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Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR) 

Examenul de dobândire a calităţii de practician în insolvenţă 

4  Septembrie 2021 

 

Grila 3 
 

 

1. (1 p) Conform Legii nr. 31/1990, lichidatorii: 

a) nu vor putea fi persoane fizice 

b) vor putea fi doar persoane juridice  

c) vor putea fi și persoane juridice 

 

2. (1 p) Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, atribuțiile legale ale practicianului în insolvență, precum și cele stabilite 

exclusiv în sarcina sa de către judecătorul sindic: 

a) pot fi exercitate prin reprezentare 

b) nu pot fi exercitate prin reprezentare 

c) pot fi exercitate și prin reprezentare de către avocați 

 

3. (1 p) Valoarea-prag impusă de Legea nr. 85/2014 pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a 

procedurii insolvenței, de către salariați: 

a) este de 5 salarii medii brute pe economie/salariat 

b) este de 6 salarii medii brute pe economie/salariat 

c) este de 50.000 lei 

 

4. (1 p) Potrivit Legii nr. 85/2014, tabelul suplimentar cuprinde: 

a) toate creanțele născute după data deschiderii procedurii generale de insolvență și până la data începerii 

procedurii falimentului, acceptate de către lichidatorul judiciar în urma verificării acestora 

b) toate creanțele scadente sau nescadente, sub condiție sau în litigiu, născute înainte de data deschiderii 

procedurii generale de insolvență, acceptate de către administratorul judiciar în urma verificării acestora 

c) doar creanțele scadente, născute înainte sau după deschiderea procedurii generale de insolvență  

 

5. (1 p) Conform Legii nr. 85/2014, procedura de inventariere a bunurilor din averea debitorului: 

a) se efectuează în termen de 60 de zile de la data deschiderii procedurii de insolvență 

b) se efectuează în termen de 60 de zile de la data publicării în BPI a hotărârii de deschidere a procedurii de 

insolvență, fără posibilitatea de prelungire a termenului 

c) se efectuează în termen de 90 de zile de la data deschiderii procedurii de insolvență 

 

6. (1 p) Potrivit Legii nr. 31/1990, numirea lichidatorului unei societăți în comandită simplă va fi făcută: 

a) de instanța de judecată, în toate cazurile 

b) doar de oficiul național al registrului comerțului 

c) de toți asociații, dacă în contractul de societate nu se prevede altfel 

 

7. (1 p) Potrivit Legii nr. 85/2014, de la data deschiderii procedurii insolvenței toate acțiunile judiciare, 

extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanțelor asupra averii debitorului: 

a) se suspendă exclusiv la cererea administratorului judiciar/lichidatorului judiciar 

b) se suspendă de drept 

c) se suspendă doar cu acordul judecătorului-sindic 

 

8. (1 p)  Conform O.U.G. nr. 86/2006, sumele cuprinse în fondul de lichidare: 

a) pot face obiectul executării silite 

b) pot face obiectul măsurilor asigurătorii 

c) nu pot face obiectul măsurilor asigurătorii 

 

9. (1 p) Conform Codului de procedură civilă, în cursul executării silite, creditorul: 

a) are dreptul să asiste la efectuarea tuturor actelor de executare 

b) nu este obligat să acorde executorului judecătoresc sprijin efectiv pentru aducerea la îndeplinire a executării 

silite 

c) nu este obligat să avanseze cheltuielile necesare îndeplinirii actelor de executare 
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10. (1 p) Conform Legii nr. 31/1990, o societate: 

a) se dizolvă doar în cazurile prevăzute de actul constitutiv al societății 

b) se dizolvă doar cu acordul asociaților/acționarilor 

c) se dizolvă prin imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății  

 

11. (1 p) Conform Codului de procedură civilă, în vederea participării la licitația publică organizată pentru 

valorificarea bunurilor sechestrate în cursul executării silite mobiliare, participanții:  

a) trebuie să consemneze cel puțin 5% din prețul de începere a licitației pentru bunurile pe care intenționează să 

le cumpere 

b) trebuie să consemneze cel puțin 10% din prețul de începere a licitației pentru bunurile pe care intenționează să 

le cumpere 

c) trebuie să consemneze cel puțin 15% din prețul de începere a licitației pentru bunurile pe care intenționează să 

le cumpere 

 

12. (1 p) Potrivit Legii nr. 31/1990, bunurile rămase din patrimoniul persoanei juridice radiate din registrul 

comerțului ca urmare a pronunțării unei hotărâri judecătorești de dizolvare și a neformulării unei cereri de 

numire a lichidatorului: 

a) revin statului român 

b) revin administratorului statutar 

c) revin acționarilor/asociaților 
 

13. (2 p) Conform Legii nr. 151/2015, în cursul procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active, 

lichidatorul va efectua inventarul bunurilor din averea debitorului: 

a) în termen de 30 de zile de la data deschiderii procedurii, termen care poate fi prelungit de instanța de judecată 

b) în termen de 40 de zile de la data deschiderii procedurii, termen care poate fi prelungit pentru motive 

temeinice 

c) în termen de 60 de zile de la data deschiderii procedurii, termen care poate fi prelungit de instanța de judecată, 

la cererea debitorului 
 

14. (2 p) Potrivit Legii nr. 85/2014, în vederea realizării obiectivului mandatului ad-hoc: 

a) mandatarul ad-hoc va putea propune doar reeșalonări sau reduceri parțiale de datorii 

b) mandatarul ad-hoc va putea propune doar continuarea sau încetarea unor contracte în curs 

c) mandatarul ad-hoc va putea propune inclusiv reduceri de personal 
 

15. (2 p) Prevederile O.U.G. nr. 86/2006 prevăd faptul că, Comisia de cenzori a UNPIR este formată din: 

a) 5 cenzori 

b) 7 cenzori 

c) 10 cenzori 

 

