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CAMERA CONSULTANȚILOR FISCALI 

EXAMEN PENTRU ATRIBUIREA CALITĂȚII DE CONSULTANT FISCAL 

ASISTENT 

 

CHESTIONAR DE EXAMEN 

Numărul legitimaţiei  ____________________ 

Numele _______________________________ 

Prenumele tatălui _______________________ 

Prenumele _____________________________ 

 

VARIANTA   A 

1. Conform reglementărilor contabile în vigoare, sunt costuri care nu constituie o parte a costului imobilizării 

necorporale: 

a) cheltuielile cu personalul determinate de aducerea activului la starea sa de funcționare; b) onorariile 

profesionale care decurg direct din aducerea activului la condiția sa de funcționare; c) costurile de 

introducere a unui nou produs sau serviciu (inclusiv costurile de publicitate și activități promoționale);  

d) costurile de testare a activului privind funcționarea sa în mod corespunzător.  

2. Dreptul de a stabili creanțe fiscale se prescrie: 

a) în termen de 10 ani în toate cazurile și pentru toate categoriile de obligații fiscale; b) în termen de 10 ani 

pentru marii contribuabili și de 5 ani pentru ceilalți contribuabili/plătitori; c) în termen de 5 ani în cazul în 

care acestea rezultă din săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală; d) în termen de 5 ani, cu excepția 

cazului în care legea dispune altfel.  

3. Baza de impozitare din perspectiva TVA nu cuprinde: 

a) sumele achitate de client după data exigibilităţii; b) rabaturile, remizele, risturnele, sconturile şi alte 

reduceri de preţ acordate de furnizori direct clienţilor la momentul exigibilităţii taxei; c) contrapartida 

obţinută de la client pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii; d) sumele care nu sunt achitate de 

către client.  

4. Termenul de soluționare a cererilor contribuabililor: 

a) este de 45 de zile de la înregistrare; b) este de 5 de zile de la înregistrare; c) este de 30 de zile de la 

înregistrare; d) nu poate fi prelungit, potrivit legii.  

5. 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 accizelor: 

a) berea; b) alcoolul etilic; c) bijuteriile din aur; d) țigaretele.  

6. Codul de identificare fiscală pentru persoanele fizice supuse impozitului pe venit este: 

a) Codul numeric personal; b) Codul unic de înregistrare; c) Codul de înregistrare în scopuri de TVA;  

d) Codul de înregistrare fiscală.  

7. Organele fiscale nu pot furniza informații supuse secretului fiscal despre un contribuabil: 

a) oricărei persoane fizice, cu acordul scris al contribuabilului/plătitorului; b) succesorilor contribuabililor; 

c) contribuabilului însuși; d) oricărui solicitant, dacă nu există acordul scris al contribuabilului/plătitorului.  

8. 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 care din 

următoarele regimuri speciale fac parte din categoria regimului de prelucrare: 

a) antrepozitarea vamală; b) admiterea temporară; c) perfecționarea activă și perfecționarea pasivă;  

d) zonele libere.  
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9. Cine are obligația de a elibera certificatul de atestare a impozitului plătit de nerezidenți în România: 

a) administrația financiară locală; b) organul fiscal competent; c) plătitorul de venit, rezident român;  

d) Ministerul Administrației și Internelor.  

10. Conform reglementărilor contabile în vigoare, sunt considerate investiții imobiliare: 

a) proprietățile imobiliare dobândite cu scopul exclusiv de a fi amenajate și revândute; b) proprietățile 

imobiliare care sunt în curs de construire sau amenajare în numele unor terțe părți; c) o clădire care este 

liberă, dar care este deținută pentru a fi închiriată în temeiul unuia sau mai multor contracte de leasing 

operațional; d) proprietățile imobiliare deținute pentru a fi folosite pe parcursul desfășurării normale a 

activității.  

11. Serviciile de transport de bunuri efectuate pe teritoriul României facturate de o persoană impozabilă din 

România înregistrată în scopuri de TVA în România conform art.316 din Codul Fiscal către o persoană 

impozabilă din Bulgaria, care comunică un cod valabil de TVA din Bulgaria reprezintă din punct de vedere 

al TVA: 

a) o prestare de servicii care are locul în România, la locul unde a început transportul de bunuri; b) o 

prestare de servicii care are locul în România, la locul unde este stabilit prestatorul; c) o prestare de servicii 

locală impozabilă în România, la locul prestării efective; d) o prestare intracomunitară de servicii 

neimpozabilă în România, locul prestării fiind în Bulgaria, la locul unde este stabilit beneficiarul persoană 

impozabilă.  

