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Briselē, 2022. gada 22. aprīlī 

Vienotais noregulējuma fonds (VNF) 

Vienotā noregulējuma fonda1 (VNF) īpašnieks ir Vienotā noregulējuma valde (VNV). VNF var izmantot, lai 

ļautu VNV efektīvi un lietderīgi piemērot noregulējuma rīkus un pilnvaras. VNF ir veids, kā nodrošināt, lai 

finanšu nozare palīdzētu maksāt par finanšu sistēmas stabilizēšanu. VNF veido iemaksas no kredītiestādēm 

un dažām ieguldījumu brokeru sabiedrībām 21 Banku savienībā esošā jurisdikcijā. To pakāpeniski papildinās 

pirmajos astoņos darbības gados (2016.–2023. gadā). VNF līdz 2023. gada 31. decembrim sasniegs 

mērķapjomu vismaz 1 % apmērā no visu Banku savienībā esošo kredītiestāžu segto noguldījumu summas. 

Pamatojoties uz pieņēmumu par gada pieauguma tempu 5 % apmērā līdz 2023. gada beigām, paredzams, 

ka šī summa būs aptuveni 80 miljardi EUR. 

Faktu lapa 
2022. gada iemaksu periods 

Mērķapjoms: ar mērķi līdz 2023. gada 31. decembrim sasniegt vismaz 1 % no kopējās segto noguldījumu 

summas Banku savienībā Vienotā noregulējuma valde (VNV) noteica 2022. gada mērķapjomu 1/8 apmērā no 

1,6 % no vidējās segto noguldījumu summas 2021. gadā (aprēķināts, pamatojoties uz ceturkšņa datiem) visās 

kredītiestādēs, kam ir piešķirta darbības atļauja Banku savienībā. Šis koeficients nozīmē ex ante iemaksu līmeni 

2022. gadā 14,25 miljardu EUR apmērā (salīdzinājumā ar 1,35 % un 11,3 miljardiem EUR 2021. gadā). Gada 

mērķapjoma pieaugumu nosaka Banku savienības segto noguldījumu ikgadējais pieaugums (6,5 %), kā arī 

koeficienta palielinājums no 1,35 % uz 1,6 %. Nosakot 2022. gada mērķapjomu, VNV ņēma vērā arī 

paredzamās izmaiņas segto noguldījumu apjomā sākotnējā perioda atlikušajos divos gados, ņemot vērā arī to, 

ka sākotnējā periodā pēc 2022. gada būs atlicis tikai viens iemaksu cikls, tādējādi ierobežojot Valdes iespējas 

izkliedēt laikā jebkuru ietekmi uz galīgo mērķapjomu, ko radīs novērotās vai paredzamās izmaiņas segto 

noguldījumu pieaugumā. Valde ņēma vērā arī analīzi par attiecīgajiem rādītājiem, kas saistīti ar attiecīgo 

darījumdarbības cikla posmu, un prociklisko iemaksu iespējamo ietekmi uz iestāžu finansiālo stāvokli2. 

• Iekasējamā summa: ņemot vērā 2015. gada iemaksu atskaitījumus un datu koriģējumu un pārskatījumu 

ietekmi, kopējā 2022. gada ex ante iemaksu summa, kas pārskaitāma VNF, ir 13,67 miljardi EUR 

2022. gadā (salīdzinājumā ar 10,4 miljardiem EUR 2021. gadā). 

• Darbības joma: VNF darbības jomā 2022. gadā ietilpst 2896 iestādes (salīdzinot ar 30183 iestādēm 

2021. gadā). 

• Aprēķina metode: no tām 43 % ir mazas iestādes, kas veic vienreizējo iemaksu (to kopējie aktīvi ir mazāki 

par 1 miljardu EUR), 31 % ir vidēja lieluma iestādes (kopējie aktīvi mazāki par 3 miljardiem EUR), un 26 % 

ir lielas iestādes, kam jāveic atbilstoši riskam koriģēta iemaksa (un jāsedz 97 % summas), bet pārējām 

iestādēm ir piemērojama īpaša aprēķinu metodika atbilstoši to uzņēmējdarbības modelim. Salīdzinot ar 

2021. gadu, sadalījums nav būtiski mainījies. 