16. (2 p) Nu poate beneficia de una din procedurile prevăzute de Legea nr. 151/2015, debitorul persoană 

fizică: 

a) care și-a asumat, în ultimii 5 ani anterior formulării cererii anumite obligații excesive prin raportare la starea sa 

patrimonială 

b) care a contractat, în ultimele 6 luni anterior formulării cererii de deschidere a procedurii insolvenței, datorii 

care reprezintă cel puțin 25% din valoarea totală a obligațiilor, cu excepția obligațiilor excluse  

c) care a efectuat, în ultimii 5 ani anterior formulării cererii anumite plăți preferențiale, care au contribuit în mod 

semnificativ la reducerea sumei disponibile pentru plata celorlalte datorii 

 

17. (2 p) Potrivit Legii nr. 85/2014, de la data intrării în faliment: 

a) debitorul va putea desfășura doar activitățile ce sunt necesare derulării operațiunilor lichidării 

b) debitorul va putea desfășura doar un număr restrâns de activități numai după obținerea acordului judecătorului-

sindic în acest sens 

c) debitorul nu va putea desfășura nicio activitate   

 

18. (2 p) Potrivit Codului penal, falsificarea, sustragerea sau distrugerea evidențelor unui debitor, în 

fraudarea creditorilor, constituie: 

a) infracțiunea de bancrută simplă 

b) infracțiunea de bancrută frauduloasă 

c) doar un caz de antrenare a răspunderii personale patrimoniale a persoanelor care se fac vinovate de apariția 

stării de insolvență 
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19. (2 p) Conform Codului de procedură civilă, contestația la executare: 

a) se judecă după procedura prevăzută la judecata în primă instanță 

b) este supusă regulilor privind verificarea și regularizarea cererii  

c) se judecă fără citarea părților 

 

20. (2 p) Potrivit Legii nr. 85/2014, în situația în care toți creditorii înscriși în tabelul definitiv al creanțelor 

primesc sumele ce li se datorează în perioada de observație, judecătorul-sindic: 

a) va dispune închiderea procedurii și radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat 

b) va dispune închiderea procedurii fără radierea debitorului 

c) nu va dispune închiderea procedurii decât după valorificarea tuturor bunurilor din averea debitorului 

 

21. (2 p)  Potrivit Legii nr. 31/1990, după aprobarea socotelilor și terminarea repartiției, registrele și actele 

unei societăți în nume colectiv ce nu mai sunt necesare vreunuia dintre asociați: 

a) vor fi păstrate de către lichidator pe o perioadă de 5 ani 

b) se vor depune la administratorul statutar 

c) se vor depune la asociatul desemnat de majoritate 

 

22. (2 p)   Potrivit Legii nr. 85/2014, termenul de verificare a creanțelor, de întocmire și publicare în BPI a 

tabelului preliminar de creanțe: 

a) poate fi prelungit de către judecătorul-sindic, pentru motive temeinice, cu maximum 10 zile 

b) poate fi prelungit de către judecătorul-sindic, pentru motive temeinice, cu maximum 30 de zile 

c) poate fi prelungit de către administratorul judiciar, pentru motive temeinice, cu maximum 30 de zile 

 

23. (2 p)   Potrivit Legii nr. 31/1990, registrele societății pe acțiuni depuse la registrul comerțului la care a 

fost înregistrată societatea, vor putea fi consultate: 

a) de orice parte interesată, cu acordul acționarului majoritar 

b) de orice parte interesată, cu autorizarea judecătorului delegat 

c) de orice parte interesată, cu aprobarea lichidatorului 

 

24. (2 p)   Conform Legii nr. 31/1990, într-o societate în comandită pe acțiuni, sumele cuvenite acționarilor, 

neîncasate în termen de două luni de la publicarea situației financiare: 

a) vor fi păstrate de către lichidator pe o perioadă de 5 ani  

b) vor fi distribuite între ceilalți acționari 

c) vor fi depuse la o bancă sau la una dintre unitățile acesteia, cu arătarea numelui și prenumelui acționarului 

 

25. (2 p)   Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, membrii instanței superioară de disciplină sunt desemnați de: 

a) Adunarea reprezentanților permanenți, pe o perioadă de 4 ani 

b) președintele UNPIR, pe o perioadă de 4 ani 

c) Congresul UNPIR, pe o perioadă de 4 ani  

 

26. (2 p)  Dispozițiile Legii nr. 85/2014 stabilesc faptul că, tabelul preliminar de creanțe: 

a) poate fi contestat doar de către creditori 

b) poate fi contestat în termen de 5 zile de la depunerea acestuia la dosarul cauzei 

c) poate fi contestat în termen de 7 zile de la publicarea acestuia în BPI 

 

27. (2 p)   Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, sunt scutite de efectuarea stagiului de pregătire profesională, 

persoanele admise în profesia de practician în insolvență care: 

a) au exercitat timp de 10 ani o profesie economică  

b) au exercitat timp de 5  ani funcția de expert contabil  

c) au exercitat timp de 5 ani funcția de auditor financiar 

 

28. (2 p)   Conform Legii nr. 85/2014, în cazul în care se confirmă un plan de reorganizare, dobânzile, 

majorările ori penalitățile de orice fel sau cheltuielile accesorii la obligațiile născute ulterior datei deschiderii 

procedurii generale: 

a) se achită doar după formularea unei declarații de creanță în acest sens și achitarea taxei judiciare de timbru 

b) se achită în conformitate cu actele din care rezultă și cu prevederile programului de plăți 

c) pot fi achitate doar cu aprobarea judecătorului-sindic 
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29. (3 p)   Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, în situația în care, din orice motive, într-o societate profesională cu 

răspundere limitată rămâne un singur asociat o perioadă mai mare de 3 luni: 

a) acesta își poate continua activitatea, ca singur asociat, până la maximum 1 an, cu obligația de a-și găsi un nou 

asociat în acest interval de timp  

b) acesta este obligat să o transfome în cabinet individual sau în întreprindere profesională unipersonală cu 

răspundere limitată, sub sancțiunea radierii 

c) acesta este obligat să o transforme doar într-o întreprindere profesională unipersonală cu răspundere limitată 
 

