
Anexa nr.2 la Ordinul I.F.P.S. nr.152 din  13.02.2014 

                                                                            Приложение № 2 к Приказу ГГНИ № 152от 13.02. 2014 г 

 

 
Modul 

de completare a Calculului Impozitului pe venit al persoanelor ce practică activitatea 

profesională de notar public sau de executor judecătoresc 

  

1. În poziţia “Inspectoratul Fiscal de Stat” se indică denumirea organului fiscal teritorial 

unde se depune declaraţia. 

2. În poziţia “Data prezentării” se indică data prezentării Calculului impozitului pe venit 
persoanei ce practică activitatea profesională de notar public sau de executor judecătoresc. 

3. În poziţia “Perioada fiscală” se indică perioada fiscală pentru care se depune forma 

CNOTAR14. Perioada fiscală se completează cu un cod, care are următoarea structură: 

P/NN/AAAA, unde P – codul perioadei fiscale, care obţine valoarea L, NN – numărul de luni 

şi obţine valorile de la 01 pînă la 12, iar AAAA – anul. De exemplu, pentru luna iulie 2012, 

perioada fiscală se va indica L/07/2012. 

4. În poziţia“Numele şi prenumele” se indică numele şi prenumele persoanei ce practică 

activitatea profesională de notar public sau de executor judecătoresc. 

5. În poziţia “Codul fiscal” se indică codul de identificare din licenţa pentru activitate 

notarială sau de executor judecătoresc. 

6. În poziţia “Adresa” se indică adresa de înregistrare a persoanei ce practică activitatea 

profesională de notar public sau de executor judecătoresc. 

7. În poziţia “Codul localităţii (CUATM)” se indică codul localităţii de înregistrare a 

persoanei ce practică activitatea profesională de notar public sau de executor judecătoresc. 

8. Unitatea de măsură a indicatorilor reflectaţi în forma CNOTAR14 este leul moldovenesc, 

sumele urmînd să se reflecte în lei. 

9. În rîndul 010 coloana 3 se indică suma venitului din sursele, stabilite prin Legea cu privire 

la notariat nr.1453-XV din 8 noiembrie 2002, determinat conform evidenţei notarului public 

şi onorariile, precum şi taxele primite de executorul judecătoresc. 

10. În rîndul 020 coloana 3 se indică suma rîndurilor 0201, 0202, 0203, 0204 şi 0205. 

11. În rîndul 0201 coloana 3 se indică cheltuieli aferente exercitării activităţii notariale şi a 

executorului judecătoresc, precum şi cheltuielile privind defalcările la Bugetul Asigurărilor 

Sociale de Stat (BASS) şi alte plăţi obligatorii efectuate în legătură cu practicarea activităţii 

notariale şi a executorului judecătoresc. 

12. În rîndul 0202 coloana 3 se indică cheltuieli privind asigurarea tehnico-materială a 

activităţii notariale şi de executor judecătoresc. 

13. În rîndul 0203 coloana 3 se indică cheltuieli de arendă a biroului notarial şi biroului 

executorului judecătoresc. 

14. În rîndul 0204 coloana 3 se indică cheltuieli privind întreţinerea biroului notarial şi 

biroului executorului judecătoresc. 

15. În rîndul 0205 coloana 3 se indică plăţile pentru serviciile personalului tehnic angajat. 

16. În rîndul 030 coloana 3 se indică venitul impozabil sau pierderea obţinută de către notarul 

public sau executorul judecătoresc în perioada fiscală de gestiune. Rezultatul (venit impozabil 

sau pierdere) se determină prin scăderea din suma venitului, reflectată la rîndul 010 al formei 

CNOTAR14, a sumei cheltuielilor, indicate la rîndul 020 al formei CNOTAR14. La obţinerea 

venitului impozabil, în rîndul 030 al formei CNOTAR14 se indică mărimea venitului 

impozabil, iar la determinarea pierderii, în rîndul 030 se reflectă mărimea pierderii pentru 

perioada gestionară cu semnul parantezelor “()”. 



