu decontare 

în lei în funcție de cursul unei valute se face: 

a) la cursul mediu anual comunicat de banca comercială pentru exercițiul financiar în cauză; b) la cursul de 

schimb valutar comunicat de Banca Națională a României pentru ziua anterioară ultimei zile din luna 

noiembrie; c) la cursul de schimb valutar comunicat de banca comercială, valabil la data încheierii 

exercițiului financiar; d) la cursul mediu anual comunicat de Banca Națională a României pentru exercițiul 

financiar în cauză; e) la cursul de schimb valutar comunicat de banca comercială pentru ziua anterioară 

ultimei zile din exercițiul financiar în cauză; f) la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a 

României, valabil la data încheierii exercițiului financiar.  
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12. Comunicarea prin publicitate se efectuează prin: 

a) afișarea unui anunț, concomitent, la sediul organului fiscal emitent și pe pagina de internet a A.N.A.F., în 

care se menționează că a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului/plătitorului;  

b) publicarea unui anunț la sediul Ministerului Finanțelor Publice; c) publicarea unui anunț în Monitorul 

Oficial al României, Partea a IV-a; d) afișarea unui anunț la sediul primăriei; e) trimiterea unei înștiințări 

contribuabilului; f) publicarea unui anunț într-un ziar local.  

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

modificările și completările ulterioare, acciza datorată bugetului de stat este egală cu suma dintre acciza 

specifică și acciza ad valorem pentru: 

a) țigarete; b) vinuri spumoase; c) cafea solubilă; d) cafea verde; e) produse intermediare; f) gaz petrolier 

lichefiat.  

14. Este scutit de impozit profitul investit în: 

a) mijloace de transport pentru persoane; b) unități de depozitare valori și purtători de date; c) dreptul de 

utilizare a programelor informatice folosite în scopul desfășurării activității economice; d) sisteme pentru 

identificare și controlul accesului supraveghere și alarmă la efracție; e) sisteme de protecție a valorilor 

umane și materiale; f) aparate de telecomunicații pentru birou.  

15. Un antrepozit fiscal autorizat în România pentru depozitarea de bere livrează: 

- 1.000 de hl de bere către Ambasada Slovaciei din România; 

- 5.000 de hl de bere către o unitate de alimentație publică din România; 

- 7.000 de hl de bere către un antrepozit fiscal de depozitare băuturi alcoolice din Bulgaria; 

- 10.000 de hl de bere către un depozit angro de băuturi alcoolice din România. 

Pentru ce cantitate de bere datorează accize bugetului de stat antrepozitul fiscal autorizat în România pentru 

depozitarea de bere? 

a) 16.000 de hl de bere; b) 7.000 de hl de bere; c) 15.000 de hl de bere; d) 13.000 de hl de bere; e) 23.000 de 

hl de bere; f) 22.000 de hl de bere.  

16. Care sunt condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile efectuate în scopul desfășurării 

activității independente pentru a putea fi deduse în funcție de natura acestora? 

a) să reprezinte cheltuieli pentru care nu a fost efectuată plata; b) să fie efectuate în cadrul activităților 

independente, justificate prin documente; c) să reprezinte cheltuieli cu primele de asigurare pentru bunurile 

din patrimoniul personal al persoanei fizice; d) să fie efectuate în baza unei convenții pentru evitarea dublei 

impuneri încheiate de România cu un alt stat membru al Uniunii Europene; e) să nu fie consemnate în 

documente justificative, dar să fie efectuate în baza unei convenții pentru evitarea dublei impuneri încheiate 

de România cu un alt stat membru al Uniunii Europene; f) să nu fie consemnate în documente justificative.  

17. Înștiințarea pentru nedepunerea declarațiilor și stabilirea din oficiu a creanțelor fiscale nu se face: 

a) în cazul contribuabilului/plătitorului inactiv, atât timp cât se găsește în această situație; b) în cazul 

contribuabilului cu risc fiscal mic; c) în cazul plătitorilor de impozit pe profit; d) în cazul marilor 

contribuabili; e) în cazul persoanelor fizice plătitoare de impozit pe venit; f) în cazul persoanelor impozabile 

înregistrate în scopuri de TVA.  