30. (3 p)  Potrivit Legii nr. 151/2015, în perioada de executare a planului de rambursare a datoriilor, comisia 

de insolvență: 

a) nu îl poate înlocui pe administratorul procedurii 

b) nu poate aproba contractarea de noi împrumuturi de către debitor 

c) avizează rapoartele bianuale ale administratorului procedurii privind executarea planului de rambursare 
 

31. (3 p)    Conform Codului penal, infracțiunea de bancrută simplă: 

a) nu se pedepsește cu amenda 

b) se poate pedepsi și cu amenda 

c) se pedepsește doar cu închisoarea de la 3 luni la un an  

 

32. (3 p) Conform Legii nr. 31/1990, hotărârea tribunalului prin care s-a pronunțat radierea unei societăți cu 

răspundere limitată: 

a) poate fi atacată, apelantul având obligația de a depune o copie a apelului la oficiul registrului comerțului, 

pentru menționare în registrul comerțului 

b) poate fi atacată cu recurs în termen de 30 de zile de la pronunțare 

c) poate fi atacată doar de către asociații societății 
 

33. (3 p)  Dispozițiile Legii nr. 85/2014 prevăd faptul că, măsurile și deciziile luate de comitetul creditorilor: 

a) pot fi contestate în termen de 5 zile de la publicarea procesului-verbal al ședinței comitetului creditorilor în 

BPI 

b) pot fi contestate în termen de 7 zile de la data depunerii procesului-verbal al ședinței comitetului creditorilor la 

dosarul cauzei 

c) nu pot fi contestate de orice creditor 

 

34. (3 p)  Conform Codului de procedură civilă, stabiliți care dintre următoarele afirmații este corectă în 

materia urmăririi silite imobiliare: 

a) dreptul de servitute nu poate fi urmărit silit, în nicio situație 

b) dreptul de superficie poate forma obiectul urmăririi silite imobiliare 

c) urmărirea silită imobiliară nu se întinde de plin drept și asupra bunurilor accesorii imobilului 

 

35. (3 p) Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, profesia de practician în insolvență nu poate fi exercitată:   

a) la tribunale, tribunalele specializate și curțile de apel, nici la parchetele de pe lângă aceste instanțe la care soțul 

practicianului în insolvență, îndeplinește funcția de judecător 

b) la tribunale, tribunalele specializate și curțile de apel, nici la parchetele de pe lângă aceste instanțe la care o 

rudă a practicianului în insolvență de gradul IV,  îndeplinește funcția de judecător 

c) la tribunale, tribunalele specializate și curțile de apel, nici la parchetele de pe lângă aceste instanțe la care o 

rudă a practicianului în insolvență de gradul IV,  îndeplinește funcția de procuror 
 

36. (3 p) Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, în cazul filialelor UNPIR, organele de conducere sunt: 

a) adunarea generală și consiliul de conducere 

b) Congresul UNPIR și consiliul de conducere 

c) Congresul UNPIR și Adunarea Reprezentanților Permanenți 
 

37. (3 p) Potrivit Legii nr. 31/1990, dacă din raportul privind situația economică a societății întocmit de 

lichidator rezultă că debitorul îndeplinește condițiile pentru deschiderea procedurii simplificate de 

insolvență, acesta are obligația: 

a) de a solicita deschiderea acestei proceduri în termen de 15 zile de la data depunerii raportului la oficiul 

registrului comerțului 

b) de a solicita deschiderea acestei proceduri în termen de 30 zile de la data depunerii raportului la oficiul 

registrului comerțului 

c) de a solicita deschiderea acestei proceduri în termen de 3 luni de la data depunerii raportului la oficiul 

registrului comerțului 
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38. (3 p) Conform Legii nr. 85/2014, în cazurile urgente, creditorul care are înregistrată o cerere de 

deschidere a procedurii insolvenței: 

a) poate solicita judecătorului-sindic pronunțarea unei ordonanțe președințiale prin care să dispună măsuri 

vremelnice, în scopul suspendării operațiunilor de înstrăinare a unor bunuri importante din averea debitorului 

b) poate solicita judecătorului-sindic pronunțarea unei ordonanțe președințiale prin care să dispună măsuri 

vremelnice, în scopul suspendării operațiunilor de înstrăinare a unor drepturi importante din averea debitorului, cu 

obligația achitării unei cauțiuni în cuantum de 20% din valoarea creanței pretinse 

c) poate solicita judecătorului-sindic pronunțarea unei ordonanțe președințiale prin care să dispună măsuri 

vremelnice de conservare a unor bunuri importante din averea debitorului, judecarea cererii făcându-se de urgență, 

cu citarea creditorului care a formulat cererea și a debitorului 

 

39. (3 p) Conform Legii nr. 85/2014, obligațiile care rezultă dintr-o promisiune bilaterală de vânzare cu dată 

certă, anterioară deschiderii procedurii, în care promitentul-vânzător întră în procedură: 

a) vor fi executate de către administratorul judiciar/lichidatorul judiciar la cererea promitentului-cumpărător, cu 

respectarea anumitor condiții legale 

b) vor fi executate de către administratorul judiciar/lichidatorul judiciar la cererea promitentului-cumpărător, cu 

aprobarea judecătorului-sindic, exclusiv în situația în care prețul nu este inferior valorii de piață a bunului 

c) nu vor putea fi executate de către administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, în nicio situație 

 

