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1. Livrarea de bunuri, din perspectiva reglementdrii TVA, inseamn[: a) expedierea Ei transportul bunurilor; b) transferul
dreptului de a dispune de bunuri ca gi un proprietar; c) transferul dreptului de proprietate asupra burrurilor.

2. Sunt reglementate la nivelul Uniunii Europene (armonizate) urmdtoarele impozite: a) impozitul pe profit/societd(i;
b) impozitul pe clSdiri; c) accizele.

3. La determinarea impozitului pe venit, liber profesioni;tii pot deduce: a) cheltuieli de sponsorizare, mecenat ;i pentru

burse private in limita de 5%o din baza de calcul determinat[ conform art. 68 alin. (5) lit. a) Cod fiscal; b) cheltuieli de
protocol in limita de 5 oh din baza de calcul determinati conform art. 68 alin. (5) lit. b) Cod fiscal; c) cheltuieli cu
impozitele pldtite aferente anului anterior.

4. in contractul de leasing financiar, amortizarea bunului ce face obiectul contractului este: a) cheltuialI deductibilS la
locator; b) cheltuial6 deductibild la locatar; c) cheltuialS nedeductibi16 la locatar.

5. Achizilia intracomunitarl de bunuri, ca regu16: a) este impozabilS prin aplicarea mecanismului taxdrii inverse in statul
membru de plecare al bunurilor; b) este impozabild prin aplicarea mecanismului taxdrii inverse in statul membru de
destina{ie al bunurilor; c) reprezint6 o operaliune scutitd de TVA, fEr[ drept de deducere;

6. Conform Cod fiscal, printre criteriile stabilite pentru calificarea unei activitS{i ca activitate independentd se afl5:
a) libera alegere a clienfllor de cdtre persoana fizic[ prestatoare; b) libera alegere a salaria{ilor de cdtre persoana fizicit
prestatoare; c) asumarea riscurilor activitdtii de cltre persoana fizicd prestatoare.

7. La persoana juridic5, sunt cheltuieli deductibile la determinarea rezultatului fiscal: a) cele efectuate in scopul oblinerii
de venituri; b) cele cirora le corespund incasdri; c) cele efectuate in scopul desft;urdrii activitdtii economice.

8. Este o metodd admisd de Codul fiscal pentru stabilirea valorii de piald atranzacliilor dintre persoane afiliate: a) metoda
marjei nete; b) metoda imp[rfirii venitului; c) metoda prefului de vAnzare

9. Este sediu permanent in in{elesul art. 8 Cod fiscal: a) un pu{ de tilei sau de gaze;b) un santier de construcfii cu durata de
cel mult 6 luni; c) menfinerea unui stoc de produse sau bunuri ce apa(in unui nerezident numai in scopul de a fi depozitate
sau expuse.

l0.Este scutit de la impozitarea cu impozit pe profit profitul reinvestit in: a) achizilia de brevete de invenlie; b) rna;ini qi

aparate de casa, de control qi de facturare; c) autoturisme.

ll.Contribuabilii care desld;oard activiteti de exploatare a discotecilor pldtesc: a) impozit pe profit de 16o/o; b) Impozit pe
venit de 5oh, in toate situafiile; c) Impozit pe venit de 5%o dacd impozitul pe profit datorat pentru aceste activitdti este
inferior cotei de 5%o din veniturile respective.

l2.Cheltuielile de sponsortzare care nu sunt scdzute din impozitul pe profit de reporteazd: a) in urmdtorii 5 aniconsecutivi;
b) in urmdtorii 3 ani consecutivil c) in urmltorii 7 ani consecutivi.

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

l4.Persoanele impozabile nu ajusteazdTYA dedusd pentru achizilia de bunuri de capital (cu excepfia imobilelor) daca le

utilizeazd" in scopul realizdrii de operaliuni taxabile timp de: a) l0 ani; b) 5 ani; c) 20 de ani.

l5.Pentru un autoturism cu valoare de achizilie de 120.000 lei, cu durata de utilizare de 5 ani, amortizarea fiscal5 (liniara)
lunard este de: a) 2.000 lei; b) 1.500 lei; c) 1.800 lei;

16.Din perspectiva sferei de aplicare personald, intrS sub incidenla impozitului pe veniturile microintreprinderilor:
a) persoanele fizice care desftgoard activitdli independente; b) persoanele juridice care desli;oard activitate in dorneniul
bancar; c) persoanele juridice care desfEgoard activitSli de intermediere in domeniul asigurdrilor.