12. Firma X SRL a înregistrat la 30 martie 2018 venituri totale în valoare de 5.000.000 lei, din care cifra de 

afaceri 4.950.000 lei. Cheltuielile totale aferente sunt de 3.800.000 lei, din care: cheltuieli cu sponsorizările 

35.000 lei, cheltuieli de protocol 65.000 lei. Impozitul pe profit datorat la 30 martie 2018 este de: 

a) 168.952 lei; b) 179.202 lei; c) 208.202 lei; d) 203.952 lei.  

13. Care din următoarele venituri sunt considerate, conform Codului fiscal, venituri din investiții? 

a) venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal; b) venituri din lichidarea unei 

persoane juridice; c) veniturile din recompensele acordate conform legii din fonduri publice; d) venituri din 

cedarea folosinței bunurilor.  

14. Corectarea declarațiilor de impunere poate fi efectuată: 

a) pe perioada termenului de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale; b) în timpul desfășurării unei 

inspecții fiscale; c) oricând; d) după finalizarea unei inspecții fiscale.  

15. Premiile acordate elevilor și studenților nerezidenți la concursurile finanțate din fonduri publice sunt: 

a) sunt impozabile cu o cota de 10%; b) sunt impozabile cu o cota de 5%; c) sunt impozabile cu o cota de 

16%; d) scutite de impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți.  

16. În cazul persoanelor juridice străine care realizează venituri din transferul proprietăților imobiliare situate în 

România, impozitul pe profit se aplică asupra: 

a) veniturilor obținute din străinătate din care se scad cheltuielile efectuate în România; b) profitului 

impozabil aferent transferului proprietăților imobiliare situate în România; c) profitului impozabil obținut 

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

străinătate.  

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

modificările şi completările ulterioare, în cazul anulării autorizației de antrepozit fiscal, o nouă autorizație 

poate fi emisă de autoritatea competentă numai dacă de la data anulării a trecut o perioadă de cel puțin: 

a) un an; b) 3 ani; c) 4 ani; d) 5 ani.  
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18. Exigibilitatea unei achiziţii intracomunitare de bunuri intervine: 

a) la data oricărei plăţi parţiale a bunurilor fără emiterea unei facturi; b) pe data de 10 a lunii următoare celei 

în care a avut loc livrarea bunurilor; c) la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 15 a lunii următoare 

celei în care intervine faptul generator de taxă; d) la data plăţii integrale a bunurilor.  

19. Reprezentanța unei/unor persoane juridice străine are obligația să declare și să plătească impozitul pe 

reprezentanță la bugetul de stat: 

a) până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului de impunere; b) până la data de 25 ianuarie inclusiv a 

anului următor celui de impunere; c) până la data de 30 iunie inclusiv a anului de impunere; d) până la data 

de 31 ianuarie inclusiv a anului de impunere.  

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

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

a) cocsul; b) cărbunele; c) benzina fără plumb; d) energia electrică.  

21. Firma X SRL a înregistrat la 30 martie 2018 venituri totale în valoare de 5.000.000 lei, din care cifra de 

afaceri 4.950.000 lei. Cheltuielile totale aferente sunt de 3.800.000 lei, din care: cheltuieli cu sponsorizările 

35.000 lei, cheltuieli de protocol 65.000 lei. Valoarea deductibilă a cheltuielilor de protocol în calculul 

impozitului pe profit la 30 martie 2018 este de: 

a) 65.000 lei; b) 25.300 lei; c) 35.000 lei; d) 39.700 lei.  

22. Nu este scutit de impozit profitul investit în: 

a) calculatoare electronice și echipamente periferice; b) dreptul de utilizare a programelor informatice 

folosite în scopul desfășurării activității economice; c) mașini și aparate de casă, de control și de facturare; 

d) aparate de telecomunicaţii pentru birou.  