• Riska korekcijas faktors: ziņošanas saskaņotības līmenis 2022. gadā iesaistīto dalībvalstu vidū joprojām 

                                            
1 Izveidots ar Regulu (ES) Nr. 806/2014 (VNM regula) 

2 Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/747. 

3 Šajā skaitā nav iekļautas Bulgārijas un Horvātijas iestādes, kas pievienojās VNF darbības jomai 2020. gada oktobrī. 

mailto:srb-info@srb.europa.eu
mailto:srb-info@srb.europa.eu


2 

 

 

VNV–ZAĻĀ  GRĀMATA 

 

 

nav pietiekams, lai metodiku varētu izmantot pilnībā4. Nav piemēroti šādi riska rādītāji: 

o I riska pīlārs: iestāžu turējumā esošais pašu kapitāls un attiecināmās saistības, kas pārsniedz MREL 

(minimālo pašu kapitāla un attiecināmo saistību prasību); 

o II riska pīlārs: neto stabila finansējuma rādītājs (NSFR); 

o IV riska pīlārs: sarežģītība un noregulējamība. 

• 2022. gada iemaksas salīdzinājumā ar 2021. gada iemaksām: veicamo iemaksu summa 

ir dažādu faktoru kombinācijas rezultāts. Iestādes var pamanīt savu iemaksu palielinājumu, kas cita starpā 

var būt atkarīgs no tālāk norādītajiem apstākļiem. 

o Mērķapjoma izmaiņas. Segto noguldījumu izaugsme 2021. gadā bija 6,5 %, un tas liecina, ka segto 

noguldījumu izaugsmes temps ir ievērojami palielinājies salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Ņemot 

to vērā, lai varētu sasniegt mērķapjomu sākotnējā perioda beigās, 2022. gada mērķapjoma 

noteikšanai izmantotais koeficients tika palielināts no 1,35 % uz 1,60 %. 

o GPI izmaiņas. Iestāžu relatīvās lieluma izmaiņas (GPI5) joprojām ir viens no galvenajiem ex ante 

iemaksu izmaiņu virzītājspēkiem. 

o Vienotā noregulējuma mehānisma (VNM) aprēķina metodes pakāpeniska ieviešana sākotnējā 

periodā (2016.–2023. gadā). 2022. gadā BSND/VNM svērums ir 6,67/93,33 %, nevis 

13,33/86,67 %, kā 2021. gadā. Šīs izmaiņas var izraisīt iemaksu pieaugumu iestādēm, kas atrodas 

valstīs ar salīdzinoši zemu svērumu segto noguldījumu ziņā un salīdzinoši lielākām iestādēm. 

o Riska korekcijas faktora izmaiņas. Riska korekcijas faktora pieaugums (valsts vai Banku 

savienības līmenī) ne vienmēr nozīmē, ka proporcionāli palielināsies iemaksas apmērs (un otrādi). 

Šīs izmaiņas būs atkarīgas no visu citu iestāžu riska korekcijas faktora izmaiņām. 

Vispārējā ietekme uz virzītājspēkiem iepriekš nav zināma. Tā ir atkarīga no valstij un iestādei specifisku 

ietekmju kombinācijas. Iemaksas VNF tiek aprēķinātas relatīvos rādītājos, un virzītājspēku ietekme uz katru 

atsevišķo iestādi ir atkarīga no valsts, kurā iestāde atrodas, kā arī no iestādes relatīvās pozīcijas attiecībā uz 

tās lielumu un riska profilu. 

 2022. gada iemaksu perioda nākamie posmi ir šādi. 

o 2022. gada 1. maijs: valstu noregulējuma iestādes (VNI) informē iestādes par piesaistāmajām 

iemaksām; 

o 2022. gada 28. jūnijs: valstu noregulējuma iestādes (VNI) pārskaita iemaksas VNV. VNI noteiks 

maksājuma termiņus laikposmā no 2022. gada 1. maija līdz 2022. gada 26. jūnijam. 

Papildu informācija par VNF ir atrodama: www.srb.europa.eu. 

                                            
4 Riska pīlāri un rādītāji ir aprakstīti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/63 6. pantā. 

5 “Gada pamata iemaksa” (GPI) ir definēta kā saistību kopsumma, no kuras atskaitīts pašu kapitāls un segtie noguldījumi un kura 
vajadzības gadījumā tiek koriģēta, saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/63 5. pantu. 
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