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l. Din punct de vedere al impozitului pe profit, anul fiscal: a) este in toate situatiile anul calendaristic; b) ca

regulS, este anul calendaristic, insd contribuabilii care au optat, in conformitate cu legislagia contabila in vigoare,

pentru un exerci;iu financiar diferit de anul calendaristic pot opta ca anul fiscal sd corespundd exercitiului financiar;
c) in cazul filialelor apa4in6nd unor societ5ti stabilile in alte state, anul fiscal al filialelor corespunde cu anul fiscal
al societalii-mame.

2. Potrivit Codului fiscal, nu sunt obligate sd pldteasci impozit pe veniturile microintreprinderilor persoanele
juridice romAne care oblin venituri din urmdtoarele activitdfi: a) venituri din activitali de intermediere in domeniul

asigurdrii qi reasigurdrii; b) venituri din activitdti de consultanlE gi management, a cdror pondere este mai micd de

20% din veniturile totale; c) venituri din activiteti in domeniul jocurilor de noroc.

3. Potrivit regulii generale, prestdrile de servicii efectuate pe teritoriul Romaniei de catre o persoana inregistrata in

scopuri de TVA catre un operator economic care este inregistrat in scopuri de TVA sunt: a) cu TVA; b) scutite de

TVA; c) cu taxare inversA-

4. Livrarea de bunuri, din perspectiva reglementlrii TVA, inseamnd: a) expedierea fi transportul bunurilor;
b) transferul dreptului de a dispune de bunuri ca ;i un proprietar; c) transferul dreptului de proprietate asupra

bunurilor

5. Sunt reglementate la nivelul Uniunii Europene (armonizate) urmatoarele impozite: a) impozitul pe

profit/societeti; b) impozitul pe clSdiri; c) accizele.

6. Sunt supuse obligagiei de plati a impozitului pe profit: a) societilile agricole, reglementate de prevederile Legii
nr. 3611991 privind societdfile agricole gi alte forme de asociere in agriculturd; b) entitetile transparente fiscal cu

personalitate juridic6; c) persoanele juridice romdne care sunt supuse prevederilor Titlului III Cod fiscal.

7. Dacd in cursul unui an fiscal veniturile realizz,le din consultanld qi management de c6tre o microintreprindere
depiqesc ponderea de 20Yo din veniturile totale: a) aceasta va datora in continuare impozit pe veniturile
m icrointreprinderilor, p6ni cAnd veniturile realizate din consultantA gi management vor depdgi plafonul valoric care

determind obligafia de trecere la regimul impozitului pe profit; b) aceasta datoteazA impozit pe profit, incepand cu

trimestrul in care s-a depAQit aceasta limita; c) aceasta datoreazd impozit pe profit, incepand cu anul fiscal urmdtor
celui in care s-a dep{it aceasta limitd.

8. Cheltuielile aferente vehiculeior rutiere motorizate, cu o masa totalA maximd autorizatd care nu depa;eqte 3.500

kg gi care nu are mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzdnd;i scaunul qoferului, aflate in proprjetatea sau in
folosinla contribuabilului sunt deductibile: a) in procent de 50olo dacd vehiculele nu sunt utilizate exclusiv in scopul

activitefii economice; b) in procent de 50o4 indiferent daci vehiculele sunt sau nu utilizate exclusiv in scopul

activitatii economice; c) sunt deductibile integral lndiferent dacd vehiculele sunt sau nu utilizate exclusiv in scopul

activitetii economice.

9. Din punct de vedere al TVA, inchirierea de bunuri sau transmiterea folosintei bunurilor in cadrul unui contract
de leasing: a) este o livrare de bunuri; b) este o prestare de servicii; c) este un non-transfer.

10. La persoana juridicd, sunt cheltuieli deductibile la determinarea rezultatului fiscal: a) cele efectuate in scopul

obtinerii de venituri; b) cele cdrora le corespund incasiri; c) cele efectuate in scopul desli;uririi activitilii
economice.

