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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. Factura nu conține în mod obligatoriu, următoarele informații:  

a) indicarea cotei de taxă aplicate şi a sumei taxei colectate, exprimate în lei, în funcţie de cotele taxei ;  

b) denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA sau, după caz, codul de identificare 

fiscală ale persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile ; c) numărul de ordine, în baza 

uneia sau a mai multor serii, care identifică factura în mod unic; d) denumirea/numele şi adresa 

beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum şi codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de 

identificare fiscală al beneficiarului, dacă acesta este o persoană impozabilă ori o persoană juridică 

neimpozabilă; e) adresa tuturor sediilor secundare ale furnizorului / prestatorului stabilit în România ; f) data 

emiterii facturii.  

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

modificările şi completările ulterioare, în sfera de aplicare a sistemului de marcare cu timbre sau banderole 

intră: 

a) aromele alimentare; b) vinurile liniștite; c) băuturile fermentate liniștite, altele decât bere și vinuri;  

d) tutunul prelucrat; e) berea; f) vinurile spumoase.  

3. 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 calendaristic precedent au înregistrat o cifră de afaceri care a depăşit plafonul de 

2.250.000 euro; b) persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în România, sunt înregistrate 

în scopuri de TVA şi care în anul calendaristic precedent au înregistrat o cifră de afaceri care a depăş it 

plafonul de 2.250.000 lei; c) persoanele impozabile care nu au sediul activităţii economice în România, sunt 

înregistrate în scopuri de TVA şi care în anul calendaristic precedent au înregistrat o cifră de afaceri care a 

depăşit plafonul de 2.500.000 lei; d) persoanele impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic în sensul 

TVA; e) persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în România, sunt înregistrate în scopuri 

de TVA şi care în anul calendaristic precedent au înregistrat o cifră  de afaceri care nu a depăşit plafonul de 

2.250.000 lei; f) persoanele impozabile care nu sunt stabilite în România, neavând sediul activităţii 

economice sau un sediu fix în România.  

4. La determinarea impozitului pe profit, dobânzile şi pierderile din diferenţe de curs valutar în legătură cu 

împrumuturile obţinute de la instituţiile de credit străine sunt:  

a) cheltuieli deductibile fiscal; b) elemente asimilate cheltuielilor, nedeductibile fiscal; c) cheltuieli cu 

deductibilitate limitată; d) elemente asimilate cheltuielilor, cu deductibilitate limitată, ce se vor lua în 

calculul impozitului pe profit doar în anii fiscali următori celui în care se înregistrează contabil ; e) elemente 

asimilate cheltuielilor, cu deductibilitate limitată; f) cheltuieli nedeductibile fiscal.  

5. La o persoană juridică română plătitoare de impozit pe profit, următoarele venituri sunt neimpozabile la 

calculul profitului impozabil: 

a) venituri din donaţii primite; b) venituri din vânzarea produselor reziduale; c) venituri din subvenţii de 

exploatare aferente cifrei de afaceri; d) venituri din acţiuni deţinute la entităţile afiliate; e) sumele colectate, 

potrivit legii, pentru îndeplinirea responsabilităților de finanțare a gestionării deșeurilor ; f) veniturile din 

redevenţe şi chirii.  
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6. Nu se poate depune declaraţie rectificativă în cazul următorului impozit/taxă/contribuţie socială, declarat 

eronat: 

a) impozitul pe profit; b) accizele; c) impozitul pe veniturile din dobânzi; d) taxa pe valoarea adăugată;  

e) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor; f) contribuţiile sociale.  

7. În categoria veniturilor din alte surse, se includ: 

 1) venituri primite de persoane fizice reprezentând onorarii din activitatea de arbitraj; 

 2) venituri de natura salarială; 

 3) venituri din premii și din jocuri de noroc; 

 4) venituri din pensii; 

 5) venituri din activități agricole; 

 6) venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniu personal. 

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

8. 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) articolele din cristal; b) alcoolul și băuturile alcoolice; c) armele de vânătoare; d) bijuteriile din aur și 

platină; e) cafeaua solubilă; f) confecțiile din blănuri naturale.  