17. În rîndul 040 coloana 3 se indică suma scutirilor de care poate beneficia notarul public şi 

executorul judecătoresc, determinată pentru perioada fiscală gestionară în mărimea părţii 

aferente rerioadei 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 formei CNOTAR14 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 forma CNOTAR14 prin sumarea 

sumei scutirilor neutilizată anterior cu suma scutirilor din perioada fiscală de gestiune (rîndul 

040 al formei CNOTAR14). 

18. În rîndul 050 coloana 3 se indică venitul impozabil prin scăderea din venitul impozabil al 

perioadei de gestiune determinat la rîndul 030 al formei CNOTAR14 a sumei scutirilor 

indicată la rîndul 040 al formei CNOTAR14. 

19. În rîndul 060 coloana 3 se indică cota impozitului pe venit stabilită la alin.(2) art.69
5
 din 

Codul fiscal. Acest rînd se completează în cazul în care notarul public sau executorul 

judecătoresc obţine venit impozabil la rîndul 040 al formei CNOTAR14. 

20. Îa rîndul 070 coloana 3 se indică suma impozitului pe venit determinată prin înmulţirea 

venitului impozabil din rîndul 050 al formei CNOTAR14 cu cota impozitului pe venit din 

rîndul 060 al formei CNOTAR14. Acest rînd se completează în cazul în care persoana ce 

practică activitatea profesională de notar public sau de executor judecătoresc obţine venit 

impozabil la rîndul 050 al formei CNOTAR14 pentru perioada gestionară. 

21. În rîndul 080 coloana 3 se indică suma impozitului reţinut în baza art.90 din Codul Fiscal, 

în perioada de pînă la 01.01.2014. 

22. În rîndul 090 coloana 3 se indică suma totală a impozitului pe venit determinată prin 

diferenţa dintre suma impozitului pe venit spre calcul din rîndul 070 şi suma trecerii în cont 

din rîndul 080. 

23. În poziţia “Suma de control” se indică suma din coloana 3 rîndul 090. 

24. În poziţia “Semnătura” se aplică descifrabil semnătura persoanei ce practică activitatea 

profesională de notar public sau de executor judecătoresc, care prezintă forma CNOTAR14. 

Corectări şi radieri la completarea formei CNOTAR14 nu se admit. 

25. Persoanele ce practică activitatea profesională de notar public sau de executor 

judecătoresc care, pe lîngă venitul din activitatea profesională desfăşurată, obţin şi alte 

venituri impozabile, prezintă la finele anului fiscal Declaraţia persoanei fizice cu privire la 

impozitul pe venit pentru perioada de gestiune. În Declaraţie persoanele ce practică activitatea 

profesională de notar public sau de executor judecătoresc vor indica toate sursele de venit 

impozabile, cu excepţia celor aferente activităţii notariale sau de executor judecătoresc.  

26. Scutirea utilizată în forma CNOTAR14 nu urmează a fi utilizată şi în Declaraţia persoanei 

fizice cu privire la impozitul pe venit, şi viceversa. În cazul cînd pe parcursul anului de către 

persoana ce practică activitatea profesională de notar public sau de executor judecătoresc nu a 

fost utilizată totalmente suma scutirilor conform art.33, 34 şi 35 din Codul fiscal, indicate la 

rîndul 040 al formei CNOTAR14, atunci suma rămasă neutilizată a scutirii va fi reflectată la 

rîndul 2.1 al Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET). 

27. În coloana ,,Codul localităţii (CUATM)” din tabelul ,,Repartizarea impozitului pe venit 

calculat conform locului de desfăşurare a activităţii” se indică codul localităţii unde persoana 

ce practică activitatea profesională de notar public sau de executor judecătoresc îşi desfăşoară 

activitatea ( cod unic de identificare (4 semne) conform Clasificatorului unităţilor 

administrativ-teritoriale al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Departamentului 

,,Moldova-Standart” nr.1398-ST din 03.09.2003). 

28. În coloana ,,Suma impozitului pe venit spre calcul” se indică suma impozitului pe venit 

spre calcul, care reprezintă suma indicată în rîndul 090 din Anexa nr.1. 
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29. Suma din poziţia ,,Total pe contribuabil” trebuie să coincidă cu indicatorul reflectat în 

rîndul 090 ,,Total impozit pe venit spre calcul” din Anexa nr.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