23. Când o firmă încetează să mai existe în cursul unui an fiscal prin dizolvare urmată de lichidare, perioada 

impozabilă în ceea ce privește impozitul pe profit se încheie: 

a) la data stabilită de către asociaţi sau acţionari în hotărârea adunării generale; b) la data radierii 

înregistrării fiscale; c) la data încheierii operațiunilor de lichidare, dar nu mai târziu de data depunerii 

situațiilor financiare la organul fiscal competent; d) de la data stabilită prin decizie de către organele fiscale 

competente.  

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

modificările şi completările ulterioare, deplasarea produselor supuse accizelor armonizate în regim 

suspensiv de accize trebuie să fie acoperită întotdeauna de: 

a) documentul administrativ electronic; b) factura; c) avizul de însoțire a mărfii; d) factura pro-forma.  

25. Care dintre următoarele operațiuni sunt scutite de TVA cu drept de deducere: 

a) prestările de îngrijire şi supraveghere efectuate de personal medical şi paramedical, conform prevederilor 

legale aplicabile în materie; b) spitalizarea, îngrijirile medicale şi operaţiunile strâns legate de acestea;  

c) exportul de bunuri efectuat de o persoană impozabilă; d) prestările de servicii efectuate în cadrul 

profesiunii lor de către stomatologi şi tehnicieni dentari, precum şi livrarea de proteze dentare efectuată de 

stomatologi şi de tehnicieni dentari.  

26. 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 prin banderole intră: 

a) vinul liniștit; b) băuturile răcoritoare; c) vodca; d) berea.  
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27. Care este nivelul impozitului pe reprezentanța unei persoane juridice străine autorizată să funcționeze în 

România? 

a) 18.000 lei pe an fiscal; b) echivalentul în lei al sumei de 4.000 euro, stabilită pentru un an fiscal, la cursul 

de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, valabil în prima zi a lunii 

octombrie a anului precedent; c) echivalentul în lei al sumei de 4.000 euro, stabilită pentru un an fiscal, la 

cursul de schimb al băncii comerciale prin care se efectuează plățile; d) echivalentul în lei al sumei de 5.000 

euro, stabilită pentru un an fiscal, la cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a 

României, valabil în luna în care se efectuează plata impozitului către bugetul de stat.  

28. În categoria informațiilor de natura celor considerate a fi secret fiscal intră: 

a) Registrul persoanelor impozabile care aplică TVA la încasare; b) Registrul contribuabililor 

inactivi/reactivați; c) natura și cuantumul obligațiilor fiscale; d) Registrul persoanelor impozabile 

înregistrate în scopuri de TVA.  

29. Venitul net din drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv din crearea unor lucrări de artă monumentală, 

se determină de către plătitorii venitului, persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce 

evidenţă contabilă, prin deducerea din venitul brut a: 

a) cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei forfetare de 20% asupra venitului brut; b) cheltuielilor 

determinate prin aplicarea cotei forfetare de 25% asupra venitului brut; c) cheltuielilor determinate prin 

aplicarea cotei forfetare de 30% asupra venitului brut; d) cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei 

forfetare de 40% asupra venitului brut.  

30. Închirierea de bunuri imobile situate pe teritoriul Suediei realizată de o persoană impozabilă stabilită în 

România și înregistrată în scopuri de TVA conform art.316 din Codul Fiscal către o persoană impozabilă 

stabilită în Suedia reprezintă în România din punct de vedere al TVA: 

a) o prestare de servicii neimpozabilă, locul prestării fiind în Suedia la locul unde este situat bunul imobil; 

b) o prestare intracomunitară de servicii; c) o prestare de servicii impozabilă în România la locul unde este 

stabilit prestatorul; d) o prestare de servicii neimpozabilă, locul prestării fiind în Suedia la locul unde este 

stabilit beneficiarul.  

31. O societate X, stabilită și înregistrată în scopuri de TVA în România conform art.316 din Codul Fiscal 

vinde bunuri către societatea Y, stabilită și înregistrată în scopuri de TVA în Serbia. Bunurile sunt 

transportate de la Moscova la Istanbul, transportul acestora fiind în sarcina furnizorului X din România. 