9. În scopul determinării impozitului pe profit, la calculul rezultatului fiscal, pentru activitățile de cercetare -

dezvoltare, definite potrivit legii, se acordă următoarele stimulente fiscale: 

a) Reducerea impozitului pe profit datorat pentru întreaga activitate desfăşurată cu 50% ; b) Aplicarea 

metodei de amortizare accelerată și în cazul clădirilor în care se desfăşoară activitatea de cercetare ;  

c) Deducerea suplimentară la calculul rezultatului fiscal, în proporție de 10%, a cheltuielilor eligibile pentru 

aceste activități; d) Reducerea impozitului pe profit datorat pentru întreaga activitate desfăşurată cu 30% ;  

e) Deducerea suplimentară la calculul rezultatului fiscal, în proporție de 80%, a cheltuielilor eligibile pentru 

aceste activități; f) Aplicarea metodei de amortizare accelerată și în cazul aparaturii și echipamentelor 

destinate activităților de cercetare-dezvoltare.  

10. În situația în care sunt cote diferite în legislația internă sau în convențiile de evitare a dublei impuneri se 

aplică: 

a) cotele de impozitare mai favorabile; b) se aplică scutire de impunere; c) se aplică cu prioritate convenția 

de evitare a dublei impuneri; d) se aplică cu prioritate legislația internă; e) cotele din legislația internă;  

f) cotele din convenția de evitare a dublei impuneri.  

11. O persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA în România şi înscrisă în Registrul operatorilor 

intracomunitari efectuează operaţiuni intracomunitare pentru care este obligată să depună declaraţia 

recapitulativă. Care este termenul limită până la care trebuie depusă declaraţia recapitulativă în scopuri de 

TVA? 

a) data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii calendaristice în care a intervenit exigibilitatea TVA pentru 

operaţiunile intracomunitare; b) ultima zi a lunii în care intervine exigibilitatea taxei pentru operaţiunile 

intracomunitare; c) data de 20 inclusiv a lunii următoare lunii calendaristice în care a intervenit 

exigibilitatea TVA pentru operaţiunile intracomunitare; d) ultima zi a lunii următoare celei în care intervine 

exigibilitatea taxei pentru operaţiunile intracomunitare; e) data de 10 inclusiv a lunii următoare lunii 

calendaristice în care a intervenit exigibilitatea TVA pentru operaţiuni le intracomunitare; f) data de  

15 inclusiv a lunii următoare lunii calendaristice în care a intervenit exigibilitatea TVA pentru operaţiunile 

intracomunitare.  
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12. Împotriva titlului de creanţă, precum şi împotriva altor acte administrative fiscale se poate formula 

contestaţie în termen de: 

a) 30 de zile de la data încheierii raportului de inspecţie fiscală; b) 30 zile de la data încheierii procesului 

verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor; c) 30 de zile de la data comunicării actului 

administrativ fiscal; d) 90 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal ; e) oricând în perioada 

de prescripţie a impozitelor care sunt contestate; f) 45 de zile de la data comunicării actului administrativ 

fiscal, sub sancţiunea decăderii.  

13. Care din următoarele operațiuni impozabile se supun cotei reduse de TVA de 9%:  

a) livrarea de locuințe ca parte a politicii sociale; b) accesul în cinematografe; c) livrarea de manuale școlare 

și cărți; d) acordarea accesului la muzee; e) livrarea de terenuri agricole; f) livrarea de apă potabilă.  

14. Data înregistrării/modificării domiciliului fiscal este:  

a) data la care organul fiscal constată că activitatea se desfăşoară la o locaţie nouă ; b) data stabilită de 

contribuabil şi organul fiscal; c) data înregistrării cererii de modificare a domiciliului fiscal la organul 

fiscal; d) data comunicării deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal ; e) data emiterii deciziei 

de modificare a domiciliului fiscal; f) data înregistrării, în registrul comerţului, a menţiunii privind 

schimbarea sediului social.  