40. (3 p) Conform Legii nr. 85/2014, creditorii indispensabili: 

a) sunt creditori chirografari care furnizează utilități fără de care activitatea debitorului nu se poate desfășura și 

care nu pot fi înlocuiți de niciun alt furnizor care oferă utilități de același fel, în aceleași condiții financiare 

b) sunt creditori care furnizează servicii, materii prime, materiale sau utilități fără de care activitatea debitorului 

nu se poate desfășura, dar care pot fi înlocuiți de un alt furnizor care oferă servicii, materii prime, materiale sau 

utilități de același fel, în condiții financiare mai avantajoase 

c) sunt creditori ale căror creanțe beneficiază întotdeauna de un privilegiu și/sau de un drept de ipotecă 

 

41. (1 p) Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014, cu 

modificările şi completările ulterioare, în cifra de afaceri a unei entităţi se includ: 

  

a)veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuție; 

b)veniturile din despăgubiri, amenzi și penalități; 

c)veniturile din vânzarea activelor biologice de natura stocurilor. 

 

42. (1 p)  Plata în valută a unui avans către un furnizor extern se înregistrează în contabilitate la:  

a)cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naţională a României, în vigoare la data efectuării plății; 

b)cursul de schimb valutar al băncii prin intermediul căreia s-a efectuat plata; 

c)cursul de schimb valutar, comunicat de Banaca Naţională a României, în vigoare la începutul lunii în care a  avut 

loc plata. 

 

43. (1 p) Potrivit Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, în cazul lichidării unei persoane juridice, 

la transmiterea universală a patrimoniului societății către asociați/acționari persoane fizice, activele din 

situațiile financiare sunt evaluate: 

a)la valoarea de inventar; 

b)la valoarea recuperabilă; 

c)la valoarea justă, respectiv prețul de piață. 

 

44. (1 p) Partajul capitalului propriu (activului net) al societăţii, rezultat din lichidarea acesteia, se poate 

efectua în funcţie de:   

a)decizia lichidatorului; 

b)hotărârea adunării generale a creditorilor; 

c)prevederile statutului și/sau ale contractului de asociere. 

 

45. (1 p) Potrivit Codului fiscal, în vederea determinării amortizării computerelor și echipamentelor periferice 

acestora, contribuabilii pot opta: 

a)doar pentru metoda liniară; 

b)doar pentru metoda liniară sau metoda degresivă; 

c)pentru metoda liniară, degresivă sau accelerată. 
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46. (1 p) Potrivit OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, nota de recepţie şi constatare 

de diferenţe (cod-bază 14-3-1A) se păstrează timp de: 

a)5 ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia a fost întocmită. 

b)10 ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia a fost întocmită; 

c)15 ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia a fost întocmită; 

 

47. (1 p) În cazul societăților comerciale care aplică  Reglementările contabile privind situaţiile financiare 

anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor 

publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, în capitalurile proprii nu se pot regăsi: 

a)primele de emisiune; 

b)clienţii-creditori; 

c)rezervele legale. 

 

48. (1 p) Contabilizare unei cheltuieli cu provizioanele pentru litigii nedeductibile din punct de vedere fiscal: 

a)generează o diminuare a fluxului net de trezorerie generat de activităţile de exploatare; 

b)generează o creştere a fluxului net de trezorerie generat de activităţile de exploatare; 

c)nu are incidenţă asupra fluxului net de trezorerie generat de activitățile de exploatare; 

 

49. (1 p) Potrivit Codului fiscal: 

a)taxa pe valoarea adăugată este un impozit indirect datorat atât la bugetul statului cât şi la bugetul local; 

b)taxa pe valoarea adăugată este un impozit  indirect datorat la bugetul local; 

c)taxa pe valoarea adăugată este un impozit indirect datorat la bugetul statului. 

 

50. (1 p) Potrivit Codului fiscal, la determinarea impozitului pe profit, sunt venituri neimpozabile: 

a)veniturile din vânzarea mărfurilor; 

b)veniturile din provizioanele pentru litigii; 

c)veniturile din vânzarea semifabricatelor. 

 

51. (1 p) Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014, cu 

modificările și completările ulterioare, care dintre următoarele afirmații este incorectă? 

a)investiţiile efectuate la imobilizările corporale utilizate în baza unui contract de închiriere, locaţie de gestiune, 

administrare sau alte contracte similare se supun amortizării pe durata contractului respectiv; 

b)terenurile se amortizează; 

c)amortizarea se stabileşte prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare, respectiv asupra valorii 

reevaluate a imobilizărilor.  

 

52. (1 p) Potrivit Codului fiscal, în cazul în care mijloacele fixe amortizabile sunt trecute în regim de 

conservare, în funcţie de politica contabilă adoptată, valoarea fiscală rămasă neamortizată la momentul 

trecerii în conservare se recuperează pe durata normală de utilizare rămasă: 

a)începând cu luna ieşirii din conservare a acestora, prin recalcularea cotei de amortizare fiscală;  

b)începând cu luna următoare ieşirii din conservare a acestora, prin recalcularea cotei de amortizare fiscală;  

c)începând cu trimestrul următoar celui în care are loc ieşirea din conservare a acestora, prin recalcularea cotei de 

amortizare fiscală.  