Din punct de vedere al TVA, operațiunea realizată de societatea X reprezintă în România: 

a) un export de bunuri; b) livrare intracomunitară de bunuri; c) o livrarea neimpozabilă în România, locul de 

unde începe transportul bunurilor fiind situat în afara României; d) o livrare locală de bunuri în România.  

32. 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, nu reprezintă un regim special în care pot fi plasate mărfurile: 

a) depozitarea; b) utilizarea specifică; c) prelucrarea; d) exportul.  

33. Baza de impozitare a TVA se reduce în următoarele cazuri: 

a) în cazul neachitării la scadenţă a facturii de către client; b) în cazul în care rabaturile, remizele, risturnele, 

sconturile şi celelalte reduceri de preţ sunt acordate după livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor;  

c) în cazul în care clientul aplică TVA la încasare; d) în cazul în care factura este achitată de către o altă 

persoană decât clientul.  

34. În cazul unei societăți cu răspundere limitată: 

a) aceasta poate fi condusă de un Consiliu de Supraveghere și Directorat; b) capitalul social nu poate fi mai 

mic de 200 lei; c) pot exista asociații comanditați; d) capitalul social nu poate depăși echivalentul în lei a 

90.000 euro, la cursul BNR de la data aderării României la Uniunea Europeană (1 ianuarie 2018).  
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35. Potrivit Codului fiscal, autoritatea fiscală competentă este: 

a) Ministerul Justiției; b) administrația financiară locală; c) Ministerul Administrației și Internelor;  

d) Ministerul Finanțelor Publice și serviciile de specialitate ale autorităților administrației publice locale, 

după caz, care au responsabilități fiscale.  

36. Potrivit Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea 

generală ordinară se întrunește: 

a) cel puțin o dată pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar; b) de cel puțin trei ori pe 

an; c) o dată la 6 luni; d) cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.  

37. Firma X deține la data de 31.12.2017 creanțe comerciale mai vechi de 300 de zile, în valoare de 400.000 lei, 

provizionate integral în acest an, potrivit reglementărilor contabile aplicabile. Valoarea deductibilă a 

cheltuielilor cu provizioanele la calculul impozitului pe profit este de: 

a) 64.000 lei; b) 400.000 lei; c) 120.000 lei; d) 76.000 lei.  

38. Firma X a achiziţionat în luna septembrie 2018 un echipament tehnologic în valoare de 150.000 lei, pentru 

care durata de amortizare este de 5 ani, iar metoda de amortizare utilizată este metoda accelerată. La 

calculul impozitului pe profit pentru anul 2018, cheltuiala cu amortizarea deductibilă fiscal pentru 

computerele și echipamentele periferice achiziţionate este de 

a) 7.500 lei; b) 25.000 lei; c) 18.750 lei; d) 10.000 lei.  

39. Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România, se depune la 

organul fiscal competent: 

a) cu 90 de zile înainte de plecarea din România; b) cu 30 de zile înainte de plecarea din România; c) în 30 

de zile după plecarea din România; d) în 60 de zile după plecarea din România.  

40. Scutirea de TVA se aplică pentru: 

a) livrarea de bunuri imobile noi; b) livrarea locală de medicamente de uz uman și veterinar; c) livrarea 

locală de îmbrăcăminte pentru copii; d) livrarea de terenuri neconstruibile.  
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COD VARIANTĂ CHESTIONAR 

A B C D E F 

      

 a b c d    a b c d    a b c d   

   1            14            27       

 a b c d    a b c d    a b c d   

   2            15            28       

 a b c d    a b c d    a b c d   

   3            16            29       

 a b c d    a b c d    a b c d   

   4            17            30       

 a b c d    a b c d    a b c d   

   5             18            31       

 a b c d    a b c d    a b c d   

   6       
     19 

           32       

 a b c d    a b c d    a b c d   

   7            20             33       

 a b c d    a b c d    a b c d   

   8            21             34       

 a b c d    a b c d    a b c d   

   9            22             35       

 a b c d    a b c d    a b c d   

   10            23            36       

 a b c d    a b c d    a b c d   

   11            24            37       

 a b c d    a b c d    a b c d   

   12            25            38       

 a b c d    a b c d    a b c d   

   13            26            39       

               a b c d   

                   40       

 

 

 

 

 