15. Potrivit titlului VI din Codul fiscal, este autoritate competentă pentru România  pentru impozitarea 

veniturilor din economii obţinute din România de persoane fizice rezidente în state membre şi aplicarea 

schimbului de informaţii în legătură cu această categorie de venituri:  

a) Ministerul Afacerilor Externe; b) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; c) Administraţia Financiară 

Locală; d) Direcţia de profil din Ministerul Finanţelor Publice; e) Administraţia financiară de la sediul 

beneficiarului de venit; f) Primăriile din localităţile în care îşi au sediul plătitorii de venit.  

16. Conform reglementărilor contabile, elementele direct legate de evaluarea poziţiei financiare, reflectate prin 

bilanţ, sunt: 

a) angajamentele sub forma garanţiilor de orice fel acordate de entitate; b) drepturile în capitalul altor 

entităţi, reprezentate sau nu prin certificate, care sunt destinate să contribuie la activitatea entităţii ce deţine 

drepturile respective; c) veniturile şi cheltuielile curente; d) activele, datoriile şi capitalurile proprii;  

e) fluxurile de numerar sau echivalentele de numerar către entitate; f) fluxurile de trezorerie ale unei entităţi.  

17. Care din următoarele sume se deduc la calculul impozitului pe venituri din salarii și asimilate salariilor: 

 1) contribuțiile sociale obligatorii aferente unei luni; 

 2) deducerea personală acordată pentru luna respectivă; 

 3) cotizația sindicală plătită în luna respectivă; 

 4) cheltuielile personale cu transportul de la și la locul de muncă; 

 5) cheltuielile personale efectuate pe durata concediului de odihnă; 

 6) cheltuielile personale cu achiziția de calculatoare. 

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

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

modificările şi completările ulterioare, prețul de vânzare cu amănuntul declarat este element de calcul al 

accizei armonizate pentru: 

a) țigări și țigări de foi; b) tutun de fumat; c) păcură; d) țigarete; e) motorină; f) gaz petrolier lichefiat.  
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19. Baza de impozitare a TVA nu se reduce: 

a) în cazul desfiinţării totale sau parţiale a contractului pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, 

înainte de efectuarea acestora, dar pentru care au fost emise facturi în avans; b) în cazul refuzurilor totale 

sau parţiale privind cantitatea, calitatea ori preţurile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate, precum şi 

în cazul desfiinţării totale ori parţiale a contractului pentru livrarea sau prestarea în cauză ca urmare a unui 

acord scris între părţi sau ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti definitive/definitive şi irevocabile, după 

caz, sau în urma unui arbitraj; c) în cazul în care cumpărătorii returnează ambalajele în care s-a expediat 

marfa, pentru ambalajele care circulă prin facturare; d) atunci când contravaloarea bunurilor livrate sau a 

serviciilor prestate nu se poate încasa ca urmare a punerii în aplicare a unui plan de reorganizare, 

neconfirmat printr-o sentință judecătorească; e) în cazul în care rabaturile, remizele, risturnele sunt acordate 

după livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor; f) în cazul în care contravaloarea bunurilor livrate sau a 

serviciilor prestate nu se poate încasa ca urmare a falimentului beneficiarului sau ca urmare a punerii în 

aplicare a unui plan de reorganizare admis şi confirmat printr-o sentinţă judecătorească, prin care creanţa 

creditorului este modificată sau eliminată.  

20. Durata efectuării inspecţiei fiscale pentru alți contribuabili, decât contribuabilii mari și mijlocii este stabilită 

de organele de inspecţie fiscală, în funcţie de obiectivele inspecţiei, şi nu poate fi mai mare de:  

a) 9 luni; b) 30 de zile; c) 120 de zile; d) 1 an; e) 6 luni; f) 45 de zile.  

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

a) achiziţia intracomunitară de mijloace de transport noi, efectuată în România de orice persoană;  

b) prestarea de servicii de construcţii-montaj aferente unei clădiri din România de către o persoană 

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

impozabilă; d) livrarea de bunuri imobile situate în România, efectuată de o persoană impozabilă; e) livrarea 

de bunuri pentru care locul livrării nu se consideră a fi România; f) importul de bunuri în România.  