18. Actul administrativ fiscal emis în formă electronică de organul fiscal central se semnează: 

a) de conducătorul organului fiscal competent; b) de persoana care l-a întocmit; c) de un angajat de la 

registratura organului fiscal; d) cu semnătura electronică extinsă a Ministerului Finanțelor Publice, bazată 

pe un certificat calificat; e) cu semnătura electronică a contribuabilului; f) nu se semnează.  
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19. Domiciliul fiscal pentru persoanele fizice este: 

a) locul în care se află majoritatea activelor; b) locul unde se exercită gestiunea administrativă și conducerea 

efectivă a afacerilor; c) locul unde se desfășoară efectiv activitatea principală; d) sediul la care se desfășoară 

activitatea; e) adresa unde își au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care 

aceasta este diferită de domiciliu; f) sediul social.  

20. În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 

octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare, 

mărfurile neunionale depozitate temporar sunt plasate sub un regim vamal sau sunt reexportate în termen 

de: 

a) 90 de zile; b) 60 de zile; c) 120 de zile; d) 45 de zile; e) 75 de zile; f) 30 de zile.  

21. Dacă un contribuabil este rezident al unei țări din Uniunea Europeană și/sau al unei țări cu care România a 

încheiat o convenție pentru evitarea dublei impuneri, cota de impozit care se aplică venitului impozabil 

obținut din România de acel contribuabil este: 

a) cota cea mai mare prevăzută în legislația internă sau în convențiile de evitare a dublei impuneri; b) numai 

cota prevăzută în legislația Uniunii Europene; c) numai cota prevăzută în legislația internă; d) numai cota 

prevăzută în convențiile de evitare a dublei impuneri; e) cota mai favorabilă prevăzută în legislația internă, 

legislația Uniunii Europene sau în convențiile de evitare a dublei impuneri; f) 16% pentru veniturile ce 

depășesc 10.000 euro.  

22. Conform reglementărilor contabile în vigoare, elementele direct legate de evaluarea poziției financiare, 

reflectate prin bilanț, sunt: 

a) veniturile și cheltuielile; b) veniturile din vânzarea de produse și mărfuri, precum și prestări de servicii;  

c) valorile încasate sau de încasat în nume propriu din activități curente, cât și câștigurile din orice alte 

surse; d) veniturile din vânzări, prestări de servicii, comisioane, redevențe, chirii, subvenții, dobânzi, 

dividende; e) activele, datoriile și capitalurile proprii; f) cifra de afaceri netă, veniturile și cheltuielile 

exercițiului, grupate după natura lor.  

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

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

ulterioare, perioada maximă de păstrare a mărfurilor sub regimul de admitere temporară pentru aceeași 

utilizare și sub responsabilitatea aceluiași titular de autorizație este de: 

a) 10 luni; b) 4 luni; c) 8 luni; d) 2 luni; e) 6 luni; f) 24 de luni.  

24. Societatea A, stabilită și înregistrată în scopuri de TVA în România, cumpără bunuri din Italia de la o 

societate B, care este înregistrată în scopuri de TVA în Italia. Contractul prevede că bunurile sunt 

transportate de către A din RO, direct din Italia în Franța, unde A are un stoc de bunuri. În Franța bunurile 

sunt vândute unei societăți C care comunică un cod valabil de TVA din Franța, bunurile aflându-se într-un 

depozit la momentul livrării. A nu cunoștea persoana din Franța către care vor fi livrate bunurile la 

momentul achiziției bunurilor din Italia. Livrarea efectuată de A către C reprezintă: 

a) o operațiune scutită fără drept de deducere fiind realizată în alt stat membru; b) un import scutit de TVA 

în Franța; c) o livrare de bunuri care are locul în Franța, locul unde bunurile sunt puse la dispoziția 

clientului C, livrarea fiind neimpozabilă în România; d) o livrarea locală de bunuri în România care se 

facturează cu TVA; e) o livrare intracomunitară de bunuri care are loc în România, locul în care furnizorul 

este înregistrat în scopuri de TVA; f) o livrare locală de bunuri în Italia pentru care A va trebui să se 

înregistreze în scopuri de TVA în Italia.  
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25. Din punct de vedere al TVA livrarea de bunuri reprezintă: 

a) transportul de bunuri între două localități, chiar și în lipsa unei tranzacții comerciale; b) orice operațiune 

care constituie o prestare de servicii; c) transportul de bunuri dintr-un stat membru în alt stat membru în 

vederea prelucrării; d) transmiterea dreptului de a utiliza bunuri corporale pe o perioadă determinată;  

e) închirierea de bunuri în cadrul unui contract de leasing; f) transferul dreptului de a dispune de bunuri ca 

și un proprietar.  