 

53. (2 p) Potrivit Codului fiscal, din punctul de vedere al impozitului pe profit, care dintre următoarele 

afirmații este incorectă? 

a)rezervele din reevaluarea terenurilor, efectuată după data de 1 ianuarie 2004, care sunt deduse la calculul profitului 

impozabil prin cheltuielilor privind activele cedate, se impozitează la momentul scăderii din gestiune a terenurilor; 

b)rezervele reprezentând facilităţi fiscale aferente scutirilor şi reducerilor de impozit pe profit aplicate profitului 

reinvestit, potrivit prevederilor legii, se impozitează dacă sunt utilizate pentru majorarea capitalului social; 

c)rezervele reprezentând facilităţi fiscale aferente scutirilor şi reducerilor de impozit pe profit aplicate profitului 

reinvestit, potrivit prevederilor legii, nu se impozitează dacă sunt utilizate pentru acoperirea pierderilor. 
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54. (2 p) Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014, cu 

modificările şi completările ulterioare: 

a)operaţiunile de vânzare-cumpărare de valută, inclusiv cele derulate în cadrul contractelor cu decontare la termen, 

se înregistrează în contabilitate la cursul utilizat de banca comercială la care se efectuează licitația cu valută, iar 

diferențele de curs valutar generate se recunosc sub formă de venituri și  cheltuieli financiare; 

b)operaţiunile de vânzare-cumpărare de valută, inclusiv cele derulate în cadrul contractelor cu decontare la termen, 

se înregistrează în contabilitate la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naţională a României, de la data 

efectuării operaţiunii respective;  

c)operaţiunile de vânzare-cumpărare de valută, inclusiv cele derulate în cadrul contractelor cu decontare la termen, 

se înregistrează în contabilitate la cursul utilizat de banca comercială la care se efectuează licitația cu valută, fără ca 

acestea să genereze în contabilitate diferențe de curs valutar. 

 

55. (2 p) Potrivit Codului fiscal: 

a)în cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligaţia să depună o 

declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 90 de zile de 

la data dobândirii şi datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor; 

b)în cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligaţia să depună o 

declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 60 de zile de 

la data dobândirii şi datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor; 

c)în cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligaţia să depună o 

declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de 

la data dobândirii şi datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

 

56. (2 p) Se cunosc următoarele informaţii despre un stoc de mărfuri al societății X evaluat în contabilitate la 

costul de achiziție: 

-stoc iniţial: 25 bucăţi la costul  de achiziție de  19 lei/bucată; 

-se achiziționează de la furnizori mărfuri in următoarele condiții:  

-cantitate: 25 de bucăți; 

-preț de cumpărare (fără TVA): 20 lei/bucată;  TVA 19%. 

-se vând 40 de bucăţi la preţul de vânzare (fără TVA) 21 lei/bucată; TVA 19%. 

-societatea X este plătitoare de TVA.  

Care este valoarea rezultatului generat de vânzarea mărfurilor, dacă evaluarea la ieșire se efectuează pe baza 

metodei costului mediu ponderat (CMP)? 

a)65 de lei; 

b)60 de lei; 

c)55 de lei. 

 

57. (2 p) Potrivit Codului fiscal, referitor la impozitul pe profit: 

a)metodele contabile, stabilite prin reglementări legale în vigoare, privind ieşirea din gestiune a stocurilor sunt 

recunoscute la calculul rezultatului fiscal, cu excepţia metodei FIFO (primul intrat-primul ieşit); 

b)metodele contabile, stabilite prin reglementări legale în vigoare, privind ieşirea din gestiune a stocurilor sunt 

recunoscute la calculul rezultatului fiscal, cu excepţia metodei LIFO (ultimul intrat-primul ieşit); 

c)metodele contabile, stabilite prin reglementări legale în vigoare, privind ieşirea din gestiune a stocurilor sunt 

recunoscute la calculul rezultatului fiscal. 

 

58. (2 p) Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale 

consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014, cu modificările și 

completările ulterioare, precizează următoarele în legătură cu cesiunea de creanțe: 

a)în cazul în care cesionarul recuperează de la debitorul preluat o sumă mai mare decât costul de achiziţie al creanţei 

faţă de acesta, diferenţa dintre suma încasată şi costul de achiziţie se înregistrează sub formă de diminuare a altor 

cheltuieli financiare (contul 668 "Alte cheltuieli financiare"/analitic distinct) la data încasării; 

b)în cazul în care cesionarul recuperează de la debitorul preluat o sumă mai mare decât costul de achiziţie al creanţei 

faţă de acesta, diferenţa dintre suma încasată şi costul de achiziţie se înregistrează la venituri (contul 758 "Alte 

venituri din exploatare"/analitic distinct) la data încasării; 

c)în cazul în care cesionarul recuperează de la debitorul preluat o sumă mai mare decât costul de achiziţie al creanţei 

faţă de acesta, diferenţa dintre suma încasată şi costul de achiziţie se înregistrează la venituri financiare (contul 768 

"Alte venituri financiare"/analitic distinct) la data încasării. 
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59. (2 p) Pe data de 27.12.N,  societatea X, care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare 

anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor 

publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, a recunoscut o creanță față de un client extern 

în valoare de  5.000 euro, cursul de schimb valabil la această dată fiind de 1 euro = 4,93 lei. Până la  31.12.N, 

societatea X nu a încasat clientul extern. Cursul de schimb valabil la închiderea exercițiului financiar, 31.12.N, 

este de 1 euro = 4,92 lei.   

Care dintre următoarele afirmații este incorectă? 

a)evaluarea creanței față de clientul extern, la 31.12.N, generează o cheltuială financiară de 50 de lei; 

b)creanța față de clientul extern este evaluată, în bilanțul întocmit la 31.12.N, la valoarea de 24.600 de lei; 

c)evaluarea creanței faţă de clientul extern, la 31.12.N, generează un venit financiar de 50 de lei. 

 

60. (2 p) Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014, cu 

modificările şi completările ulterioare, în cazul valorilor mobiliare pe termen scurt care nu sunt admise la 

tranzacţionare pe o piaţă reglementată, precum şi al valorilor mobiliare pe termen lung: 

a)costul de achiziţie nu include costurile de tranzacţionare direct atribuibile achiziţiei lor, aceste costuri fiind 

înregistrate în conturile de cheltuieli corespunzătoare; 

b)costul de achiziţie include și costurile de achiziție direct atribuibile achiziției lor (de exemplu, costuri legate de 

onorarii plătite avocaţilor, evaluatorilor); 

c)costul de achiziție include costurile legate de onorariile plătite avocaților, dar nu și onorariile plătite evaluatorilor. 