22. Persoanele juridice care utilizează sisteme informatice de prelucrare automată a datelor au obligaţia să 

asigure controlul şi păstrarea acestora pe suporturi tehnice timp de:  

a) 20 ani; b) 10 ani; c) 50 ani; d) 2 ani; e) 15 ani; f) 5 ani.  

23. Domiciliul fiscal pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau 

exercită profesii libere este: 

a) locul unde se exercită conducerea efectivă a afacerilor, în orice situaţie ; b) locul unde se exercită 

gestiunea administrativă a afacerilor; c) sediul administraţiei finanţelor publice în a cărei rază teritorială se 

află sediul activităţii; d) adresa unde locuieşte efectiv persoana fizică; e) adresa unde îşi are domiciliul 

persoana fizică; f) sediul activităţii sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală .  

24. Care este baza impozabilă aferentă veniturilor obţinute din România de persoane nerezidente, potrivit 

Titlului VI din Codul fiscal? 

a) Veniturile brute obţinute din România la care se adaugă TVA în cotă de 20%; b) Veniturile nete obţinute 

din România; c) Veniturile obţinute de o persoană juridică română din activităţi de consultanţă în cadrul 

unor acorduri de finanţare gratuită; d) Veniturile brute obţinute din România; e) Veniturile obţinute din 

România din vânzarea de marfă în România în baza unui contract încheiat cu o persoană juridică română ;  

f) Diferenţa dintre veniturile obţinute şi cheltuielile efectuate pentru realizarea acestor venituri .  

25. Sunt obligate la plata impozitului pe profit următoarele categorii de contribuabili:  

a) Entitatea transparentă fiscal cu personalitate juridică; b) Fondul de garantare a depozitelor în sistemul 

bancar, constituit potrivit legii; c) Persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii 

efective în România; d) Banca Națională a României; e) Trezoreria Statului; f) Persoana juridică română 

care plătește impozit pe veniturile microîntreprinderilor.  



CFA-A5 

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

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

a) cărbunele; b) gazul natural; c) cocsul; d) tutunul prelucrat; e) energia electrică; f) lignitul.  

27. Constatarea contravenției se face prin: 

a) proces verbal de sechestru; b) notă de constatare; c) avertisment verbal transmis de conducătorii 

autorităților administrativ teritoriale; d) decizie de impunere; e) decizie de calcul accesorii; f) proces verbal 

încheiat de agenții constatatori.  

28. Potrivit Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aportul  în 

natură la capitalul social este permis pentru: 

a) societățile în nume colectiv și societăți cu răspundere limitată; b) toate formele de societate reglementate; 

c) societăți cu răspundere limitată; d) societățile pe acțiuni și societăți cu răspundere limitată; e) societățile 

pe acțiuni și societăți în comandită pe acțiuni; f) societățile pe acțiuni.  

29. Care din următoarele operațiuni sunt scutite de TVA fără drept de deducere: 

a) transportul intracomunitar de bunuri, efectuat din şi în insulele care formează regiunile autonome Azore 

şi Madeira, precum şi serviciile accesorii acestuia; b) prestările de servicii efectuate în România asupra 

bunurilor mobile achiziţionate sau importate în vederea prelucrării în România şi care ulterior sunt 

transportate în afara Uniunii Europene de către prestatorul serviciilor sau de către client, dacă acesta nu este 

stabilit în România, ori de altă persoană în numele oricăruia dintre aceştia; c) livrările de bunuri expediate 

sau transportate în afara Uniunii Europene de către furnizor sau de altă persoană în contul său;  

d) transportul internaţional de persoane; e) livrările de bunuri expediate sau transportate în afara Uniunii 

Europene de către cumpărătorul care nu este stabilit în România sau de altă persoană în contul său;  

f) transportul bolnavilor şi al persoanelor accidentate, în vehicule special amenajate în acest scop, de către 

entităţi autorizate în acest sens.  

