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Kāpēc jāpārdod valstij piederošā banka "Citadele", ja tā 
strādā ar peļņu? Vai tie aptuveni 100 miljoni eiro, ko pra-
sa par banku, atbilst tās patiesajai vērtībai. Kurš dienests 
un kā novērtē pārdošanai paredzētu banku? Vai FKTK 
piedalās šajā vērtējumā?

Vilnis Auziņš Dundagā

Par bankas "Citadele" pārdošanu bija izlemts jau 2010. gadā, 
kad atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumam Latvijas valsts uz-
ņēmās saistības, ka šai bankai ir jāpiesaista investors līdz 2014. 
gada beigām. Tagad par bankas pārdošanu un vēlamo cenu vie-
nojas īpašnieks – Latvijas valsts ar iespējamo pircēju. Savukārt 
pircējs FKTK iesniegs dokumentus būtiskas līdzdalības atļau-
jas saņemšanai bankā. FKTK kā banku uzraugs izvērtēs šo pir-
cēju, pārbaudot tā stabilitāti, reputāciju un � nanšu līdzekļu pie-
tiekamību. Jebkura investora izvērtēšanas gaitā pastāv iespēja, 
ka tiek atklāti apstākļi, kuru dēļ FKTK var neakceptēt kandidatū-
ru un nedot atļauju iegūt būtisku līdzdalību. 

Nebūtu pareizi iespējamo "Citadeles" pārdošanas cenu 
pretstatīt visiem "Parex" bankas pārņemšanas laikā veikta-
jiem ieguldījumiem. Runājot par "Citadeli", saskaņā ar Priva-
tizācijas aģentūras datiem ir atgūta lielākā daļa no valsts ie-
guldījumiem tajā. Proti, valsts sniegtais atbalsts bija 378 milj. 
eiro, šobrīd "Citadele" ir kopā samaksājusi valstij jau 250 milj. 
eiro (t. sk. procentu maksājumos 46 milj.). Atlikuši 174 milj. eiro 
valsts atbalsta, no kuriem 64 milj. tiks atgūti līdz 2017. gada bei-
gām, jo tas ir aizdevums subordinētajam kapitālam, un "Cita-
deles" pārdošanas cena turpinās dzēst atlikušo parādu valstij.

Ko FKTK kā komercbanku uzraugs var darīt, ja bankas 
maksājumu grūtībās nonākušam klientam nevis atvieg-
lo, bet izvirza vēl stingrākus kredīta līgumu noteikumus. 
Kredīta ņēmējs tā nekad neizkļūs no maksājumu grūtī-
bām. Vai FKTK nevar iejaukties?

Haralds Lapiņš Ādažos

Te jāpaskaidro, ka FKTK veic banku uzraudzību, sekojot to rā-
dītājiem vai, citiem vārdiem, darbības stabilitātei un � nanšu vese-
lībai. Bet FKTK nav tiesību iejaukties bankas un klienta savstarpē-
jās attiecībās un dot norādījums, piemēram, par konkrēta kredīta 
restrukturizāciju. Tās ir bankas un klienta attiecības, ko regulē citi 
likumi un noslēgtais līgums. Tomēr, ņemot vērā sarežģīto situāciju 
Latvijā pēckrīzes gados un vadoties no citu valstu prakses, FKTK ir 
izstrādājusi vadlīnijas (pieejamas FKTK mājas lapā) aizdevuma, kas 
nodrošināts ar nekustamā īpašuma hipotēku, līguma ārpustiesas 
izpildes nodrošināšanai. Tās apraksta, kā rast abām pusēm pieņe-
mamākus risinājumus, un bankas ir aicinātas to ievērot. Tāpat Pa-
tērētāju tiesību aizsardzības centra likumā ir paredzēti patērētāju, 
hipotekāro kredītu ņēmēju aizsardzības mehānismi, kas neļauj pa-
sliktināt klientu situāciju, ja viņi nav pieļāvuši būtiskus līguma pār-
kāpumus, un arī šie pārkāpumi ir de� nēti minētā likuma 8.1. pan-
tā. Šo informāciju skatiet KLIENTU SKOLĀ sadaļā "Hipotekārais kre-
dīts". Katrs gadījums par kredīta restrukturizāciju tiek skatīts indivi-
duāli, un nosacījumi ļoti lielā mērā ir atkarīgi arī no bankas un klien-
ta iepriekšējās sadarbības un savstarpējās paļāvības. Tomēr, ja pār-
runu ceļā neizdodas rast abām pusēm pieņemamus risinājumus, 
tad klientam ir tiesības vērsties ar pieteikumu tiesā.

