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Par priekšlikumiem likumprojektam
“Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā” (1571/Lp13)
Latvijas Finanšu nozares asociācija (turpmāk – Asociācija) pārstāv virkni finanšu iestāžu,
tostarp kredītiestādes un pensiju pārvaldītājus un fondus, kā arī komersantus, kas sniedz finanšu
iestādēm būtiskus pakalpojumus.
Asociācija līdz šim ir aktīvi iesaistījusies dažādu likumprojektu, kas vērsti uz finanšu
sektora attīstību, t.sk., pensiju sistēmas ilgtspējas veicināšanu, izstrādē. Iepazīstoties ar
likumprojektu “Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā” (1571/Lp13), kas Saeimas 2022. gada
15. septembra sēdē tika apstiprināts 1. lasījumā, un ko Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu)
komisija ir rosinājusi atzīt par steidzamu, secinājām, ka ir nepieciešami nelieli precizējumi Privāto
pensiju fondu likuma 26. pantā.
Piedāvātie priekšlikumi lielākoties ir redakcionāli vai arī harmonizē Privāto pensiju
fondu likumā noteiktās normas ar tām, kas ir apstiprinātas Valsts fondēto pensiju likumā.
Skaidrojam, ka ierosinātie grozījumi 26. pantā ir nepieciešami tālāk minēto iemeslu dēļ:
a. trešās daļas 5) un 6) apakšpunktā minētais regulētā tirgus termins varētu nebūt
piemērojams attiecībā uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās
zonas dalībvalsts, attiecīgi minētie apakšpunkti ir papildināti ar vārdiem “fondu biržas
oficiālais vai tam pielīdzināms saraksts un minētā fondu birža ir Pasaules biržu federācijas
pilntiesīga locekle”.
b. 1.lasījumā tika lemts par trešās daļas 7) apakšpunkta izslēgšanu. Skaidrojam, ka šis
apakšpunkts regulē gadījumus, kad attiecīgais vērtspapīrs vēl nav iekļauts tirdzniecības
vietā, piemēram, darījumus sākotnējā izvietošanā jeb primārajā tirgū (IPO). Attiecīgi
aicinām saglabāt attiecīgo apakšpunktu, to redakcionāli precizējot. Līdzīgs regulējums ir
iekļauts arī Valsts fondēto pensiju likumā.
c. ceturtās daļas 9) un 10) apakšpunktā veiktie redakcionālie precizējumi sinhronizē ar
1.lasījumā atbalstītajiem grozījumiem 26.panta trešās daļas 4. punktā.
d. desmitajā daļā veiktie precizējumi nodrošina Privāto pensiju fondu likumā noteikto
normu vienādošanu ar normām, kas ir iekļautas Valsts fondēto pensiju likumā un tiek
virzītas apstiprināšanai Saeimā 3.lasījumā.