30. În ceea ce privește calculul impozitului pe profit, în cazul metodei de amortizare accelerată, amortizarea se 

calculează după cum urmează: 

a) pentru primul an de utilizare, amortizarea nu poate depăşi 50% din valoarea fiscală de la data intrării în 

patrimoniul contribuabilului a mijlocului fix; b) pentru primul an de utilizare, amortizarea nu poate depăşi 

10% din valoarea fiscală de la data intrării în patrimoniul contribuabilului a mijlocului fix; c) pentru primul 

an de utilizare, amortizarea nu poate depăşi 20% din valoarea fiscală de la data intrării în patrimoniul 

contribuabilului a mijlocului fix; d) pentru primul an de utilizare, amortizarea nu poate depăşi 30% din 

valoarea fiscală de la data intrării în patrimoniul contribuabilului a mijlocului  fix; e) pentru primul an de 

utilizare, amortizarea nu poate depăşi 25% din valoarea fiscală de la data intrării în patrimoniul 

contribuabilului a mijlocului fix; f) pentru primul an de utilizare, amortizarea nu poate depăşi 15% din 

valoarea fiscală de la data intrării în patrimoniul contribuabilului a mijlocului fix.  
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31. 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 și al Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2447/2015 al Comisiei de stabilire a unor norme 

pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului de stabilire al Codului Vamal al Uniunii, atunci când un antrepozit vamal este 

public, se aplică următoarea clasificare:  

1) tip I, atunci când responsabilitățile menționate la articolul 242 alineatul (1) din cod îi  revin 

titularului autorizației și titularului regimului; 

2) tip II, atunci când responsabilitățile menționate la articolul 242 alineatul (2) din cod îi revin 

titularului regimului;  

3) tip III, înseamnă un antrepozit vamal exploatat de autoritățile vamale  

4) tip D, atunci când punerea în liberă circulaţie este făcută prin procedura de vămuire la domiciliu şi 

poate fi aprobată pe baza naturii, valorii în vamă şi a cantităţii mărfurilor respective la data la care se 

depune declaraţia pentru punere în liberă circulaţie; 

5) tip E, atunci când regimul se aplică deşi mărfurile nu necesită depozitarea într-un loc aprobat ca 

antrepozit vamal; 

6) tip C, atunci când nu se aplică nici una din situaţiile speciale de la tipul D sau E 

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

32. A, o societate stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în Bulgaria, nestabilită şi neînregistrată în scopuri 

de TVA în România, facturează unei societăţi B, stabilite şi înregistrate în scopuri de TVA în România, 

servicii agricole de arat şi semănat executate pe un teren din Giurgiu. Unde se consideră a fi locul prestării 

pentru serviciile agricole efectuate de societatea A în beneficiul societăţii B şi care este societatea obligată 

la plata TVA pentru respectivele servicii? 

a) locul prestării este în Bulgaria, iar persoana obligată la plata TVA este societatea B; b) locul prestării este 

în România, iar persoana obligată la plata TVA este societatea B; c) locul prestării este în România, iar 

persoana obligată la plata TVA este societatea A; d) locul prestării este în România, dar pentru aceste 

lucrări agricole nu se datorează TVA, fiind scutite cu drept de deducere; e) locul prestării este în România, 

dar pentru aceste lucrări agricole nu se datorează TVA, fiind scutite fără drept de deducere ; f) locul prestării 

este în Bulgaria, iar persoana obligată la plata TVA este societatea A.  

33. Din punct de vedere fiscal, la calculul impozitului pe profit, cheltuielile aferente achiziționării sau 

producerii programelor informatice se recuperează: 

a) prin intermediul deducerilor de amortizare accelerată pe o perioadă de 5 ani; b) prin intermediul 

deducerilor de amortizare liniară sau degresivă pe o perioadă de 5 ani ; c) prin intermediul deducerilor de 

amortizare accelerată pe o perioadă de 3 ani; d) prin intermediul deducerilor de amortizare liniară sau 

degresivă pe o perioadă de 2 ani; e) prin intermediul deducerilor de amortizare accelerată pe o perioadă de  

2 ani; f) prin intermediul deducerilor de amortizare liniară sau degresivă pe o perioadă de 3 ani .  

