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ORDIN
ПРИКАЗ
or. Chişinău
г.Кишинэу

ÎNREGISTRAT:
Ministrul justiţiei
al Republicii Moldova
nr. de înregistrare _____________
din _________________________
ministru ___________
”_____”_________ 2014

nr. ______

Cu privire la aprobarea Formularului-tip al
Calculului impozitului pe venit al persoanelor
ce practică activitate profesională de notar
sau de executor judecătoresc și a modului de completare a Calculului dat

Întru executarea şi administrarea prevederilor Capitolului 101 “Impozitarea
notarilor publici” din titlul II al Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997,
capitol introdus prin Legea nr.1454-XV din 8 noiembrie 2002 pentru modificarea şi
completarea Legii taxei de stat nr.1216-XII din 3 decembrie 1992 şi a Codului
fiscal (Monitorul Oficial, 2002, nr.185-189, art. 1398) precum și în temeiul art. 133
alin. (1) lit. c) din Codul fiscal (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
ediţie specială din 8 februarie 2007),
ORDON:
1. A aproba Formularul-tip al Calculului impozitului pe venit al persoanelor
ce practică activitate profesională de notar sau de executor judecătoresc (Anexa
nr.1).
2. A aproba Modul de completare a Calculului impozitului pe venit al
persoanelor ce practică activitate profesională de notar sau de executor judecătoresc
(Anexa nr.2).
3. Calculul nominalizat se va prezenta de către subiecții menționați, lunar, nu
mai tîrziu de data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune, la IFS teritoriale în raza
căruia aceștia își desfășoară activitatea (sediul).
4. Prima perioadă de raportare a obligațiunii fiscale, prin Calculul
nominalizat, va fi luna următoare din data publicării prezentului Ordin.
5. A abroga Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.412 din
08.04.2013 ”Cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Ordinul IFPS nr. 147 din
22.07.2003”, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013 nr. 75-81, art. 423).
6. A abroga Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.160 din
15.02.2013” Cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Ordinul IFPS nr. 147 din
22.07.2003”, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013 nr. 42-47, art. 246).

7. A abroga Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.152 din
13.02.2014 ”Cu privire la aprobarea Formularului-tip al Calculului impozitului pe
venit al persoanelor ce practică activitatea profesională de notar public sau de
executor judecătoresc şi a modului de completare a Calculului dat”, (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2014 nr. 49-52, art. 308).
8. Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor a Inspectoratului
Fiscal Principal de Stat, va asigura înaintarea în adresa Ministerului Justiţiei a
materialelor pentru includerea în Registru de stat al actelor normative
departamentale și publicarea prezentului Ordin în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova.
9. Prezentul Ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.

Şef al Inspectoratului

Ion PRISĂCARU

Anexa nr.1 la Ordinul I.F.P.S. nr. ____ din ”______”________ 2014
Приложение № 1 к Приказу ГГНИ № _____ от ”___” ___________ 2014 г.

Formularul CNOTAREX15
Форма CNOTAREX15
A
B

Persoana care practică activitate profesională de notar
Лица, осуществляющие профессиональную деятельность нотариуса
Persoana care practică activitate profesională de executor judecătoresc
Лица, осуществляющие профессиональную деятельность судебного исполнителя

În pătrăţelul literei selectate se pune semnul “√”/ В клетке выбранной литеры проставляется знак “√”

Inspectoratul Fiscal de Stat ____________________________
Государственная налоговая инспекция

Pentru uz intern SF

Data prezentării _____________________________________
Дата представления

CALCULUL
impozitului pe venit al persoanei ce practică activitate profesională de notar sau
de executor judecătoresc
РАСЧЕТ
подоходного налога лица, осуществляющего профессиональную деятельность нотариуса
или судебного исполнителя
pentru perioada fiscală ______________
за налоговый период
Numele şi prenumele _________________________________
Фамилия и имя
Adresa __________________________
Адрес

Codul fiscal _____________________
Фискальный код
Codul localităţii (CUATM) _______________
Код местности

