
 

 

 
 

 

 

                                                                 ORDIN 

                                                                ПРИКАЗ 

                                                                                           mun. Chişinău 

                                                                                           мун. Кишинэу 

 „____” ___________ 2020 Nr. ___________ 
 

 

Despre aprobarea formularului dării de seamă privind  

calcularea  contribuției obligatorii în Fondul Viei și Vinului 

și a Modului de completare și prezentare a dării de seamă  

privind calcularea contribuției obligatorii în Fondul Viei și Vinului 

 

 

 În scopul executării prevederilor art. 323 din Legea Viei și vinului nr.57/2006 și în 

conformitate cu prevederile art.133 alin. (1) pct. 8) din Codul fiscal, 

ORDON: 

 1. Se aproba formularul dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în 

Fondul Viei şi Vinului (CFV), conform anexei nr. 1. 

 2. Se aproba Modul de completare şi prezentare a dării de seamă privind calcularea 

contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului, conform anexei nr.2. 

 3. În conformitate cu art.187 alin. (21) din Codul fiscal, darea de seamă privind 

calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului (CFV) se prezintă utilizînd, în 

mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronica. 

 4. Î.P. „Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe” va asigura înregistrarea 

Dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului (CFV) 

în sistemul informaţional al SFS cu înscrierea datelor în contul personal al contribuabilului. 

 5. Direcția evidență și informații fiscale va prezenta Î.P. „Centrul de Tehnologii 

Informaţionale în Finanţe” cerințele pentru crearea rapoartelor aferente acestei dări de 

seamă. 

 6. Prezentul Ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. 

 

 

 

 

 

                   Director adjunct                                                    Iuri Lichii  
 

 

 

 

MINISTERUL FINANȚELOR 

AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

SERVICIUL FISCAL DE STAT 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ 

СЛУЖБА 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Nr. 

crt. 

 

№ 

п/п 

Denumirea obiectelor contribuţiei 
Наименование объектов взносов 

Data 

eliberării  

f/f 

Дата 

выписки 
н/н 

Unitatea 

de măsură 
Ед. 

измерения 

Mărime 

contribuţie 
Размер  

взноса 

Volumul de 

producţie 

comercializat 

Объем 

реализованно
й 

продукции 

Сuantumul  

contribuţiei destinat 

virării la contul 

trezorerial al Oficiului 

Fondului, (lei)        
Сумма взноса 

подлежащая уплате на 

казначейский счет 
Бюро Фонда (леев)          

 

 

 

 

 
 

(col. 5 х col. 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Viţă altoită comercializată, 

destinată fabricării produselor 

vitivinicole. 
Реализованный привитой саженец 
для производства винограда 

 unitate/ 
единица. 

0,12 

lei /unit. 

лей /eдин. 

 
 

2. Struguri procurați, destinaţi 

vinificării. 
Приобретенный виноград, 
предназначенный для переработки 

 tonă/тонна 30,0 

lei /tonă 

лей /тонна 

 
 

3. Vin sau băutură pe bază de vin 

comercializat. 

Реализованное вино или напитки на 
основе вина 

 litru/литр 0,1 

lei/ l. 

лей/ л. 

 
 

4. Produs obţinut pe bază de vin, cu 

concentraţia alcoolică de cel puţin 

25% vol. comercializat. 

Продукция, полученная на основе 

вина, с объемной долей спирта не 
менее 25 процентов 

 litru/литр 1,6 

lei / 
l./alc.absolut 

лей / 

л./абс.алког. 

  

5. Total spre achitare. 
Всего к уплате 

 X X X  

  

                      Noi declarăm, că informația prezentată este completă și veridică 

                      Заявляем, что представленная информация является полной и достоверной 

 
 Conducătorul întreprinderii                                                                                  Semnăturile 

Руководитель предприятия                                                                                      Подписи                _______________________ 

 

             Contabil-șef 

 Главный бухгалтер                                                                                                                                 _______________________ 

 

 

 
 

 

 
Anexa nr.1 

la Ordinul SFS nr._______ din _____________2020 

  

Forma CFV 

Сod fiscal____________________________________________________________________________________________________ 

Фискальный код 

  