34. Cine are obligaţia de a elibera certificatul de atestare a impozitului plătit de nerezidenţi  în România? 

a) Trezoreria Statului, prin structurile teritoriale; b) Administraţia financiară de la sediul beneficiarului de 

venit; c) Ministerul Administraţiei şi Internelor; d) Primăriile din localităţile în care îşi au sediul plătitorii de 

venit; e) Organul fiscal competent; f) Plătitorul de venit, rezident român.  

35. În conformitate cu Regulamentul (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 

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

de: 

a) 45 de zile; b) 30 de zile; c) 120 de zile; d) 60 de zile; e) 90 de zile; f) 75 de zile.  
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36. Începând cu data de 1 iulie 2013, persoana juridică străină care desfăşoară activitatea prin intermediul mai 

multor sedii permanente în România are obligaţia: 

a) de a declara şi plăti impozit pe profit separat, în funcţie de veniturile şi cheltuielile înregistrate pentru 

fiecare sediu permanent în parte; b) să stabilească unul dintre aceste sedii ca sediu permanent desemnat 

pentru îndeplinirea obligaţiilor care îi revin privind centralizarea veniturilor şi a cheltuielilor şi determi narea 

cumulată a impozitului pe profit; c) să stabilească unul dintre aceste sedii ca sediu permanent desemnat 

pentru îndeplinirea obligaţiilor care îi revin privind centralizarea veniturilor şi a cheltuielilor şi determinarea 

cumulată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor; d) de a declara şi plăti impozit pe veniturile 

microîntreprinderilor pentru fiecare sediu permanent în parte; e) să stabilească unul dintre aceste sedii ca 

sediu permanent desemnat pentru îndeplinirea obligaţiilor care revin celorlalte sedii permanente privind 

impozitul pe profit, separat, pe fiecare sediu în parte; f) nu are obligaţia de a declara şi plăti impozit pe 

profit pentru activitatea desfăşurată prin sediile permanente în România.  

37. Care din următoarele venituri sunt considerate, conform Codului fiscal, venituri din investiții:  

 1) venituri din lichidarea unei persoane juridice; 

 2) câștiguri din transferul aurului financiar, definit potrivit legii; 

 3) câștiguri din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv 

 instrumente financiare derivate; 

 4) venituri din dobânzi; 

 5) venituri din dividende; 

 6) venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. 

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

38. Persoană fizică rezidentă poate fi orice persoană care: 

a) este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade care depăşesc în total 60  de zile, pe 

parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat; b) este prezentă 

în România pentru o perioadă sau mai multe perioade care depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul 

oricărui interval de 10 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat; c) este prezentă în 

România pentru o perioadă sau mai multe perioade care depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui 

interval de 12 luni consecutive, în anul calendaristic precedent; d) este prezentă în România pentru o 

perioadă sau mai multe perioade care depăşesc în total 153 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni 

consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat; e) este prezentă în România pentru o perioadă sau 

mai multe perioade care depăşesc în total 90 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, 

care încep în anul calendaristic vizat; f) este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade 

care depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în 

anul calendaristic vizat.  

39. Comunicarea, prin publicitate, a actelor administrative fiscale emise de organul fiscal central se face prin:  

a) comunicarea actului administrativ fiscal doar prin poştă electronică contribuabilului ; b) afişarea, doar pe 

pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a actului administrativ fiscal emis pe 

numele contribuabilului; c) afişarea, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet 

a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a actului administrativ fiscal emis pe numele contribuabilului; 

d) publicarea, în mass-media, a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal pe 

numele contribuabilului; e) afişarea, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet 

a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul 

administrativ fiscal pe numele contribuabilului; f) publicarea, în mass-media, a actului administrativ fiscal 

emis pe numele contribuabilului.  

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

modificările şi completările ulterioare, acciza datorată este egală cu suma dintre acciza specifică și acciza 

ad valorem pentru: 

a) kerosen; b) vinuri spumoase; c) păcură; d) țigarete; e) cafea verde; f) cafea solubilă.  
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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       

 

 

 

 