26. Scutirea de TVA se aplică pentru: 

a) livrarea de îmbrăcăminte pentru copii; b) livrarea de deșeuri de metale feroase și neferoase; c) livrarea de 

medicamente de uz uman și veterinar; d) livrarea de certificate de emisii de gaze; e) livrarea de terenuri 

neconstruibile; f) livrarea de locuințe noi.  

27. Următoarele venituri ale unei persoane fizice nu sunt impozabile din perspectiva impozitului pe venit: 

a) sumele încasate din desfășurarea activității independente; b) sumele primite drept despăgubiri pentru 

pagube suportate ca urmare a calamităților naturale, precum și pentru cazurile de invaliditate sau deces, 

conform legii; c) sume obținute din închirierea bunurilor imobile; d) veniturile din angajamentul de a nu 

desfășura o activitate independentă sau de a nu concura cu o altă persoană; e) venituri sub formă de dobânzi 

din creanțe comerciale; f) echivalentul în lei al veniturilor în natură obținute din desfășurarea activității.  

28. Potrivit prevederilor Codului Fiscal, un sediu permanent presupune un șantier de construcții, un proiect de 

construcție, un ansamblu sau montaj ori activități de supervizare legate de acestea, numai dacă șantierul, 

proiectul sau activitățile durează mai mult de: 

a) 36 luni; b) 12 luni; c) 3 luni; d) 24 luni; e) 6 luni; f) 9 luni.  

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

modificările și completările ulterioare, nu se consideră eliberare pentru consum mișcarea produselor 

accizabile dintr-un antrepozit fiscal din România către: 

a) un comerciant detailist din România; b) o unitate de alimentație publică din România; c) un destinatar 

înregistrat din Danemarca; d) un destinatar înregistrat din România; e) un comerciant angro din Italia;  

f) un comerciant angro din România.  

30. O prestare de servicii din perspectiva TVA nu cuprinde: 

a) vânzarea unei clădiri; b) cesiunea licențelor comerciale; c) transferul drepturilor de autor; d) cesiunea 

brevetelor; e) angajamentul de a nu desfășura o activitate economică; f) transferul unor mărci comerciale.  

31. Contribuabilii care desfășoară exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare, definită potrivit 

Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările 

și completările ulterioare, precum și activități conexe acesteia sunt scutiți de impozit pe profit: 

a) în primii 7 ani de activitate; b) în primii 15 ani de activitate; c) în primii 3 ani de activitate; d) în primul 

an de activitate; e) în primii 5 ani de activitate; f) în primii 10 ani de activitate.  

32. Plătitorii de venituri cu regim de reținere la sursă a impozitelor, cu excepția plătitorilor de venituri din 

salarii, au obligația să depună o declarație privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare 

beneficiar de venit la organul fiscal competent: 

a) până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat; b) nu au obligații 

declarative; c) până la data de 31 martie inclusiv a anului curent pentru anul expirat; d) până în ultima zi a 

lunii ianuarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat; e) la sfârșitul lunii realizării venitului; f) până la 

sfârșitul anului realizării venitului.  
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33. Firma X, persoană juridică română obligată la plata impozitului pe profit, deține 30% din capitalul social al 

unei persoane juridice situate în Italia începând cu 01 martie 2012. În anul 2017, persoana juridică din Italia 

distribuie și plătește 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 neimpozabile; b) venituri pentru care se acordă o deducere suplimentară la calculul profitului 

impozabil, în proporție de 20%; c) venituri impozabile, ce trebuie impozitate cu o cotă de 16%; d) venituri 

ce nu se iau în calculul impozitului pe profit în anul 2017 deoarece au fost venituri impozabile în anul 2016; 

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

50%; f) venituri ce trebuie impozitate cu o cotă de 5%.  

