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MĒRĶAPJOMS Ar mērķi līdz 2023. gada 31. decembrim sasniegt vismaz 1 % no kopējās segto noguldījumu 
summas eurozonā Vienotā noregulējuma valde (VNV) noteica 2018. gada mērķapjomu 1/8 ap-
mērā no 1,15 % no vidējās segto noguldījumu summas 2017. gadā (aprēķināts par ceturkšņa 
datiem) visās kredītiestādēs, kam ir piešķirta darbības atļauja eurozonā. Tādējādi 2018. gada 
mērķapjoms ir EUR 8,1 miljards, kas ir par 13 % lielāks nekā 2017. gadā. Šī pieauguma galve-
nais iemesls ir eurozonas segto noguldījumu vēsturiskā attīstība 2014.–2017. gadā.

APKOPOJAMĀ 
INFORMĀCIJA

Ņemot vērā 2015.  gada iemaksu atskaitījumus un datu koriģējumu un pārskatījumu ietek-
mi, kopējā 2018.  gada ex-ante iemaksu summa, kas pārskaitāma VNF, ir EUR  7,5  miljardi. 

DARBĪBAS JOMA 2018. gadā VNF darbības jomā ietilpst 3315 iestādes (salīdzinot ar 3512 iestādēm 2017. gadā).

APRĒĶINA METODE 49 % ir mazas iestādes, kas veic vienreizējo iemaksu (kopējie aktīvi ir zem EUR 1 miljarda), 28 % 
ir vidējas iestādes (kopējie aktīvi zem EUR 3 miljardiem), un 21 % ir lielas iestādes, kam jāveic 
atbilstoši riskam koriģēta iemaksa (un jāsedz 96 % summas), bet pārējām piemērojama īpaša 
aprēķinu metodoloģija atbilstoši to uzņēmējdarbības modelim. Salīdzinot ar 2017. gadu, sada-
le nav būtiski mainījusies.

Vienotā noregulējuma fonda* (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 19 banku savienībā 
iesaistītajās dalībvalstīs. To pakāpeniski papildinās 
pirmajos astoņos darbības gados (2016.–2023.). VNF līdz 
2023. gada 31. decembrim sasniegs mērķapjomu vismaz 
1 % apmērā no visu banku savienībā esošo kredītiestāžu 
segto noguldījumu summas.

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

2018. gada iemaksu periods
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RISKA KOREKCIJAS 
FAKTORS:

2018.  gadā uzraudzības paziņošanas saskaņošanas līmenis ļāva VNV riska korekcijas faktora 
aprēķinos iekļaut likviditātes seguma rādītāju (LSR). Taču saskaņošanas līmenis vēl arvien nav 
pietiekams, lai pilnībā īstenotu metodoloģiju**. Vēl nav saskaņoti un ir izlaisti šādi riska rādītāji:

 � I riska pīlārs: iestāžu turējumā esošais pašu kapitāls un atbilstīgās saistības, kas pārsniedz 
MREL (minimālo pašu kapitāla un attiecināmo saistību prasību);

 � II riska pīlārs: Neto stabila finansējuma rādītājs (NSFR);

 � III riska pīlārs: Starpbanku aizdevumu un noguldījumu īpatsvars Eiropas Savienībā;

 � IV riska pīlārs: Sarežģītība un noregulējamība.

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

2018. GADA IEMAKSAS 
SALĪDZINĀJUMĀ AR 

2017. GADA IEMAKSĀM:

gada mērķapjoma pieaugums ir galvenais iemaksu apjoma izmaiņu iemesls. Citi iemesli ir:

 � Vienotā noregulējuma mehānisma (VNM) aprēķina pieejas pakāpeniska ievieša-
na sākumposmā (2016.–2023.): 2018. gadā BSND/VNM svērums ir 33,33/66,67 %, ne-
vis 40/60 %, kā 2017. gadā. Šīs pārmaiņas var izraisīt iemaksu pieaugumu iestādēm, kas 
atrodas valstīs, kurās ir salīdzinoši zems svērums segto noguldījumu ziņā un salīdzinoši 
lielākas iestādes.

 � Izmaiņas aprēķinu metodē: vāja relatīvā pozīcija (valsts un eurozonas kontekstā) LSR 
ziņā var sekmēt iemaksu pieaugumu;

 � Izmēra izmaiņas: izmēra pieaugums (ko nosaka kā kopējās saistības, no kā atņem pašu 
līdzekļus, segtos noguldījumus un atskaitījumus, kas pieļaujami saskaņā ar DR 5. pantu) 
ne vienmēr nozīmē, ka pieaugs iemaksas apmērs (un otrādi). Izmaiņa ir atkarīga no visu 
citu iestāžu izmēra maiņas.

 � Riska korekcijas faktora izmaiņas: riska korekcijas faktora pieaugums (valsts vai eu-
rozonas līmenī) ne vienmēr nozīmē, ka pieaugs iemaksas apmērs (un otrādi). Izmaiņa ir 
atkarīga no visu citu iestāžu riska korekcijas faktora maiņas.

Vispārējā ietekme uz virzītājspēkiem iepriekš nav zināma: tā ir atkarīga no valstij un ies-
tādei specifisku ietekmju kombinācijas. Iemaksas VNF ir aprēķinātas relatīvos rādītājos, un vir-
zītājspēku ietekme uz vienu konkrētu iestādi ir atkarīga no valsts, kurā iestāde atrodas, kā arī uz 
iestādes relatīvo pozīciju izmēra un riska profila ziņā.

NĀKAMIE POSMI 2018. gada iemaksu perioda nākamie posmi ir šādi:

 � 2018. gada 1. maijs: paziņojums par iestādēm;

 � 2018.  gada 28.  jūnijs: valstu noregulējuma iestādes (VNI) nodod iemaksas VNV. VNI 
noteiks maksājuma termiņu laikposmā no 01.05.2018. līdz 28.06.2018.

Lai saņemtu sīkāku informāciju par VNF, skatīt www.srb.europa.eu
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https://srb.europa.eu
http://www.srb.europa.eu 
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