Indicatori/Показатели
1
Venitul obținut în perioada de gestiune din activitate notarială sau de executor judecătoresc
Доход отчетного периода от нотариальной или судебно исполнительной деятельности
Suma cheltuielilor efective de la activitate notarială sau de executor judecătoresc, inclusiv (rînd.0201 + rînd.0202 + rînd.0203 +
rînd.0204 + rînd.0205)
Сумма фактических расходов от нотариальной или судебно исполнительной деятельности, в том числе
(стр.0201 + стр.0202 + стр.0203 + стр.0204 + стр.0205)
cheltuieli aferente exercitării activității notariale sau de executor judecătoresc
расходы, связанные с осуществлением нотариальной или судебно исполнительной деятельности
cheltuieli privind asigurarea tehnico-materială a activității notariale sau a executorului judecătoresc
расходы, связанные с материально-техническим обеспечением нотариальной или судебно исполнительной деятельности
cheltuieli de arendă a biroului notarial sau a executorului judecătoresc
расходы на аренду помещения нотариального или судебно исполнительного бюро
cheltuieli privind întreţinerea biroului notarial sau a executorului judecătoresc
расходы на содержание помещения нотариального или судебно исполнительного бюро
plăţile pentru serviciile personalului tehnic angajat
оплата услуг нанятого технического персонала
Suma venitului impozabil (suma pierderilor) (rînd.010 – rînd.020)
Сумма налогооблагаемого дохода (сумма убытков) (стр.010 – стр.020)
Suma scutirilor conform art.33, 34 şi 35 din Codul fiscal
Сумма освобождений согласно ст.33, 34 и 35 Налогового кодекса
Suma venitului impozabil fără suma scutirilor (rînd.030 – rînd.040)
Сумма налогооблагаемого дохода без суммы освобождений (стр.030 – стр.040)
Impozitul pe venit conform cotelor în vigoare pe perioada de raportare ( rînd. 050 x cot stabilită la art. 695 alin. (2) din Codul
fiscal) / Подоходный налог согласно ставкам, действующим в декларируемом периоде (стр. 050 x ставку налога,
предусмотренная частью (2) статьи 695 Налогового кодекса

Cod
2
010

Suma
(lei)
3

020

0201
0202
0203
0204
0205
030
040
050
060

Suma de control _____________________________________________________________________
Контрольная сумма
Total impozit pe venit spre calcul (rînd.060)
Declar că, informaţia dată este veridică, iar eu sunt familiarizat cu răspunderea pentru încălcarea legislaţiei fiscale, prevăzută de legislaţie în cazul
includerii în ea a informaţiei false sau care induce în eroare.
Заявляю, что настоящая информация является достоверной, и я ознакомлен с мерами ответственности за нарушение налогового законодательства,
предусмотренными действующим законодательством, в случае включения в нее ложной или неполной информации.
Semnătura ________________________
Подпись

Anexa nr.2 la Ordinul I.F.P.S. nr.____ din _______2014
Приложение № 2 к Приказу ГГНИ № ____от __________ 2014 г

Modul
de completare a Calculului impozitului pe venit al persoanelor ce practică activitate
profesională de notar sau de executor judecătoresc
1. În poziția “Inspectoratul Fiscal de Stat” se indică denumirea organului fiscal teritorial
unde se depune Calculul impozitului pe venit persoanei ce practică activitate profesională de notar
sau de executor judecătoresc (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. În poziţia “Data prezentării” se indică data prezentării Calculului.
3. În poziţia “Perioada fiscală” se indică perioada fiscală pentru care se depune
formularul CNOTAREX15. Perioada fiscală se completează cu un cod, care are următoarea
structură: L/NN/AAAA, unde NN – numărul de luni şi obţine valorile de la 01 pînă la 12, iar
AAAA – anul. De exemplu, pentru luna iulie 2013, perioada fiscală se va indica L/07/2013.
4. În poziţia “Numele şi prenumele” se indică numele şi prenumele persoanei ce practică
activitate profesională de notar sau de executor judecătoresc.
5. În poziţia “Codul fiscal” se indică, după caz, codul de identificare indicat în licenţa, ce
permite practicarea activităţii de notar sau de executor judecătoresc sau codul fiscal atribuit şi
confirmat prin emiterea certificatului de atribuire a codului fiscal de către organul fiscal.
6. În poziția “Adresa” se indică - locul de desfășurare a activității (sediul), care
corespunde datelor de înregistrare a activității indicate din registrele ținute de autoritatea
competentă.
7. În poziţia “Codul localităţii (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 formularul CNOTAREX15 este leul
moldovenesc, sumele urmînd să se reflecte în lei, partea zecimală urmînd a fi rotunjită pînă la cel
mai apropiat număr întreg.
9. În rîndul 010 se indică suma plăților obținute pentru serviciile notariale stabilite în
Legea cu privire la notariat nr.1453-XV din 8 noiembrie 2002, determinat conform evidenței
notarului sau suma onorariilor obținute de către executorul judecătoresc.
10. În rîndul 020 se indică suma rîndurilor 0201, 0202, 0203, 0204 şi 0205.
11. În rîndul 0201 se indică cheltuielile aferente exercitării activității notariale sau a
activității executorului judecătoresc, precum şi cheltuielile aferente primelor de asigurare
obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuțiilor de asigurări de stat obligatorii, stabilite pentru
acestea în cuantum fix de legislația în vigoare.
12. În rîndul 0202 se indică cheltuieli privind asigurarea tehnico-materială a activității
notariale sau a activității executorului judecătoresc.
13. În rîndul 0203 se indică cheltuieli de arendă a biroului notarial sau biroului
executorului judecătoresc.
14. În rîndul 0204 se indică cheltuieli privind întreţinerea biroului notarial sau biroului
executorului judecătoresc.
15. În rîndul 0205 se indică cheltuielile aferente fondului de retribuire a muncii precum și
cheltuielile ce țin de achitarea de către angajator a primelor de asigurare obligatorie de asistență
medicală şi a contribuțiilor de asigurări de stat obligatorii achitate în calitate de angajator.
16. În rîndul 030 se indică suma venitului impozabil sau pierderea obţinută 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 rîndul 010 și a sumei cheltuielilor
reflectate în rîndul 020 al formularului CNOTAREX15. La obținerea în perioada de gestiune a
unui indicator cu rezultat pozitiv, în rîndul 030 al formularului CNOTAREX15, se indică suma
mărimii venitului impozabil, iar în cazul obținerii unui indicator negativ, acesta urmează a fi
reflectat în rîndul 030 între paranteze “()”.
17. În rîndul 040 se indică suma scutirilor de care poate beneficia notarul sau executorul
judecătoresc, determinată pentru perioada fiscală gestionară în mărimea părţii aferente perioadei