34. Actul administrativ fiscal care nu a fost comunicat potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală: 

a) produce efecte în termen de 30 de zile de la emitere; b) produce efecte față de terți; c) produce efecte a 

doua zi de la emitere; d) nu este opozabil contribuabilului/plătitorului și nu produce niciun efect juridic;  

e) produce efecte de la data emiterii de către organul fiscal competent; f) produce efecte numai în cazul 

impunerii din oficiu.  

35. La data de 19 mai 2017 persoana impozabilă A , stabilită și înregistrată în scopuri de TVA în România, 

livrează energie electrică către un cumpărător B, comerciant de energie electrică,  persoană impozabilă 

stabilită în Austria. Energia electrică este transportată din România în Austria prin intermediul rețelei de 

energie electrică. Livrarea energiei electrice de la A către B este tratată din perspectiva TVA astfel: 

a) este o livrare intracomunitară de bunuri care este scutită de TVA; b) este o operațiune impozabilă în 

Austria, la locul unde se termină transportul energiei electrice; c) este un nontransfer în România, fiind 

impozabilă în Austria la locul unde este stabilit comerciantul B, persoană impozabilă; d) este o livrare 

locală pe teritoriul Austriei, A fiind obligat să se înregistreze în scopuri de TVA în Austria; e) este o livrare 

locală în România pentru care A va emite o factură cu TVA; f) este o livrare impozabilă în România la locul 

de unde începe transportul energiei electrice și A va emite o factură cu TVA către B.  

36. Conform Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, constatarea 

contravenției se face prin: 

a) avertisment verbal transmis de conducătorii autorităților administrativ-teritoriale; b) decizie de calcul 

accesorii; c) decizie de impunere; d) notă de constatare; e) proces-verbal de sechestru; f) proces-verbal 

încheiat de agenții constatatori.  

37. O societate X, stabilită și înregistrată în scopuri de TVA în România, prestează servicii de construcții-

montaj în cursul trimestrului I din 2017. Situația de lucrări este emisă pe data de 10 aprilie 2017, iar 

beneficiarul acceptă situația de lucrări pe data de 21 aprilie 2017. Faptul generator de taxă, respectiv data 

prestării serviciilor în cauză, are loc: 

a) la data acceptării situației de lucrări de către beneficiar, respectiv pe data de 21 aprilie 2017; b) pe data de 

15 a lunii următoare primului trimestru, respectiv pe data de 15 aprilie 2017; c) la data finalizării serviciului 

respectiv; d) la finele trimestrului I 2017; e) la finele fiecărei luni din trimestrul I 2017; f) la data emiterii 

situației de lucrări, respectiv pe data de 10 aprilie 2017.  

38. Care sunt condițiile pentru ca un contribuabil impozitat în alt stat să aibă dreptul la credit fiscal în România? 

a) România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri cu statul respectiv, iar respectiva 

convenție prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda scutirii; b) Să fie rezident fiscal român si 

România sa aibă încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri cu statul respectiv, iar respectiva 

convenție sa prevadă ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda creditului; c) Să fie cetățean român; d) 

Să fie rezident fiscal al ambelor state; e) România să aibă încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri 

cu statul respectiv, iar respectiva convenție să prevadă ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda 

creditului; f) România nu are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri cu statul respectiv.  
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39. Când un contribuabil se înființează în cursul unui an fiscal, în baza prevederilor Legii societăților 31/1990, 

perioada impozabilă în ceea ce privește impozitul pe profit începe: 

a) de la data înregistrării acestuia în registrul comerțului; b) de la data stabilită prin decizie de către organele 

fiscale competente; c) de la data semnării actului constitutiv de către asociați sau acționari; d) de la data 

înregistrării în registrul ținut de instanțele judecătorești; e) de la data înregistrării contribuabilului la organul 

fiscal competent; f) de la data vărsării capitalului social subscris.  

40. Împotriva titlului de creanță, precum și împotriva altor acte administrative fiscale se poate formula 

contestație în termen de: 

a) 30 zile de la data încheierii procesului verbal de constatare și sancționare a contravențiilor; b) 30 de zile 

de la data încheierii raportului de inspecție fiscală; c) 90 de zile de la data comunicării actului administrativ 

fiscal; d) 30 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal; e) oricând în perioada de prescripție a 

impozitelor care sunt contestate; f) 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, sub 

sancțiunea decăderii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CF-A8 

 
CF 

04 Nov 2017 

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       

 

 