 

61. (2 p) Potrivit Codului fiscal, baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și 

prestările de servicii efectuate în interiorul țării cuprinde: 

a)cheltuielile de ambalare, transport şi asigurare, solicitate de către furnizor/prestator cumpărătorului; 

b)dobânzile, percepute după data livrării sau prestării, pentru plăţi cu întârziere; 

c)valoarea ambalajelor care circulă între furnizorii de marfă şi clienţi, prin schimb, fără facturare. 

 

62. (2 p) Despre societatea X, cu sediul în România, plătitoare de TVA și care nu aplică sistemul de TVA la 

încasare, se cunosc următoarele informații: 

-pe data de  15 martie N, livrează, unui client din România, mărfuri al căror preț de vânzare (inclusiv TVA) 

este de 23.800 lei; 

-pe data de 5 aprilie N,  întocmește factura aferentă livrării de mărfuri; 

-pe data de 25 aprilie N , încasează contravaloarea mărfurilor vândute. 

Potrivit Codului fiscal, exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată intervine pe data de: 

a)15 martie N; 

b)  5 aprilie N; 

c)15 aprilie N. 

 

63. (2 p) În modelul de cont de profit şi pierdere pe care îl întocmesc entitățile mijlocii și mari și entitățile de 

interes public, prezentat în Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi 

situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările și completările ulterioare, se regăsește următoarea rubrică: 

a)cheltuieli în avans; 

b)cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale; 

c)cheltuieli de constituire. 

 

64. (2 p) Potrivit Codului fiscal, profitul investit în echipamente tehnologice, calculatoare electronice şi 

echipamente periferice, maşini şi aparate de casă, de control şi de facturare, în programe informatice, precum 

şi pentru dreptul de utilizare a programelor informatice, produse şi/sau achiziţionate, inclusiv în baza 

contractelor de leasing financiar, şi puse în funcţiune, folosite în scopul desfăşurării activităţii economice, este 

scutit de impozit. Însă, contribuabilii care beneficiază de această facilitate, cu anumite excepții prevăzute de 

Codul fiscal: 

a)au obligaţia de a păstra în patrimoniu activele respective cel puţin o perioadă egală cu jumătate din durata de 

utilizare economică, stabilită potrivit reglementărilor contabile aplicabile, dar nu mai mult de 5 ani; 

b)au obligaţia de a păstra în patrimoniu activele respective cel puţin o perioadă egală cu jumătate din durata de 

utilizare economică, stabilită potrivit reglementărilor contabile aplicabile; 

c)au obligaţia de a păstra în patrimoniu activele respective cel puţin 5 ani. 
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65. (2 p) Potrivit Codului fiscal, calculul şi plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se efectuează: 

a)trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul; 

b)lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii pentru care se calculează impozitul; 

c)semestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului pentru care se calculează impozitul. 

 

66. (2 p) Care dintre următoarele formule poate să fie utilizată pentru determinarea valorii contabile a unei 

acţiuni, în cazul fuziunii, atunci când activul net contabil este egal cu aportul net? 

a)Valoarea contabilă a unei acţiuni/părți sociale  = (Capital subscris varsat + Rezerve din reevaluare + Prime de 

capital)/ Numarul de actiuni; 

b)Valoarea contabilă a unei acţiuni/părți sociale  = (Capital subscris varsat + Rezerve – Prime de capital/ Numarul 

de actiuni; 

c)Valoarea contabilă a unei acţiuni/părți sociale  = (Capital subscris varsat - Rezerve din reevaluare – Prime de capital 

/ Numarul de actiuni. 

 

67. (2 p) Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014, cu 

modificările şi completările ulterioare, costul de achiziție al bunurilor, printre altele, nu cuprinde: 

a)costurile de desfacere;  

b)prețul de cumpărare; 

c)taxele de import și alte taxe pe care persoana juridică nu le poate recupera de la autoritățile fiscale. 

 

68. (2 p) Pe data de 15 mai 2021 adunare generală a acţionarilor societăţii X (persoană juridică română) a 

hotărât distribuirea sub formă de dividende a rezultatului net obţinut de această  societate la 31.12.2020. Pe 

data de 15 iunie 2021 au fost plătite acţionarilor dividendele aprobate de adunarea generală. Printre acţionarii 

societăţii se regăseşte şi societatea Y (persoană juridică română, care își desfășoară activitatea în domeniul 

industrial), care, din 1 aprilie 2018, deţine la societatea X o participaţie de 5%. Potrivit Codului fiscal, pentru 

dividendele plătite societăţii Y, societatea X: 

a)a plătit impozitit pe dividende distribuite societăţii Y până pe data de 25 iulie 2021 (inclusiv); 

b) a plătit impozit pe dividende distribuite societatii Y până pe data de 25 iunie  2021(inclusiv); 

c)nu trebuie să plătească impozit pe dividendele distribuite societăţii Y, deoarece deține participația de o perioadă 

mai mare de un an. 