FKTK BANKU KOMPASS – 
ikviena klienta ērtībai 

Sekojot sabiedrības intereses pieaugumam par � nanšu sek-
toru un jo īpaši Latvijas banku darbību, FKTK ir izveidojusi � nan-
šu rādītāju loku, pēc kā banku klienti varētu salīdzināt ļoti dažā-
dās Latvijas bankas – mazās, specializētās un lielās ar plašu klien-
tu skaitu. Šie rādītāji ir apkopoti informatīvā rīkā BANKU KOM-
PASS, kas kopš 2012. gada septembra ir pieejams FKTK mājas 
lapā. BANKU KOMPASS sniedz iespēju ērti iepazīt Latvijas ban-
ku darbības būtiskākos rādītājus un arī skaidrojumus par tiem 
– aktīviem, kredītiem, noguldījumiem, peļņu vai zaudējumiem, 
kapitāla pietiekamību, aktīvu atdevi un likviditāti. Nereti klien-
ti uzdod mums jautājumu – kura banka ir drošākā? Nav tādas 
vienas atbildes uz šo jautājumu, jo banku biznesa modeļi ir at-
šķirīgi. Taču šo rādītāju analīze 
var būt viens no apsvērumiem, 
klientam pieņemot lēmumu 
par to, ar kuru banku sadarbo-
ties. BANKU KOMPASS ir atro-
dams FKTK mājas lapas augšējā 
labajā stūrī, klikšķinot uz attēla 
ar kompasu: www.fktk.lv.

ATBILD

Ieva Upleja, 
FKTK galvenā sabiedrisko 

attiecību speciāliste, 
KLIENTU SKOLAS vadītāja

www.klientuskola.lv
Rubrika tapusi sadarbībā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas klientu skolu

Jautājiet par tematiem saistībā ar � nanšu pakalpo-
jumiem – FKTK eksperti jums atbildēs šajā slejā!

ZIGFRĪDS DZEDULIS

Uzņēmēji mudina poli-
tiķus necelt pašlaik ievies-
tos nodokļus un neieviest 
jaunus. Tāpat uzņēmē-
ji uzstāj, lai nodokļu liku-
mus negrozītu sešas reizes 
gadā un lai sabiedrība zi-
nātu laikus, kādas izmai-
ņas tiek gatavotas.  

Stabila un prognozē-
jama nodokļu politika, vi-
ņuprāt, veicinātu gan taut-
saimniecības attīstību un 
konkurētspēju, gan no-
drošinātu pastāvīgus ie-
ņēmumus valsts pārvaldes 
vajadzībām.

Latvijas Darba devēju 
konfederācijā (LDDK), kas 
apvieno vairāk nekā 5000 
dažādu nozaru uzņēmu-
mus, ir gatavs nodokļu po-
litikas trīsgadu plāns, kas 
Saeimas deputātiem, mi-
nistriem un ministriju ie-
rēdņiem pagājušās ne-
dēļas nogalē tika atklāts 
LDDK un Saeimas kopīgi 
rīkotajā apspriedē "Kādai 
būt Latvijas nodokļu po-
litikai?". Uzsvars tajā likts 
uz nodokļu sistēmas vien-
kāršošanu, prasmīgāku ie-
kasēšanu un ēnu ekono-
mikas mazināšanu, nevis 
uz nodokļu celšanu, kas 
Finanšu ministrijas ierēd-
ņiem šķiet pats ērtākais 
ceļš uz ieņēmumu palieli-
nāšanu.

Saeimas vēlēšanu 
priekšvakarā aicināda-
ma politiķus nemānīt vē-
lētājus, savās nodokļu po-
litikas programmās neso-
lot piena upes ķīseļa kras-
tos, Saeimas priekšsēdētā-
ja Solvita Āboltiņa atzina, 
ka sarīkot šo apspriedi ro-
sināja uzņēmēju bažas par 
nesen izskanējušajiem fi -
nanšu ministra A. Vil-
ka izteikumiem apspriest 
nodokļu politiku, ko sa-
biedrība uztvēra kā pie-
teikumu kārtējam nodok-
ļu palielinājumam. Kaut 
arī 2011. gadā A. Vilks so-
līja turpmākos trīs gadus 
neko nemainīt, šā gada 
valsts budžeta projektā 
paredzēja ieviest ostu no-
dokli, subsidētās elektrī-
bas nodokli, akcīzes no-
dokli autogāzei,  paaug-
stināt dabas resursu no-
dokli drukātajai reklāmai, 
mikrouzņēmuma nodok-
li. Par tādu pašu nodokļa 
paaugstinājumu uzņēmu-
mos uztvēra plānu noteikt 
obligāto atalgojumu mazo 
kapitālsabiedrību valdes 
pārstāvjiem.

LDDK ģenerāldirekto-
re Līga Meņģelsone pau-
da bažas par arvien augo-
šajiem ministriju pieprasī-
jumiem valsts budžetam, 
kas pašlaik ir 7 miljardu 
eiro liels. "Lai nodrošinā-
tu to pašreizējā apmērā, 
vienam darba spējīgam ie-
dzīvotājam, kādu Latvijā 
ir aptuveni viens miljons, 
nodokļos jāsamaksā 7000 

eiro gadā. Taču ministri-
ju pieprasījumi ik gadu 
aug, pēc tiem, piemēram, 
2017. gada budžetā būtu 
nepieciešami papildu 1,2 
miljardi eiro. Kur šo nau-
du ņemt, ja iedzīvotāju un 
nodokļu maksātāju skaits 
sarūk, tāpat Eiropas Savie-
nības fondu fi nansējums 
līdz 2020. gadam var sa-

rukt par 4 līdz 6 procen-
tiem?" viņa jautā.         

