2008. GADA LEJUPSLĪDES REZULTĀTĀ RADUŠOS

PARĀDU DZĒŠANAS IETVARS
AIZDEVUMU izsniegusi
banka līdz 31.12.2008.

Ekonomiskā
lejupslīde

Aizdevums nodrošināts
ar nekustamā īpašuma hipotēku

Galvinieks iestājas parādnieka vietā un nokārto
parādnieka saistības (piemēram, pārņem
saistības/īpašumu pēc vienošanās)

Parādnieks nespēj nokārtot
savas saistības

Banka un parādnieks (galvinieks) vienojas par parāda
restrukturizāciju un vēlāk viņš var izpildīt saistības.
Restrukturizēti 245 MILJONI EIRO.

Banka parāda apmērā izveido uzkrājumus
(zaudējumi bankai)

Ieķīlātais nekustamais īpašums tiek
pārdots izsolē (pēc CPL vai vienošanās)

Galvinieks nokārto
parādnieka saistības

Parādniekam jāsedz atlikums
starp izsolē saņemto naudu un kredīta saistībām

Parādnieks nespēj
samaksāt atlikumu

Parādnieka galvinieks nespēj samaksāt
atlikumu

Ja nespēj samaksāt atlikumu uzreiz vai restrukturizēt, tad uzsāk atlikuma atgūšanas procesu

Ja banka ir likvidēta (Parex,
Krājbanka), parāds ir cedēts
licencētiem uzņēmumiem.
Atgūšanas process –
Parādu atgūšanas likums.
Maksā parādu atguvējam,
izlīgst ar parādu atguvēju vai
sāk maksātnespējas procesu.
1644 parādnieki, 1096 galvinieki

11 gados atgūšanai nodoti 873 miljoni EUR no parādniekiem un galviniekiem
Banka seko līdzi
parādnieka
(galvinieka)
mantiskajam
stāvoklim.

Ja aktīvi ir

Banka vēršas ar prasības pieteikumu tiesā par
atlikuma piedziņu, ja personai ir aktīvi, uz ko vērst
piedziņu. Izpildu lieta pie tiesu izpildītāja.
Veic piedziņu. Izlīgst ar banku vai sāk
maksātnespējas procesu.

Persona uzsāk fiziskas personas maksātnespējas procesu,
ja aktīvu nav vai nepietiek. Dzēsti 196 miljoni EUR
Persona banku izlīguma programmas ietvaros vienojas ar banku par privātu
daļēju saistību norakstīšanu (CL 1862.pants). Dzēsti 60 miljoni EUR

Vienošanās

LIKUMPROJEKTA TVĒRUMS
Ja parāds ilgstoši netiek atgūts pilnībā vai daļēji,
nav objektīvi iespējams un lietderīgi turpināt procesu,
saskaņā ar starptautiskajiem standartiem summu
banka “ekonomiski” noraksta zaudējumos,
pārceļot to ārpusbilancē.
389 miljoni EUR (8 000 parādnieku)
un 228 miljoni EUR (5 000 galvinieku)

Maksātnespējas process
Personai saglabājas civiltiesiskie (juridiskie)
pienākumi izpildīt saistības

Priekšlikums paredz bezcerīgo parādu dzēšanu, proti, tādu mehānismu,
kā bankas varētu dzēst līdz 2008. gada 31. decembrim izsniegtos
hipotekāros kredītus, kuru atgūšana ir bezcerīga un kuri ir jau norakstīti,
bet nevar tikt vienpusēji dzēsti.
Izvirzītie mērķi:
1) personām zūd motivācija slēpt savus patiesos ienākumus, ja to
slēpšanas iemesls bija nespēja ilgstoši pildīt saistības, kas atbildīs
jaunajam regulējumam;
2) tiek mazināta nepieciešamība izmantot maksātnespējas
procesu attiecībā uz saistībām, kuras pats kreditors atzinis par
norakstāmām;
3) radīti papildu stimuli reemigrācijai.

Banka pēc
objektīviem
kritērijiem nosaka,
vai un kādos
gadījumos un
kādos apmēros tā
dzēsīs parādus
labticīgiem
parādniekiem.
Kritērijus
publicē

Banka vienpusēji divu gadu
laikā pieņem lēmumu katrā
individuālā gadījumā
Informē personu uz bankai
pieejamo personas
adresi + parādu datubāzes
Iesniedz paziņojumu VID
nodokļa nepiemērošanai