Ņemot vērā iepriekšminēto, Asociācija aicina veikt šādus precizējumus:
1. Izteikt 26. panta trešās daļas 5. apakšpunktu šādā redakcijā:
“5) akcijās un citos kapitāla vērtspapīros, ja tie ir iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā
dalībvalstī vai regulētajā tirgū, kas organizēts dalībvalstī vai šīs daļas 2. punktā
minētajā valstī reģistrētas fondu biržas oficiālajā vai tam pielīdzināmā sarakstā un
minētā fondu birža ir Pasaules biržu federācijas pilntiesīga locekle;”
2. Izteikt 26. panta trešās daļas 6. apakšpunktu šādā redakcijā:
“6) komercsabiedrību parāda vērtspapīros, ja tie ir iekļauti tirgošanai tirdzniecības
vietā dalībvalstī vai regulētajā tirgū, kas organizēts dalībvalstī vai šīs daļas 2. punktā
minētajā valstī reģistrētas fondu biržas oficiālajā vai tam pielīdzināmā sarakstā un
minētā fondu birža ir Pasaules biržu federācijas pilntiesīga locekle;”
3. Izteikt 26. panta trešās daļas 7. apakšpunktu šādā redakcijā:
“7) komercsabiedrību kapitāla un parāda vērtspapīros, ja tie nav iekļauti regulētajā
tirgū vai tirdzniecības vietā, bet attiecīgo vērtspapīru emisijas noteikumos ir paredzēts,
ka vērtspapīri gada laikā no dienas, kad uzsāk parakstīšanos uz tiem, tiks iekļauti
tirdzniecības vietā dalībvalstī vai regulētajā tirgū, kas organizēts dalībvalstī vai šīs
daļas 2. punktā minētajā valstī reģistrētas fondu biržas oficiālajā vai tam pielīdzināmā
sarakstā un minētā fondu birža ir Pasaules biržu federācijas pilntiesīga locekle:”
4. Izteikt 26. panta ceturtās daļas 9. apakšpunktu šādā redakcijā:
“9) ieguldījumi finanšu instrumentos, ko emitējušas ar pensiju fondu vienā grupā
ietilpstošas komercsabiedrības, nedrīkst pārsniegt piecus procentus no attiecīgā
pensiju fonda izveidoto pensiju plānu kopējiem aktīviem, un ieguldījumus drīkst veikt
tikai ar dalībvalsts tirdzniecības vietas vai regulētā tirgus starpniecību;”
5. Izteikt 26. panta ceturtās daļas 10. apakšpunktu šādā redakcijā
“10) ieguldījumi finanšu instrumentos, ko emitējušas komercsabiedrības, kuras ar
pensiju fondu noslēgušas kolektīvās dalības līgumu, nedrīkst pārsniegt piecus
procentus no pensiju plāna aktīviem, ieguldījumu kopsumma ar darba devēju vienā
grupā ietilpstošās komercsabiedrībās nedrīkst pārsniegt 10 procentus no pensiju plāna
aktīviem, un ieguldījumus drīkst veikt tikai ar dalībvalsts tirdzniecības vietas vai
regulēta tirgus starpniecību;”
6. Izteikt 26. panta desmito daļu šādā redakcijā:
“(10) Noteiktu iemaksu pensiju plāna ārvalstu valūtā atklātā pozīcija nedrīkst
pārsniegt:
1) atsevišķā ārvalstu valūtā — 10 procentus no ieguldījumu plāna aktīviem, izņemot
šīs daļas 2. punktā noteikto;
2) atsevišķā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsts valūtā,
kura nav euro — 50 procentus no ieguldījumu plānā paredzētā maksimāli
pieļaujamā kapitāla vērtspapīru vai tiem pielīdzināmu finanšu instrumentu
apmēra attiecībā uz ieguldījumu plāniem, kuriem maksimāli pieļaujamais
kapitāla vērtspapīru vai tiem pielīdzināmu finanšu instrumentu apmērs
pārsniedz 20 procentus no ieguldījumu plāna aktīviem;
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3) kopumā visās ārvalstu valūtās — 20 procentus no ieguldījumu plāna aktīviem,
izņemot šīs daļas 4. punktā noteikto;
4) kopumā visās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstu
valūtās, kuras nav euro — 100 procentus no ieguldījumu plānā paredzētā
maksimāli pieļaujamā kapitāla vērtspapīru vai tiem pielīdzināmu finanšu
instrumentu apmēra attiecībā uz ieguldījumu plāniem, kuriem maksimāli
pieļaujamais kapitāla vērtspapīru vai tiem pielīdzināmu finanšu instrumentu
apmērs pārsniedz 20 procentus no ieguldījumu plāna aktīviem.”
Lūdzam Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai deputātu ērtības labad iekļaut
minētos priekšlikumus priekšlikumu tabulā kā iespējamos Budžeta un finanšu (nodokļu)
komisijas priekšlikumu projektus.
Ar cieņu
valdes priekšsēdētāja

Sanita Bajāre

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR
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