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Cu privire la unele aspecte aferente
impozitului pe venit
pentru executorii judec tore ti
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat aduce spre cuno tin

ic

uz c

prin Legea privind executorii judec tore ti nr. 113 din 17.06.2010 (Monitorul
Oficial nr. 126-128/406 din 23.07.2010) (în continuare Lege) este reglementat
statutul, sarcinile

i responsabilit ile executorilor judec tore ti, modul de

organizare profesional

i de autoadministrare, rela iile lor cu autorit ile publice,

cu organiza ii publice sau private.
Conform prevederilor art. 2 din Lege, activitatea executorului judec toresc
nu este activitate de întreprinz tor. De asemenea, executorul judec toresc este
persoan fizi , care efectueaz executarea silit în baz de licen . Potrivit art.
39 din Lege, venitul executorului judec toresc reprezint onorariul ob inut în
perioada fiscal .
Astfel, conform prevederilor art. 18 lit. c) din Codul fiscal, onorariul
reprezint surs de venit impozabil , care se va impozita la cotele prev zute la
litera a) art. 15 din Codul fiscal.
Totodat , conform prevederilor lit. a) alin. (2) art. 83 din Codul fiscal,
executorii judec tore ti sînt obliga i s prezinte declara ia cu privire la impozitul
pe venit. Formularul Declara iei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit
(CET08) este aprobat prin Hot rîrea Guvernului pentru aprobarea formularului
declara iei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit
completare a acesteia nr. 1398 din 08.12.2008.

i modul de

Completarea Declara iei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit
(CET08) se va efectua de c tre executorii judec tore ti în conformitate cu actul
normativ men ionat i potrivit urm toarelor explica ii.
Astfel, în cazul în care pe parcursul perioadei fiscale executorul
judec toresc a ob inut venituri sub form de onorarii precum i alte venituri
impozabile ca persoan fizic , acesta urmeaz s depun dou Declara ii cu
privire la impozitul pe venit (forma CET08). Una din Declara ii va fi depus cu
indicarea codului fiscal atribuit executorului judec toresc
onorariului ob inut de
1.

i declararea

tre acesta, care va cuprinde urm toarele:

în rîndul „Codul fiscal” – se va indica codul fiscal atribuit

executorului judec toresc conform explica iilor IFPS nr. 26-06/1-11/5327 din 13
august 2010. Totodat , prin bar se va indica codul fiscal al persoanei fizice în
baza datelor indicate în documentul de identitate;
2.

în rîndul „Numele i prenumele” – se va reflecta numele i prenumele

executorului judec toresc;
3.

în rîndul „Domiciliu” – se va indica adresa biroului în cadrul c ruia

i desf oar activitatea executorul judec toresc;
4.

la pozi ia 1.10 „Alte venituri”, în coloana 3 – se va reflecta venitul

executorului judec toresc sub form de onorariul. Rîndurile de pîn la 1.10 nu
vor fi completate;
5.

la pozi ia 3 „Venitul impozabil” – se reflect suma onorariului care va

coincide cu suma reflectat la pozi ia 1.10 „Alte venituri”, în coloana 3;
6.

la pozi ia 4 „Impozitul pe venit conform cotelor în vigoare pe

perioada declarat ” (se determin din venitul impozabil 3) – se reflect suma
impozitului determinat conform cotelor stabilite la lit. a) art. 15 din Codul fiscal.
De asemenea, în cazul dat, executorii judec tore ti pe lîng prezentarea
Declara iei în modul descris vor prezenta înc o Declara ie a persoanei fizice cu
privire la impozitul pe venit (forma CET08), indicând în aceasta de rând cu
venitul ob inut din activitatea desf urat ca executor judec toresc i veniturile
impozabile ob inute ca persoan fizic . Completarea acesteia se va efectua în

conformitate cu prevederile Hot rîrii Guvernului nr. 1398 din 08.12.2008,
indicînd la pozi ia 1.10 „Alte venituri” precum i la pozi ia 7 „Suma impozitului
pe venit achitat în rate i/sau de sine st

tor în perioada declarat ” respectiv

suma onorariului i suma impozitului pe venit calculat

i achitat prin Declara ia

cu privire la impozitul pe venit (forma CET08) prezentat de c tre executorul
judec toresc cu indicarea codului fiscal atribuit acestuia.
În cazul în care executorii judec tore ti ob in doar venituri din activitatea
desf urat ca executori judec tore ti, ace tia vor prezenta o singur Declara ie a
persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET08), care va fi
completat

conform modului expus mai sus. De asemenea, în cazul dat

suplimentar se va completa pozi iile în care se va indica suma scutirilor i
deducerilor la care are dreptul conform capitolului 4 „Scutiri i alte deduceri” din
Titlul II al Codul fiscal.
Sumele declarate din venitul ob inut din activitatea desf urat

ca

executori judec tore ti, urmeaz a fi transferate la compartimentul 111/09 „Alte
impozite pe venit”.
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