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Modul 

de completare a Calculului impozitului pe venitul persoanei ce practică activitate profesională 

de notar sau de executor judecătoresc (Forma CNOTAREX15) 

  

1. La rubrica “Inspectoratul Fiscal de Stat” se indică denumirea organului fiscal teritorial 

unde se depune Calculul impozitului pe venitul persoanei ce practică activitate profesională de notar 

sau de executor judecătoresc (Forma CNOTAREX15) (în continuare – Calculul) care corespunde cu 

denumirea organului fiscal teritorial în raza căruia se deservește persoana ce practică activitate 

profesională de notar sau de executor judecătoresc. 

2. La rubrica “Data prezentării” se indică data prezentării Calculului. 

3.La rubrica “Perioada fiscală” se indică perioada fiscală pentru care se depune Calculul. 

Perioada fiscală se completează cu un cod, care are următoarea structură: L/NN/AAAA, unde NN – 

numărul lunii care obține valorile de la 01 până la 12, iar AAAA – anul. De exemplu, pentru luna 

aprilie 2015, perioada fiscală se va indica L/04/2015. 

4. La rubrica “Numele și prenumele” se indică numele și prenumele persoanei ce practică 

activitate profesională de notar sau de executor judecătoresc. 

5. La rubrica “Codul fiscal” se indică, după caz, codul de identificare indicat în licența, ce 

permite practicarea activității de notar sau de executor judecătoresc sau codul fiscal atribuit și 

confirmat prin emiterea certificatului de atribuire a codului fiscal de către organul fiscal. 

6. La rubrica “Adresa” se indică - locul de desfășurare a activității (sediul), care corespunde 

datelor de înregistrare a activității indicate din registrele ținute de autoritatea competentă. 

7. La rubrica “Codul localității (CUATM)” se indică – codul localității la locul de 

desfășurare a activității (sediul), care corespunde datelor de înregistrare a activității indicate din 

registrele ținute de autoritatea competentă. 

8. Unitatea de măsură a indicatorilor reflectați în Calcul este leul moldovenesc, sumele 

urmând să se reflecte în lei, partea zecimală urmând a fi rotunjită până la cel mai apropiat număr 

întreg. 

9. În rândul 010 se indică suma plăților obținute pentru serviciile notariale acordate în 

conformitate cu Legea cu privire la notariat nr.1453-XV din 08 noiembrie 2002 sau suma onorariilor 

obținute de către executorii judecătorești. 

10. În rândul 020 se indică suma rândurilor 0201, 0202, 0203, 0204 și 0205. 

11. În rândul 0201 se indică cheltuielile aferente exercitării activității profesionale de notar 

sau de executor judecătoresc, precum şi cheltuielile aferente primelor de asigurare obligatorie de 

asistenta medicală și a contribuțiilor de asigurări de stat obligatorii, stabilite pentru acestea în 

cuantum fix de legislația în vigoare. 

12. În rândul 0202 se indică cheltuieli privind asigurarea tehnica-materială a activității 

profesionale de notar sau de executor judecătoresc. 

13. În rândul 0203 se indică cheltuieli de locațiune a oficiului notarial sau a oficiului 

executorului judecătoresc. 

14. În rândul 0204 se indică cheltuieli privind întreținerea oficiului notarial sau a oficiului 

executorului judecătoresc. 

15. În rândul 0205 se indică suma cheltuielilor aferente fondului de retribuire a muncii, 

precum și cheltuielile ce țin de achitarea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală şi a 

contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, achitate în calitate de angajator. 

16. În rândul 030 se indică suma venitului impozabil sau pierderile obținute de către notar 

sau executor judecătoresc în perioada fiscală de gestiune. Rezultatul (venit impozabil sau pierderi) se 

determină ca diferență din suma venitului reflectat în rândul 010 și a sumei cheltuielilor reflectate în 

rândul 020 al Calculului. La obținerea, în perioada de gestiune, a unui indicator cu rezultat pozitiv, în 

rândul 030 al Calculului, se indică suma mărimii venitului impozabil, iar în cazul obținerii unui 

indicator negativ, acesta urmează a fi reflectat în rândul 030 între paranteze “()”. 

17. În rândul 040 se indică suma scutirilor de care poate beneficia notarul sau executorul 

judecătoresc, determinată pentru perioada fiscală gestionară în mărimea pârții aferente perioadei de 

gestiune din valoarea indicată la art. 33, 34 și 35 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997. În 
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cazul când la rândul 030 al Calculului sânt indicate pierderi sau suma venitului impozabil este mai 

mică decât suma scutirilor pentru perioada fiscală gestionară, atunci suma scutirilor neutilizate în 

perioada gestionară se va utiliza în perioada fiscală viitoare, urmând a fi reflectată în Calculul prin 

sumarea sumei scutirilor neutilizatу anterior cu suma scutirilor din perioada fiscală de gestiune 

(rândul 040 al Calculului). 

18. În rândul 050 se indică venitul impozabil determinat prin scăderea din venitul impozabil 

al perioadei de gestiune (determinat la rândul 030 al Calculului) a sumei scutirilor, indicate la rândul 

040 al Calculului. 

19. În rândul 060 se indică suma impozitului pe venit, care se calculează prin aplicarea cotei 

de impozitare pentru perioada de raportare, stabilită la art. 69
5
 alin. (2) din Codul fiscal, la suma 

venitului impozabil indicat la rândul 050 al Calculului. Acest rând se completează în cazul în care 

notarul sau executorul judecătoresc reflectă la rândul 050 al Calculului un indicator pozitiv. 

20. La rubrica “Suma de control” se indică suma din rândul 060 al Calculului. 

21. La rubrica “Semnătura” se aplică descifrabil semnătura persoanei ce practică activitatea 

profesională de notar sau executorul judecătoresc, care prezintă Calculul. Corectări şi radieri la 

completarea calculului nu se admit. 
 

22. Notarii și executorii judecătorești care, pe lângă venitul din activitate profesională 

desfășurată, obțin și alte venituri impozabile, prezintă la finele anului fiscal Declarația persoanei 

fizice cu privire la impozitul pe venit pentru perioada respectivă de raportare. În Declarație notarii 

sau executorii judecătorești vor indica toate sursele de venit impozabile, cu excepția celor aferente 

activității notariale sau activității de executor judecătoresc. 

23. În cazul când, pe parcursul anului, de către notar sau executor judecătoresc nu a fost 

utilizată totalmente suma scutirilor conform art. 33, 34 și 35 din Codul fiscal, indicate la rândul 040 

al Calculului si au fost obținute alte venituri impozabile decât cele din activitatea sa, atunci suma 

rămasă neutilizată a scutirii va fi reflectată la rândul 2.1 din Declarația persoanei fizice cu privire la 

impozitul pe venit. 
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