 

69. (3 p) Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014, cu 

modificările și completările ulterioare, care dintre următoarele afirmații este incorectă? 

a)în cazul stimulentelor acordate cu ocazia unui contract de leasing operaţional, locatorul trebuie să recunoască 

valoarea agregată a costului stimulentelor drept o diminuare a venitului din chirie pe durata contractului, pe o bază 

liniară, cu excepţia cazului în care o altă bază sistematică este reprezentativă pentru eşalonarea în timp a beneficiului 

activului care face obiectul contractului de leasing; 

b)soldul debitor al contului 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau 

anularea instrumentelor de capitaluri proprii" poate fi acoperit din rezultatul reportat şi alte elemente ale capitalurilor 

proprii, potrivit deciziei managementului entităţii; 

c)în cazul stimulentelor primite cu ocazia unui contract de leasing operaţional, locatarul trebuie să recunoască 

beneficiul agregat al stimulentelor drept o reducere a cheltuielilor cu chiria pe toată durata contractului de leasing, 

pe o bază liniară, cu excepţia cazului în care o altă bază sistematică este reprezentativă pentru eşalonarea în timp a 

beneficiului locatarului rezultat din utilizarea activului în sistem de leasing.  

 

70. (3 p) Societatea Y (cu sediul în România), care aplică sistemul de TVA la încasare, vinde produse finite, în 

luna mai, anul N, societăţii X (cu sediul în România), care la rândul său aplică sistemul de TVA la încasare. 

În factura emisă de societatea Y, existentă la societatea X în momentul recepţionării bunurilor achiziţionate 

de la societatea Y, se regăsesc următoarele informații: 

-valoare înainte de acordarea reducerii comerciale: 3.100 de lei; 

-reducere comercială acordată sub formă de remiză: 100 de lei; 

-TVA : 19%.  

În luna iunie, anul N, societatea Y, încasează contravaloarea produselor finite vândute societăţii X. 

Potrivit Codului fiscal şi Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014, cu 

modificările și completările ulterioare, care dintre următoarele afirmații este incorectă? 
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a)la societatea Y, in luna mai , se contabilizează TVA nexigibilă în valoare de 570 de lei; 

b)la societatea Y, în luna mai. se contabilizează TVA colectată în valoare de 570 de lei; 

c)la societatea Y, în luna mai, se contabilizează TVA colectată în valoare de 589 de lei. 

 

71. (3 p) Societatea X, care aplică Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi 

situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările și completările ulterioare, a achiziționat în cursul anului N: 

-10.000 acțiuni ale societății B, la costul de 1 leu/acțiune; aceste acțiuni au fost achiziționate cu intenția de a fi 

deținute pe termen lung (o perioadă mai mare de un an) și, în consecință, au fost recunoscute în categoria 

imobilizărilor financiare; aceste acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, iar, în cursul 

anului N, au fost tranzacționate, ultima dată, la cursul de 1,2 lei/acțiune; 

-10.000 de acțiuni al societății C, la costul de 1,4 lei acțiune; aceste acțiuni au fost achiziționate cu intenția de 

a fi deținute o perioadă scurtă de timp și, în consecință, au fost recunoscute în categoria investițiilor financiare 

pe termen scurt; aceste acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, iar, în cursul anului N, 

au fost tranzacționate, ultima dată, la cursul de 1,5 lei/acțiune; 

La ce valoare sunt evaluate, în bilanțul întocmit de societatea X la 31.12.N, acțiunile societăților B și C? 

a)acțiunile societății B la valoarea de 10.000 de lei (10.000 de acțiuni x 1 leu/acțiune)/acțiunile societății C la valoarea 

de 14.000 de lei (10.000 de acțiuni x 1,4 lei /acțiune); 

b)acțiunile societății B la valoarea de 10.000 de lei (10.000 de acțiuni x 1 leu/acțiune)/acțiunile societății C la valoarea 

de 15.000 de lei (10.000 de acțiuni x 1,5 lei /acțiune); 

c)acțiunile societății B la valoarea de 12.000 de lei (10.000 de acțiuni x 1,2 lei/acțiune)/acțiunile societății C la 

valoarea de 14.000 de lei (10.000 de acțiuni x 1,4 lei /acțiune). 

 

72. (3 p) Societatea Y aflată în lichidare, plătitoare de impozit pe profit, vinde un mijloc fix despre care se 

cunosc următoarele informații: 

-cost 100.000 lei; 

-preț de vânzare fără TVA: 50.000 lei; 

-amortizare contabilă cumulată: 50.000 lei; 

-amortizare fiscală cumulată: 60.000 lei.  

 Care este valoarea rezultatului fiscal generat de vânzarea mijlocului fix? 

a)          0  lei; 

b)10.000 lei (profit); 

c)10.000 lei (pierdere). 

 

73. (3 p) Lichidatorul societăţii X a vândut produse finite la preţul de vânzare de 5.950 de lei (inclusiv TVA 19 

%). Costul de producție al produselor finite vândute este de 5.000 de lei. Pentru aceste produse finite a fost 

înregistrată în contabilitate o ajustare pentru depreciere în valoare de 1.000 de lei. Deoarece produsele finite 

au fost vândute, ajustarea este anulată. 

Tratamentul fiscal al ajustării pentru deprecierea produselor finite este cel prevăzut de Codul fiscal. De 

asemenea, precizăm că societatea X este plătitoare de impozit pe profit.  

Care este rezultatul fiscal (impozabil) obţinut de societatea X, în urma vânzării mărfurilor şi anulării ajustării 

pentru deprecierea mărfurilor? 

a)0 (zero) lei; 

b)1.000  lei (profit); 

c)1.000  lei (pierdere). 

 

74. (3 p) În luna noiembrie anul N, societatea X, care aplică Reglementările contabile privind situaţiile 

financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului 

finanțelor publice nr. 1802/2014, a încheiat cu societatea Y un contract de închiriere a unui spațiu comercial, 

pentru perioada 1 decembrie N-28 februarie  N+1. În contract se menționează că societatea X va încasa în 

lunile ianuarie N+1 și februarie N+1 o sumă lunară de 3.000 de lei. În schimb, pentru decembrie N, societatea 

Y beneficiază de o facilitate și este scutită de plata chiriei? 

