
 

 

 

Anexa nr.2 

la Ordinul Serviciului Fiscal de Stat 

nr.423 din 15.08.2020 

  

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 CFV20) se întocmeşte pe un formular oficial, aprobat 

conform anexei nr.1 la prezentul ordin în baza documentelor aferente tranzacțiilor 

efectuate de contribuabilii contribuțiilor obligatorii la Fond specificate în art. 323 alin. (5) 

din Legea viei şi vinului nr.57/2006. 

Prima perioadă de raportate pasibilă declarării conform modului stabilit de  prezentul 

Ordin este 1 mai – 31 august 2020.  

2. Obligația de prezentare a dării de seamă (forma CFV20), 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 contribuției 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 în care au  fost eliberate documentele aferente tranzacțiilor efectuate 

de contribuabilii contribuțiilor obligatorii la Fond  în conformitate cu art.323 alin. (61) și 

(7) din Legea viei şi vinului nr.57/2006, utilizînd metode automatizate de raportare 

electronică, în conformitate cu cerinţele stabilite în art.187 alin.(21) din Codul fiscal. 

În condițiile în care, în perioada de raportare nu au loc tranzacții ce constituie obiect 

al calculării contribuțiilor, lipsește obligația prezentării dării de seamă. 

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 - 1 ianuarie - 30 aprilie; 

2 – 1  mai - 31 august;   3 - 1 septembrie - 31 decembrie al anului de raportare),  iar          

AAAA - reprezintă anul.  

5. În coloana 5 se indică data documentelor aferente tranzacțiilor efectuate de 

contribuabilii contribuțiilor obligatorii la Fond.  



 

 

 

În cazul în care, pe parcursul unei zile au loc mai multe tranzacții operate cu aceeași 

categorie de mărfuri pentru care se aplică contribuția obligatorie, reflectarea acestora în 

darea de seamă  se va efectua printr-o singură înscriere. 

6. În coloana 6 se indică volumul producţiei pentru care se calculează contribuția (în 

unităţi de măsură indicate în coloana 3), conform documentelor aferente tranzacțiilor 

efectuate de contribuabilii contribuțiilor obligatorii la Fond, eliberate pe categorii de marfă 

pe parcursul unei zile, 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 

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

7. În coloana 7 se indică suma contribuţiei calculate pe categorii de marfă                       

(col. 4 x col.6). 

8. În rîndul 6 „Suma scutirii de plata contribuției obligatorii în FVV în anul 2020” se 

indică suma contribuțiilor obligatorii calculate pentru perioada corespunzătoare a anului 

2020, reflectată în rîndul 5 coloana 7 (total calculat).  

Respectiv, suma indicată în rîndul 6 este egală cu suma indicată în rîndul 5. 

9. În rîndul 7 se indică suma spre plată a contribuțiilor obligatorii la contul trezorerial 

al Oficiului Fondului Viei şi Vinului (rîndul 5 – rîndul 6). 

 