de gestiune din valoarea indicată la art. 33, 34 şi 35 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie
1997. În cazul cînd la rîndul 030 al formularului CNOTAREX15 sînt indicate pierderi sau suma
venitului impozabil este mai mică decît suma scutirilor pentru perioada fiscală gestionară, atunci
suma scutirilor neutilizate în perioada gestionară se va utiliza în perioada fiscală viitoare, urmînd
a fi reflectată în formularul CNOTAREX15 prin sumarea sumei scutirilor neutilizată anterior cu
suma scutirilor din perioada fiscală de gestiune (rîndul 040 al formularului CNOTAREX15).
18. În rîndul 050 se indică venitul impozabil prin scăderea din venitul impozabil al
perioadei de gestiune determinat la rîndul 030 al formularului CNOTAREX15 a sumei scutirilor,
indicată la rîndul 040 al formularului CNOTAREX15.
19. În rîndul 060 se indică suma impozitului pe venit, care se calculează prin aplicarea
cotei de impozitare pentru perioada de raportare, stabilită la art. 695 alin. (2) din Codul fiscal, la
suma venitului impozabil indicat la rindul 050 al formularului CNOTAREX15. Acest rînd se
completează în cazul în care notarul sau executorul judecătoresc reflectă la rîndul 050 al
formularului CNOTAREX15 un indicator pozitiv.
20. În poziţia “Suma de control” se indică suma din rîndul 060 al formularului
CNOTAREX15.
21. În poziţia “Semnătura” se aplică descifrabil semnătura persoanei ce practică
activitatea profesională de notar sau executorul judecătoresc, care prezintă formularul
CNOTAREX15. Corectări şi radieri la completarea formularului CNOTAREX15 nu se admit.
22. Notarii şi executorii judecătoreşti care, pe lîngă venitul din activitate profesională
desfăşurată, obţin şi alte venituri impozabile, prezintă la finele anului fiscal Declaraţia persoanei
fizice cu privire la impozitul pe venit pentru perioada respectivă de raportare. În Declaraţie notarii
sau executorii judecătoreşti vor indica toate sursele de venit impozabile cu excepţia celor aferente
activităţii notariale sau activității de executor judecătoresc.
23. În cazul cînd pe parcursul anului de către notar sau executor judecătoresc nu a fost
utilizată totalmente suma scutirilor conform art. 33, 34 şi 35 din Codul fiscal, indicate la rîndul
040 al formularului CNOTAREX15 si au fost obținute alte venituri impozabile decît cele din
activitatea sa, atunci suma rămasă neutilizată a scutirii va fi reflectată la rîndul 2.1 al Declaraţiei
persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit.