17.O microintreprindere care are 5 salaria{i, datoreazb impozit pe veniturile microintreprinderilorpr.in aplfearqa unndtoarei
cote de impozitare: a) loh; b) 2%; c) 3%;



18.Sunt scutite de la plata impozitului pe venit: a) persoanele fizice cu handicap utor care realizeazd venituri din activit6li

independente; b) persoanele fizice care realizeazl venituri din salarii ;i asimilate salariilor ca urmare a desligurlrii
activitAtii de cercetare in domeniul genetic; c) persoanele fizice pentru veniturile realizate din salarii ;i asirnilate salariilor
ca urmare a desld;uririi activitAtii de creare de programe pentru calculator.

19. Prin creantd fiscal[ principald se in{elege: a) obligalia de plati a oricdrei sume care se cuvine bugetului general

consolidat; b) dreptul la perceperea dobAnzilor, penalit6lilor sau major[rilor de int6rziere, precum qi dreptul
contribuabilului de a primi dobdnzi, in condiliile legii; c) dreptul contribuabilului la restituirea sumelor pldtite lird a fi
datorate gi la rambursarea sumelor cuvenite, in situaliile gi condiliile prevbzute de lege.

20.Sunt organe fiscale centrale: a) Comisia FiscalI CentralS; b) Ministerul Finanfelor Publice; c) UnitAtile subordonate
A.N.A.F.

2l.Veniturile din investifii in in{elesul impozitului pe venit nu includ: a) veniturile din dividende; b) veniturile din dobAnzil
c) c6gtigurile din transferul bijuteriilor din aur.

22.Venitul net din drepturile de proprietate intelectualS se stabileEte prin scdderea din venitul brut a cheltr"rielilor
determinate prin aplicarea: a) cotei de 40Yo asupra venitului brut; b) cotei de 25Yo asupra venitului brut; c) cotei de 40%
asupra venitului brut dar numai in cazul lucrlrilor de artl monumentald.
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23.Persoanele fizice rezidente romine, cu domiciliul
oblinute din orice surs6, at6t din Romdnia c6t gi din
c) at6t pentru veniturile obfinute din Rom6nia cdt gi

privind schi.
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in Romdnia, sunt supuse impozitului pe venit: a) pentru veniturile
afara Romdniei; b) numai pentru veniturile oblinute din Rom6nia:
pentru cele dintr-un stat cu care RomAnia a inclreiat un instrument

24.Din punct de vedere al TVA instituliile publice: a) nu pot avea calitatea de persoane impozabile in nicio situatie; b) au

calitatea de persoane impozabile inc[ de la infiinfare, pentru toate activitAtile pe care le desllqoard; c) pot avea calitatea de

persoane impozabile daci desfEgoard activitd{i care ar produce distorsiuni concurenfiale dacd ar fi tratate ca persoane
neirnpozabile;

25.Este consideratd persoani impozabil[ din punct de vedere al taxei pe valoarea addugat[: a) doar persoana care este

inregistratd in scopuri de TVA; b) orice persoand care desftqoard, de o manierd independentd gi indiferent de loc, activitAti
economice, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activitati; c) orice persoand juridic6 care este obligata la plata
impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderilor;

26. Capitalul social al societSlii pe actiuni: a) are un cuantum minim stabilit de Legea nr.3ll1990, cuantum care poate fi
modificat prin hot[rAre a Guvernului, lin6nd seama de rata de schimb, astfel incAt acest cuantum sd reprezinte echivalentul
in lei al sumei de 25.000 euro; b) poate fi redus sub minimul legal, prin hotdrdrea adundrii generale extraordinare a

aclionarilor; c) nu poate fi redus in nici un caz;

27. Conform Legii nr.3111990, o persoand condamnatd pentru infrac{iuni de corupfie: a) nu poate fi fondator decdt la
societdlile pe acfiuni; b) nu poate fi fondator al unei societd{i cu rlspundere limitat6, dar poate fi administrator; c) nu poate

fi fondator, administrator sau director al unei societ5{i, indiferent de forma acesteia;

28. Conform Legii nr.31/1990, inmatricularea unei societS{i in registrul comerfului se poate cere de cltre: a) numai de

citre administratorul desemnat prin actele constitutive; b) fondatori ori un imputernicit al acestora; c) orice persoand
interesatd, din afara societd{ii;

29. Conforrn Legii nr.31/1990, acliuneain regularizareaunei societd{i: a) poate fi exercitatinumai de cdtre asociali; b) se

poate exercita de orice persoand interesatS, atunci cdnd se constatd, dupd inmatricularea societdlii, anumite nereguli, dacd

aceste nereguli nu sunt inldturate de cdtre societate; c) se poate exercita direct, de orice persoand interesat5, lZrI a se rnai

solicita, in prealabil, inldturarea neregulilor de cdtre societate;