11. Din punct de vedere al TVA institufiile publice: a) nu pot avea calitatea de persoane impozabile in nicio

situalie; b) au calitatea de persoane impozabile incd de la infiinlare, pentru toate activitdtile pe care le desldgoard;

c) pot avea calitatea de persoane impozabile dacd desflqoard activitdti care ar produce distorsiuni concurenliale
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daci ar fi tratate ca persoane neimpozabile.
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12. Din punct de vedere al impozitului pe profit, pierderile inregistrate la scoaterea din evidenld a creanfelor, pentru

partea neacoperitA de provizion, in limitele previzute de Codul fiscal reprezintd: a) cheltuieli nedeductibile in toate

cazurile; b) cheltuieli deductibile in toate cazurile; c) cheltuieli deductibile in cazul in care au fost inregistrate ca

urmare a inchiderii, in baza unei hot6rdri j udecitoregti, a procedurii de faliment a debitorului.

13. in cazul unei livriri intracomuniLare de bunuri, proba faptului cd bunurile au pArasit statul de origine ;i au ajuns
in statul de destinalie se efectueazi prin: a) declaralia vamali de export; b) facturd; c) documentu] care ateste ce
bunurile au fost transportate in alt stat membru.

14. Din punct de vedere al impozitului pe profit, in cazul leasingului operagional, utilizatorul poate deduce:
a) cheltuielile cu amortizarea qi cu dobanda; b) cheltuielile rata de leasing, in condiliile stabilite de Codul fiscal;
c) cheltuielile cu dobanda qi cu rata de leasing, in condiliile stabilite de Codul fiscal.

15. Sunt supuse amortizdrii: a) terenurile; b) cheltuielile pentru realizarea programelor informatice; c) tablourile

16. Veniturile din dividende oblinute de o persoand juridice romene de la alt6 persoand juridicd romend: a) sunt
impozabile prin aplicarea unei cote de impozit de l0%; b) sunt impozabile prin aplicarea unei cote de impozit de
16%; c) sunt neimpozabile daci persoana juridici rom6ni care prime$te dividendele deJine, la data plA1ii
dividendelor, minimum l0% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioadi de un an
implinit pAni la data plelii acestora inclusiv.

17. Este considerate persoan6 impozabili din punct de vedere al taxei pe valoarea adeugatd: a) doar persoana care
este inregistrate in scopuri de TVA; b) orice persoand care desfEgoard, de o manierd independent6 gi indiferent de
loc, activiteti economice, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activiEfi; c) orice persoand juridicd care este
obligatd la plata impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderilor.

18. ObligaJia relinerii la sursd a impozitului reprezentdnd pleli anticipate este instituite pentru urmdtoarele venituri
din actividti independente: a) pentru veniturile obtinute din profesii liberale; b) pentru veniturile obtinute din
drepturi de proprietate intelectualA; c) pentru toate venitunle obfinute din activitefi independente.

19. Conform noului Cod fiscal sunt scutite de TVA urmdtoarele operaliuni: a) livrarea de construcfii noi sau de
pe4i de construclii noi; b) livrarea de terenuri construibile; c) livrarea de terenuri agricole.

20. Conform Titlului II din noul Cod fiscal, cheltuielile sociale: a) sunt deductibile in limita unei cote de pani Ia
zyo, aplicall asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului; b) sunt deductibile in Iimita unei cote de p6nd la
5o%, aplicati asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului; c) sunt deduciibile integral.

21. Cifra de afaceri anuald pdnl la care o persoanA impozabild poate aplica regimul special de scutire pentru
intreprinderile mici in cazul TVA este: a) 65.000 euro la cursul de schimb din ultima zi lucritoare a anului
precedent; b) 35.000 euro la cursul de schimb din ultima zi lucrdtoare a anului precedent; c) 220.000 lei.

22. Pentru urmetoarele operatiuni se aplicd mEsurile de simplificare (taxarea inversd): a) serviciile de transport
rutier de mirfuri; b) cesiunea de p6(i sociale; c) livrlrile de cereale.