Ārvalstu investoru 
padomes Latvijā valdes 
priekšsēdētāja, SIA "PwC" 
valdes priekšsēdētāja Zla-
ta Elksniņa-Zaščirins-
ka uzskata, ka kļūdaina ir 
pašlaik radītā nodokļu sis-
tēma, kas visus uzņēmu-
mus apcērp un nodokļu 

atvieglojumus dala vienā-
di. Viņasprāt, lai attīstītu 
Latvijas ekonomiku, no-
dokļu atvieglojumi jātē-
mē vispirms uz tiem uzņē-
mumiem, kas gūst vislielā-
ko peļņu un kuros strādā-
jošie saņem vislielāko atal-
gojumu. Viņasprāt, Latvi-
jā ir tikai četras nozares 
(enerģētika, kokapstrāde, 
fi nanses, komunikācijas), 
kurās strādājošie uzņēmu-
mi ir ar augstu pievieno-
to vērtību un kuriem būtu 
vajadzīgs atvieglots no-
dokļu režīms. 

Arī akciju sabiedrī-
bas "Latvijas fi nieris" pa-
domes priekšsēdētājs Ul-
dis Biķis domā, ka nodok-
ļu politikas veidotājiem jā-
zina, kādas tautsaimniecī-
bas nozares būtu jāatbal-
sta vispirms. Viņš iestājas 
par nodokļu politikas plā-
nošanu vismaz septiņiem 
turpmākajiem gadiem, 
nevis kā tas ir pašlaik, kad 
nodokļu likmes un notei-
kumi mainās ik gadu, ap-
spriežot kārtējo valsts bu-
džetu.  

LDDK viceprezidents, 
SIA "Latvijas mobilais tele-
fons" valdes priekšsēdētājs 
Juris Binde spriež, ka gal-
venie virzieni, uz ko turp-
māk valsts pārvaldei jāliek 
uzsvars, ir divi: nodokļu 
nemaksātāji un ēnu eko-
nomika. Svaigākais Rīgas 
Ekonomikas augstskolas 
(REA) mācību spēku pētī-
jums par ēnu ekonomiku 
trijās Baltijas valstīs lieci-
na, ka Latvijā ēnu ekono-
mikas īpatsvars pērn sa-
sniedza 23,8% no iekšze-
mes kopprodukta (IKP), 
toties Lietuvā tikai 15,3%, 
Igaunijā – 15,7% no IKP. 

Viņaprāt, cīņā pret 
ēnu ekonomiku jāpārska-
ta valsts un pašvaldību ie-
pirkumu kārtība, kurā uz-
svars tiek likts uz vislētāko 
piedāvājumu.

Nodokļu politikā 
neder lēkāšana 
Uzņēmēji prasa politiķiem nemainīgu nodokļu politiku   

Darbaspēka nodokļu likmes 
2013 2014 2015 2016

IIN likme %    24 24 23 22
VSAOI likme% 35,09 34,09 34,09 34,09
tostarp

darba devējam 24,09 23,59 23,59 23,59
darba ņēmējam 11 10,5 10,5 10,5

Ar IIN neapl. minimums 
(eiro/mēn.)

64 75 75 75

Atvieglojums par 
apgādājamiem (eiro/mēn.)

114  165 165 165

Ko politiķiem prasa uzņēmēji?
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN):
 ievērot likumā paredzēto IIN likmes samazinājumu – 
2015. gadā 23%, bet 2016. gadā – 22%; neieviest tā sauk-
tās progresīvās likmes – atkarībā no ienākumu lieluma;
 paaugstināt ar IIN neapliekamo ienākumu daļu jeb mini-
mumu un minimālo algu.
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 
(VSAOI):
 nepalielināt pašlaik noteiktās VSAOI likmes – 10,5% dar-
ba ņēmējiem un 23,59% darba devējiem.
Uzņēmuma ienākuma nodoklis (UIN):
 nepalielināt UIN pamatlikmi;
 nemainīt UIN atvieglojumu un atbrīvojumu apjomu.
Mikrouzņēmuma nodoklis:
 pilnīgot nodokļa likumu, paredzot strādājošajiem soci-
ālās garantijas.
Pievienotās vērtības nodoklis (PVN):
 nesamazināt PVN pamatlikmi un samazinātās likmes;
 neieviest jaunas samazinātās likmes un citus atviegloju-
mus.
Akcīzes nodoklis:
 nosakot likmes, ievērot to iespējamo ietekmi uz ēnu 
ekonomiku konkrētajā nozarē;
 gādāt, lai nodokļa slogs būtu samērīgs ar Lietuvu un 
Igauniju;
 nepalielināt nodokļa atvieglojumu un atbrīvojumu apjomu.
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