30. Conform Legii nr. 3111990, obligaliile
societdlii; b) patrimoniul asociatului unic; c)
urmd are ;i calitatea de administrator;

sociale ale societ[lii cu rispundere limitati sunt garantate cu: a) patrimoniul
cu patrimoniul societ[1ii gi patrimoniul asociatului unic, atunci cAnd acesta din
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31. In cadrul adundrilor generale ale societdlilor pe acfiuni, hotdrdrile: a) se iau intotdeauna prin vot deschis; b) se

obligatoriu prin vot secret c6nd vizeazd numirea sau revocarea membrilor consiliului de administratie; c) se iau prin
secret numai atunci c6nd, prin votul majoritAtii actiunilor prezente, se hotdrdgte in acest sens;

32. DacI procura prin care aclionarii gi-au desemnat un reprezentant pentru participarea qi exprimarea votului in Adunarea

generalI a fost depusi in copie cu 48 de ore inainte de data gedin{ei, reprezentantul acestora: a) nu are dreptul de a vota, cn

excepJia situaliei in care chiar gi liri votul celor pe care ii reprezint6 s-ar obline majoritatea cerutb pentru luarea hotdrArii;

b) nu are dreptul de a vota; c) are dreptul de a vota;

33. Aclionarii care nu au votat in favoarea unei hotdrAri a adundrii generale au dreptul de a se retrage din societate qi de a

solicita cump6rarea acliunilor lor de cdtre societate, numai dacd respectiva hotdr6re a adundrii generale are ca obiect:
a) reducerea capitalului social; b) majorarea capitalului social; c) mutarea sediului societllii in striin[tate;

34. Hot[r6rile A.G.A ale unei S.A. pot fi atacate in justilie cu ac{iune in anulare: a) de cdtre oricare dintre ac{ionari:
b) nurnai de cdtre aclionarii care au votat contra; c) de cdtre ac{ionarii care au votat contra qi au cerut s5 se insereze aceasta

in procesul-verbal al gedin.tei;

35. in cazul societAtii in comanditi sirnplS: a) administrarea se face de unul sau mai mulli asociafi comanditaril
b) administrarea se poate face ;i de o persoand care nu este asociat; c) administrarea se face de cdtre unul sau mai multi
asociali comanditali;

36. Administratorii unei societdli pe ac{iuni pot fi revoca}i: a) numai pentru motive temeinice care vor fi ardtate in
hotdr6rea de revocare adoptatd de adunarea generalS ordinard a acfionarilor; b) de c6tre adunarea generald ordirrard a

aclionarilor in orice moment ulterior desemndrii, chiar firi justd, cauzd; c) numai de cdtre adunarea generald extraordiuard a

ac{ionarilor, chiar frrb justd cauzil1'

37. Directorii societdlii pe acliuni: a) pot fi numai persoane fizice; b) pot fi numai persoane frzice, putand fi numili numai
dintre administratorii societ[1ii; c) pot fi persoane juridice, cu condilia s6-qi desemneze un reprezentant permanent;

38. Potrivit Legii nr. 3111990: a) in actul constitutiv pot fi prevdzute qi alte cauze de dizolvare, in afara celor expres
previzute de Legea nr.3111990; b) cauzele de dizolvare sunt limitativ enumerate; c) nu sunt reglementate cauze de

dizolvare specifice unui anumit tip de societate;

39. Potrivit Legii nr. 3111990, excluderea unui asociat dintr-o societate cu rdspundere limitatd se poate dispune de cdtre
instan{6 dac6: a) asociatul se amestecd fEri drept in administrarea societa{ii; b) asociatul care, frrd a avea functia de

administrator, comite fraudS in dauna societi{ii; c) asociatul care nu face vdrsdmintele la care s-a obligat, deqi a fost pus in
intArziere;

40. Potrivit Legii nr. 3111990, dizolvarea se aplicS: a) persoanelor fizice autorizate; b) membrilor intreprinderilor
familiale; c) societililor pe ac{iuni;

41. in cazul in care consiliul de administrafie constatd c5, in urrna unor pierderi, stabilite prin situaliile financiare anuale
aprobate conform legii, activul net al societSjii, determinat ca diferen{i intre totalul activelor gi totalul datoriilor acesteia. s-

a diminuat la mai putrin de jumdtate din valoarea capitalului social subscris: a) solicit[ Oficiului Na{ional al Registrului
Comer{ului dizolvarea societa{ii; b) Adunarea generali extraordinard a societi{ii va fi convocatd de indatd pentru a decide
dacd societatea trebuie sd fie lichidatS; c) Adunarea generalS extraordinard a societdlii va fi convocatd de indatd pentru a

decide dacd societatea trebuie sd fie dizolvatd;

42. in cazul in care a intervenit falimentul, incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul unuia dintre asocia(i.

