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Program Tezaur - noiembrie 2021
În
Monitorul
onitorul Oficial nr.1.034/29.10.2021 a fost publicat O.M.F. nr.
1.341/2021
/2021 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei,
prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile
poştale din reţeaua Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., în cadrul
Programului Tezaur, aferent lunii noiembrie 2021.
Ministerul Finanţelor anunţă lansarea următoarelor emisiuni de titluri de stat
destinate populaţiei în cadrul Programului Tezaur, cu următoarele caracteristici:
Cod
Data de început
Data de
emisiune a perioadei de
încheiere a
subscriere
perioadei de
subscriere
0080
0081
0082

1.11.2021
1.11.2021
1.11.2021

24.11.2021
24.11.2021
24.11.2021

Data de
emisiune

Data
scadenţei

Maturitate
- Nr. de ani -

Rata
anuală a
dobânzii
%

26.11.2021
26.11.2021
26.11.2021

26.11.2022
26.11.2024
26.11.2026

1
3
5

3,75%
4,25%
4,65%

Subscrierile realizate prin intermediul subunităţilor poştale din reţeaua
Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. pot fi realizate în fiecare zi din
cuprinsul perioadei de subscriere, conform programului de lucru cu clienţii, cu
următoarele precizări privind încheierea perioadei de subscriere:
a) în mediul urban se încheie mai devreme cu o zi lucrătoare decât ultima zi
a perioadei de subscriere;
b) în mediul rural se încheie mai devreme cu două zile lucrătoare decât
ultima zi a perioadei de subscriere.
Valoarea minimă a unei subscrieri este de 1 leu, reprezentând preţul de
emisiune al unui titlu de stat. Subscrierea de fracţiuni 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 de stat nu sunt venituri impozabile, în conformitate cu
prevederile art. 93 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare.
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