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Preciz

 În Monitorul Oficial nr. 
prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate popula
operative ale Trezoreriei Statului 
"Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur, 
 Ministerul Finanţ
populaţiei în cadrul Programului Tezaur, cu urm

 

 

Cod 

emisiune 

Data de început 

a perioadei

de subscriere

0086 7.02.2022

0087 7.02.2022

0088 7.02.2022

 

 Valoarea minimă
unui titlu de stat. Subscrierea de frac
 Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni.
 Veniturile realizate de persoanele fizice rezidente din subscrierea 
de stat nu sunt venituri impozabile, în co
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific
 Titlurile de stat sunt purt
emisiune inclusiv. 
 Titlurile de stat înceteaz
inclusiv. 
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MINISTERUL FINANȚELOR        

țională de Administrare Fiscală 

Generala Regională a Finanțelor 

ția Județeană a Finanțelor Publice Vrancea 

Precizări privin Programul TEZAUR - februarie 2022
 

În Monitorul Oficial nr. 115/04.02.2022 a fost publicat O.M.F. nr.
prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unit
operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Co

S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii februarie 2022.
ţelor anunţă lansarea următoarelor emisiuni de titluri de stat destinate 

iei în cadrul Programului Tezaur, cu următoarele caracteristici: 

Data de început 

a perioadei 

de subscriere 

Data de încheiere 

a perioadei 

de subscriere 

Data de 

emisiune 

Data 

scadenţei 

Maturitate

- nr. de ani 

7.02.2022 25.02.2022 28.02.2022 28.02.2023 

7.02.2022 25.02.2022 28.02.2022 28.02.2025 

7.02.2022 25.02.2022 28.02.2022 28.02.2027 

ă a unei subscrieri este de 1 leu, reprezentând pre
unui titlu de stat. Subscrierea de fracţiuni ale unui titlu de stat nu se accept

Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni.
Veniturile realizate de persoanele fizice rezidente din subscrierea 

de stat nu sunt venituri impozabile, în conformitate cu prevederile art. 93 alin. (1)
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Titlurile de stat sunt purtătoare de dobândă la rata dobânzii, care curge de la data de 

Titlurile de stat încetează să mai fie purtătoare de dobândă la data scaden

  Bdul Independen

Focșani

 Tel :

 Fax 

  e-mail

 ajfp.vrancea@anaf.ro 
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februarie 2022 

115/04.02.2022 a fost publicat O.M.F. nr. 118/2022 privind 
iei, prin intermediul unităţilor 

eaua Companiei Naţionale 
aferent lunii februarie 2022. 

toarelor emisiuni de titluri de stat destinate 

Maturitate 

nr. de ani 

- 

Rata anuală a 

dobânzii 

- % - 

1 4,50% 

3 5,00% 

5 5,35% 

 a unei subscrieri este de 1 leu, reprezentând preţul de emisiune al 
ale unui titlu de stat nu se acceptă. 

Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. 
Veniturile realizate de persoanele fizice rezidente din subscrierea şi deţinerea titlurilor 

nformitate cu prevederile art. 93 alin. (1) lit. a) din 
rile ulterioare. 

ii, care curge de la data de 

 la data scadenţei lor 

Bdul Independenței nr. 24, 

șani 

:  +40 237.236.600 

 : +40 236.21.72.66 

mail :               
ajfp.vrancea@anaf.ro  