Societatea in nume colectiv: a) se poate dizolva in cazul in care numdrul asociafilor s-a redus la unul singur; b) se poate

dizolva in cazul in care numdrul asocialilor s-a redus la doi; c) se dizolvd doar in cazul in care nu mai existd nici un asociat:

43. in cazul fuziunii societd{ii: a) falimentul are loc cu lichidare; b) are loc dizolvarea cu lichidarea societdtilor care

participd la fuziune; c) dizolvarea are loc fErE lichidare;

44. De la momentul dizolvdrii unei societSli: a) administratorii nu mai pot intreprinde ope_rafiqni noi; b) societatea igi
pierde personalitatea juridic6; c) numai mandatul membrilor directoratului inceteazS; ti

tau

vot
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45, in rndsura ?n care directorii intreprind operaliuni noi dupb ce intervine dizolvarea societ[1ii: a) mandatul acestora

inceteazd de drept la data irrcheierii contractului ce poate fi calificat drept operatiune nou[; b) operaliunea este lovit[ de

nulitate absolutd, potrivit prevederilorexprese ale Legii nr.31/1990;c) directoriirf,spund personal pentru operaliunile noi;

46. in cazul unei societ6!i cu rdspundere limitatd aflati in dizolvare: a) asocialii pot hotlri cu privire la modul de lichidare
a societdlii, cu respectarea condiliilor menlionate de Legea nr. 31/1990; b) modul de lichidare a societelii poate fi hotlr6t
exclusiv de cdtre lichidator; c) Legea nr.3ll1990 include o interdiclie expresS cu privire la posibilitatea asocialilor de a
hotdri cu privire la modul de lichidare a societdtii;

47. in urma dizolvlrii societdtii, asociatul c[ruia i s-a transmis dreptul de proprietate asupra bunurilor rdrnase dupa plata

creditorilor igi poate inscrie bunurile imobile in cartea funciar[ in baza: a) certificatului constatator al dreptului de

proprietate eliberat de registrul comer{ului; b) hot6r6riijudecstore;ti; c) Hot[r6rii adundrii asocia{ilor prin care s-a dispus

transmiterea dreptului de proprietate asupra bunului imobil;

48. Poate fi pronunlatd o hotdrdre judecdtoreascd de dizolvare a unei societdti, la cererea Oficiului Registrului Corne(ului:
a) cu condilia ca societatea sI se afle in insolven(i; b) acfionarii/asociafii au dispirut ori nu au domiciliul cunoscut ori
regedin{a cunoscutd; c) cdnd nu s-a intrunit cvorumul pentru prima convocare a adundrii generale speciale, pe a cirei ordine
de zi figura propunerea de dizolvare a societlJii;

49. Stabiliti care dintre urmdtoarele afirmalii este adeviratd potrivit Legii nr. 3111990: a) lichidatorii pot fi si persoane
juridice; b) reprezentanlii permanenli ai lichidatorilor persoane juridice pot fi persoane fizice sau persoane juridice;
c) lichidatorii persoane fizice trebuie sd igi numeascd reprezentanti permanenti in societ6!ile lichidate, cu condilia sa aibd
experienld in lichidarea de societdli;

50. Lichidatorul poate constitui ipoteci asupra bunurilor societilii aflate in lichidare: a) lichidatorul nu poate in nicio
situalie constitui ipoteci asupra bunurilor societblii aflate in lichidare; b) doar cu autorizarea instan{ei de judecatS, in lipsa
unor dispozitii speciale in actul constitutiv sau in actul lor de numire; c) exclusiv cu aprobarea adundrii generale speciale;
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INDICATII DE COMPLETARE A GRILEI

1. Pentru marcare folosili numai culoarea negru!

2. Citi{i cu atenfie enunful gi variantele de rdspuns, la fiecare intrebare fiind

corectd o singuri varianti de rdspuns. Umpleli cercul corespunzdtor variantei

de rdspuns pe care o consideragi corectd'

Rlspunsul corect la fiecare intrebare este evaluat cu 2 puncte.

Rlspunsurile gregite sau marcate incorect nu se puncteazl.
3. Umplerea unui cerc trebuie sI fie completl-
Orice alt mod de marcare duce la anularea rispunsului la subiectul respectiv.
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