23. Indemnizafiile primite de salariafi pe perioada delegirii $i deta$Arii in a]td localitate, in tar5 Si in streinitab, care

depd;esc limita de 2,5 ori stabiliti pentru personalul din instituliile publice: a) reprezinti venit impozabil la salariat;
b) reprezintd cheltuiald nedeductibilS la angajator; c) reprezintd venit neimpozabil la salariat ;i cheltuiald
nedeductibilS la angajator.
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24. Conform Codului de procedurd fiscali, sfera obligaliei organului fiscal de a avea un rol activ include:

a) indrumarea contribuabilului in aplicarea legislaliei fiscale, doar la solicitarea contribuabilului in acest sens;

b) indrumarea contribuabilului in aplicarea legislafiei fiscale, ca urrnare a solicitdrii contribuabilului sau din

initiativa organului fiscal; c) completarea gi depunerea declaraliilor fiscale, in numele qi pe seama, contribuabilului,

25. Potrivit Legii nr. 17012016 privind impozitul specific unor activite[i, sunt ob]igate la plata impozitului specific

anual: a) persoanele juridice romAne, platitoare de impozit pe profit, care deslEqoard activitali corespunzetoare

codurilor CAEN: 55 10 - "Hoteluri qi alte faciliti{i de cazare similare"; b) persoanele juridice romine, pldtitoare de

impozit pe veniturile microintreprinderilor, care des{Egoare activitdti corespunzdtoare codurilor CAEN 7022:

consultanld gi management; c) persoanele j u ridice romine, platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor,
care desfl;oard activiteti corespunzitoare codurilor CAEN: 5621 - "Activititi de alimentagie (catering) pentru

evenimente".

26. Aportul in industrie constA in: a) munca sau activitatea pe care asociatul se obligl sA o efectueze, potrivit
competentrei gi calificdrii sale, in cadrul societetii; b) Tehnologia pe care asocialii o pot aduce intr-un SA;

c) tehnologia $i bunurile pe care un asociat le poate aduce in orice tip de societate comerciala.

27, Deciziile luate de consiliul de administrafie, dar considerate ilegale pot fi anulate prin: a) direct prin hotirdre a

instantei de iudecatd; b) hodrarile Adun6rii Generale; c) decizia preEedintelui Consiliului de Administragie.

28. Constituirea simultand a societalii de capitaluri se realizEazA Win: a) aportarea exclusivd a unor bunuri imobile;
b) aducerea ca aport a unor bunuri mobile 9i imobile; c) subscrierea integrald pi simultan6 a capitalului social de

c6tre semnatarii actului constitutiv.

29. Valoarea minimd a capitalului social de 25 000 euro in echivalent lei este cerutd pentru: a) SRL cu l5 asociati;

b) societatile de microfinanlare; c) societ6[ile in comandita pe acfiuni.

30. Funcfionarea socieElilor este reglementatA de: a) Legea nr. 31/1990; b) doar de Codul Civil ; c) Legea nr.

30/r991.

31. Dacd in actul constitutiv nu se prevede felul acliunilor, ele sunt a) la purt5tor, b) nominative c) extraordinare d.

societare speciale-

32. Conform Legii nr.3ll1990, obligatiile sociale ale societa(ii cu rdspundere limitatd sunt garantate cu: a)

patrimoniul societefii; b) patrimoniul asocialilor; c) cu patrimoniul asociatului unic, atunci cdnd acesta din urmd are

gi calitatea de administrator.

33. Administratorul persoani juridica: a) poate avea aceaste calitate in toate formele juridice societare, b) poate

exercita aceasta calitate numai in sociedlile de capitaluri; c) nu are obliga;ia sd desemneze un reprezentant

persoand fizicd intrucet drepturile fi obligaliile pe care le exerciti decurg din contractul de administrare in care este

parte contractante.

34. Societdfile care au cifre de afaceri peste I milion de euro pot fi organizate: a) numai sub forma unui SRL; b)

numai sub forma unei SA; c) sub orice formd societari.