Care este valoarea veniturilor din chirii ce se recunosc (contabilizează) la societatea X în luna  decembrie N? 

a)0 (zero) lei; 

b)1.500 de lei; 

c)2.000 de lei. 
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75. (3 p) Societatea X aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi 

situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014. 

In cursul anului 2021, societatea X vinde un teren despre care se cunosc următoarele informații: 

-preț de vânzare (exclusiv TVA): 2.000.000 de lei; 

-terenul a fost achiziționat în anul 2015 la costul de 1.500.000 de lei; 

-la sfârșitul anului 1018, terenul a fost reevaluat la valoarea de 1.700.000 de lei. 

Potrivit vodului fiscal, care este rezultatul fiscal generat de vânzarea terenului? 

a)500.000 de lei (profit); 

b)200.000 de lei (profit); 

c)300.000 de lei (profit). 

 

76. (3 p)  Societatea X aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi 

situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014. 

Pentru un mijloc fix (imobilizare corporală) al acestei societăți se cunosc următoarele informații: 

-valoarea de intrare: 180.000 lei; 

-data achiziționării și punerii în funcțiune: 29.12.2016; 

-durata normală de funcționare conform catalogului: 10 ani; 

-metoda de amortizare utilizată este cea accelerată(în primul an de utilizare se amortizează 50% din valoarea 

de intrare). 

Care este amortizarea fiscală cumulată, la sfârşitul anului 2020, potrivit Codului fiscal? 

a)150.000 de lei; 

b)120.000 de lei; 

c)130.000 de lei. 

 

77. (3 p) În luna noiembrie a anului N, societatea X, care aplică Reglementările contabile privind situaţiile 

financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului 

finanțelor publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, a plătit o chirie în valoare de 3.000 

lei. Această chirie este aferentă lunilor noiembrie N, decembrie N și ianuarie N+1. În bilanţul întocmit de 

societatea X, la 31.12.N, se  prezentă: 

a)o cheltuială în avans în valoare de 3.000 lei; 

b)o cheltuială în avans în valoare de 2.000 lei; 

c)o cheltuială  în avans în valoare de 1.000 lei. 

 

78. (3 p)  Potrivit Codului fiscal, din punctul de vedere al impozitului pe profit, pentru determinarea 

rezultatului fiscal, erorile înregistrate în contabilitate se corectează astfel: 

a)erorile care se corectează potrivit reglementărilor contabile pe seama rezultatului reportat, prin ajustara rezultatului 

fiscal al anului la care se referă acestea şi depunerea unei declarații rectificative în condiţiile prevăzute de Codul de 

procedură fiscală; 

b)erorile care se corectează potrivit reglementărilor contabile pe seama rezultatului reportat, prin ajustara rezultatului 

fiscal al anului în care are loc corectarea de eroare, fără să se depună o declaraţie rectificativă în condiţiile prevăzute 

de Codul de procedură fiscală; 

c)erorile care se corectează potrivit reglementărilor contabile pe seama contului de profit şi pierdere sunt luate în 

calcul pentru determinarea rezultatului fiscal al anului la care se referă, dar cu depunerea unei declarații rectificative 

pentru exercițiul la care se referă această corectarea de eroare.  

 

79. (3 p) Înainte de începerea lichidării, se cunosc următoarele informaţii despre societatea X (plătitoare de 

impozit pe profit), ai cărei asociați sunt persoane fizice: 

 

 Valori (lei) 

Mărfuri 

Ajustări pentru deprecierea mărfurilor 

Capital subscris şi vărsat (capitalul subscris și vărsat este reprezentat, în 

totalitate, de contribuția asociaților persoane fizice) 

22.000 

(2.000) 

20.000 

Se vînd mărfurile la prețul de vânzare de 20.000 de lei (societatea nu este plătitoare de TVA), se încasează 

suma și se  anulează ajustarea pentru deprecierea mărfurilor. Menţionăm că ajustarea pentru deprecierea 

mărfurilor  (cheltuiala cu ajustarea pentu depreciere) nu a fost deductibilă fiscal. Pierderea fiscală a societăţii 

înainte de efectuarea operaţiilor de lichidare este zero. Cota de impozit pe profit este de 16%. 

Care este valoarea impozitului pe veniturile obținute din lichidarea societății X datorat de asociații persoanei 

fizice? 
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a)220 lei; 

b)0 (zero) lei; 

c) 200 lei. 

 

80. (3 p) Pe data de 25.07.N, societatea X, plătitoare de impozit pe profit, achiziționează și pune în  folosință o 

instalație nouă (care nu a mai fost utilizată anterior)  al cărei cost este de 75.000 de lei. Durata de utilizare 

economică a instalației este stabilită potrivit reglementărilor contabile este de 8 ani, iar pentru această 

investitie, a cărei sursă de finanțare reprezintă profitul anului N reinvestit, societatea X, așa cum precizează 

Codului fiscal,  beneficiază de scutire de impozit pe profit. Pe data de 25.09.N+3, societatea X, care se află în 

procedura falimentului, potrivit legii, vinde acestă instalație. Potrivit Codului fiscal: 

a)in anul N+3, pentru suma de 75.000 de lei se recalculează impozitul pe profit și se percep creanțe fiscale accesorii  

potrivit Codului de procedură fiscală, de la data aplicării facilităţii; de asemenea, societatea X are obligaţia depunerii 

declaraţiei fiscale rectificative; 

b)in anul N+3, pentru suma de 75.000 de lei nu se recalculează impozit pe profit și nu se percep creanțe fiscale 

accesorii; 

c)in anul N+3, pentru suma de 75.000 de lei se recalculează impozitul pe profit și se percep creanțe fiscale accesorii  

potrivit Codului de procedură fiscală, de la data aplicării facilităţii; însă, societatea X nu are obligaţia depunerii 

declaraţiei fiscale rectificative. 
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