Denumirea întreprinderii_______________________________________________________________________________________ 
Наименование предприятия 

  

Adresa_______________________________________________________________________________________________________ 
Адрес 

  

Serviciul Fiscal de Stat _________________________________________________________________________________________ 
Государственная налоговая служба 

  
Data prezentării_______________________________________________________________________________________________  
Дата представления 
 

DARE DE SEAMĂ 

PRIVIND CALCULUL CONTRIBUȚIEI OBLIGATORII ÎN FONDUL VIEI ȘI VINULUI 

Отчет 

по начислению обязательных взносов в Фонд винограда и вина 

Pentru perioada____________________ 

                                                                                        За период       

 



 

 

 

Anexa nr.2 

la Ordinul Serviciului Fiscal de Stat 

nr. ___ din _______2020 

  
MODUL 

de completare şi prezentare a Dării de seamă privind 

calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului 

  
1. Darea de seamă privind calculul contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului (în 

continuare darea de seamă CFV) se întocmeşte pe un formular oficial, aprobat conform 

anexei nr.1 la prezentul ordin în baza facturilor fiscale eliberate la livrarea mărfurilor, pentru 

care, în baza art.323 alin. (5) din Legea viei şi vinului nr.57-XVI din 10.03.2006 se achită 

contribuţia obligatorie în Fondul Viei şi Vinului. 

2. Obligaţiea de prezentare a dării de seamă (forma CFV), conform art.323 alin. (4) din 

Legea viei şi vinului o au: 

a) producătorii de viţă altoită pentru producerea strugurilor destinaţi fabricării 

produselor vitivinicole; 

b) producătorii de vinuri; 

c) producătorii de băuturi pe bază de vin, de produse obţinute pe bază de vin; 

d) unitatea vinicolă care a achiziţionat strugurii destinaţi vinificării. 

3. Darea de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului 

se prezintă Serviciului Fiscal de Stat nu mai tîrziu de data de 25 a lunii următoare perioadei 

de raportare, pentru care a survenit termenul de achitare a obligaţiei, stabilit conform art.323 

alin. (7) din Legea viei şi vinului nr.57/2006 (120 zile din data eliberării facturii fiscale), 

utilizînd metode automatizate de raportare electronică, în conformitate cu cerinţele stabilite 

în art.187 alin.(21) din Codul fiscal, sau pe suport de hîrtie. 

4. Obligatoriu se indică codul fiscal al subiectului care prezintă darea de seamă, 

denumirea întreprinderii, adresa juridică, direcţia deservire fiscală din cadrul Serviciului 

Fiscal de Stat, în raza căruia îşi are sediul de bază subiectul care prezintă darea de seamă, 

data prezentării dării de seamă, precum şi perioada de raportare. 

Perioada de raportare se completează în următorul format F/N/AAAA, unde F este 

codul perioadei de raportare, N reprezintă perioada de raportare (1 - 01 ianuarie-30 aprilie, 

2 - 01 mai-31 august, 3 - 01 septembrie-31 decembrie al anului de raportare), iar AAAA - 

reprezintă anul. (De exemplu: în darea de seamă pentru 1 perioadă de raportare a anului 

2020 se va indica F/1/2020). 

5. În coloana 3 se indică data eliberării facturii fiscale (în cazul mai multor facturi 

fiscale eliberate într-o singură zi pe unul și același tip de marfă se înregistrează o singură 

înscriere), pentru care a survenit data limită a termenului de achitare a obligaţiei - 120 zile 

de la eliberarea facturii fiscale.           



 

 

 

6. În coloana 6 se indică volumul de producţie comercializat (în unităţi de măsură 

indicate în coloana 4), conform facturilor fiscale eliberate în perioada pentru care se prezintă 

darea de seamă. 

Pentru strugurii comercializaţi, destinaţi vinificării, calculul și plata contribuției se 

efectuează de unitatea vinicolă care a achiziţionat strugurii destinaţi vinificării conform 

facturii fiscale primite de la furnizori în perioada pentru care se prezintă darea de seamă. 

7. În coloana 7 se indică suma contribuţiei destinată virării la contul trezorerial al 

Oficiului Fondului Viei şi Vinului (col. 5 x col.6). 

 