35. O parte sociali are o valoare miniml de: a) 10 lei RON; b) 0,1 lei RON; c) I leu RON.

36. Aportul in prestalii in munca este permis: a) aclionarilor; b) administratori lor de SRL-uri; c) asocialiilor din

societatea in nume colectiv.
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37. Sediul social al societS[ii : a) este elementul in raport de care se stabile$te cetdtenia comerciantului; b) este

locul unde se comunicd actele de procedurd in litigiile la care participd profesionistul; c) este intotdeauna locul in

care se desfiEoard activitatea comerciali de producfie a mirfurilor.

38. Pot fi unipersonale urmltoarele categorii de societifi: a) Societdfile in comandite pe acliuni; b) SNC; c) SRL.

3g. Numirea cenzorilor nu este obligatorie: a) in SNC; b) in Societatea in comanditd pe acliuni; c) in SA.

40. Directorii executivi ai unei societdli sunt: a) funclionari ai societdlii; b) in mod obligatoriu, membri ai

consiliului de administralie; c) in mod obligatoriu, membri ai comitetului de direclie.

41. Societatea pe actiuni prezintd urmatoarele caracteristici: a) are minim 2 acgionari; b) poate avea o care dintre

formele societAlii prevAzute de Legea societdtilor; c) se infiin[eazi prin act constitutiv care se incheie, de reguld, in

forma autenticd $i, prin exceplie, sub forma inscrisului sub semnituri privatd.

42. Acliunea este: a) orice diviziune a capitalului social al unei societAti; b) o fracliune a capitalului social in

societitrile de capitaluri; c) o fractiune a capitalului social doar in SA.

43. Adunarea generalS ordinari are urm6toarele competen[e: a) schimbarea formeijuridice a societdfii; b) mutarea

sediului social; c) fixeazi dividendele cuvenite aclionarilor.

44.in caz de paritate, in Consiliul de Administralie, votul decisiv apa{ine: a) Administratorului cel mai in v6rst6;

b) Directorului executiv; c) pregedintelui consiliului de administrafie.

45. Actiunile la purtAtor sunt acliuni care: a) nu identificd pe titular; b) identificd numlrul maxim de acfiuni pe care

le are un asociat; c) identificl exclusiv fondatorii societatii.

46, Affectio societatis a fost definite a fi: a) procedura infiinfdrii societelii; b) desemnarea administratorilor; c)

colaborarea voluntari gi activd, interesate li egalitare a asociafilor.

47. Formele juridice societare pentru care legea prevede un numdr maxim de asocia[i sunt: a) societatea in

comanditd pe ac;iuni; b) societatea cu raspundere limitate; c) societatea in comanditd simpld.

48. Acliunile nominative sunt acliuni care: a) identificd pe titular prin nume/denumire, domiciliu/sediu, CNP/CUI;

b) identificd exclusiv societatea emitentS; c) identifici valoarea minimd a pe4ilor sociale.

49. Aportul in numerar: a) este obligatoriu doar la constituirea SRl-urilor qi Societdgilor in comanditd pe acfiuni;

b) este obligatoriu doar la constituirea SNC-urilor gi a SCS-urilor; c) in toate formele juridice societare.

50. Consiliul de administralie se intrune$te cel putin o daE la: a) 2 luni; b) 4 luni; c) 3 luni.
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1. Pentru marcare folosili numai culoarea negru!
2. Cititi cu atenlie enunful li variantele de rAspuns, la fiecare intrebare fiind
corecti o singure varianti de r5spuns. Umpleli cercul corespunzator variantei

de raspuns pe care o considerali corccta. Verifica[i cu aten[ie imprimarea corecta a foii de r6spuns .

Rlspunsul corect la fiecare intrebare esta evaluat cu 2 punct€.

Rispunsurile gregite sau marcate incorect nu se puncteazl.
3 Umplerea unui cerc trebuie si fie completi.
Orice alt mod de marcare duce la anularea rtupunsului la subiectul respectiv

Modalitdfile de marcare corecti:
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