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Par ministru kabineta noteikumu projektu Nr.21-TA-1167 
 
[1] Fintech Latvija Asociācija, turpmāk – FLA, iepazinās ar Ministru kabineta noteikumu projektu Nr.21-
TA-1167 “Kārtība, kādā kredītinformācijas birojs pieprasa un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 
sniedz informāciju par fiziskai personai izmaksāto pensiju, pabalstu vai atlīdzību”, turpmāk – Noteikumu 
projekts. Zemāk esam apkopojuši FLA pārstāvēto biedru iebildumus un ierosinājumus attiecībā uz 
Noteikumu projekta punktiem. 
 
[2] Noteikumu projekta mērķis ir noteikt kārtību, kādā kredītinformācijas birojs no Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūras (turpmāk - VSAA) pieprasa informāciju par patērētājam vai galviniekam 
izmaksāto pensiju, pabalstu un atlīdzību saturu un apjomu, periodu, par kuru tiek sniegta informācija, 
tās pieprasīšanas un izsniegšanas kārtību, kā arī pakalpojuma maksas apmēru un maksāšanas kārtību, 
kas sekmēs kredītdevēja spēju kvalitatīvi izvērtēt kredītņēmēja maksātspēju.  
 
[3] Noteikumu projekta 10.2.apakšpunkts nosaka, ka fiziskai personai izmaksāto pakalpojumu apmērs 
mēnesī sadalījumā pa pakalpojumu grupām (2. pielikums) 12 kalendāros mēnešos (pēc kārtas) pirms 
informācijas pieprasīšanas, šo periodu beidzot divus mēnešus pirms informācijas pieprasīšanas dienas. 
Lai kredītdevējs spētu pilnvērtīgi izvērtēt kredītņēmēja maksātspēju, izsniedzot kredītu ilgtermiņā, 
kredītdevējam būtiski ir izvērtēt kredītņēmēja maksātspēju ilgākā laika periodā pirms kredīta 
izsniegšanas nekā Noteikumu projektā ir paredzēts. Piemēram, Ministru kabineta 2015. gada 22. 
decembra noteikumi Nr. 760 "Kārtība, kādā kredītinformācijas birojs vai fiziskā persona pieprasa un 
Valsts ieņēmumu dienests sniedz informāciju par fiziskās personas ienākumiem". 11.punkts, 
11.2.apakšpunkts un 11.2.1. un 11.2.2.apakšapakšpunkti paredz, ka Valsts ieņēmumu dienests 
kredītinformācijas birojam sniedz šādu informāciju: informāciju par fiziskās personas ienākumiem: divos 
iepriekšējos taksācijas gados un kārtējā taksācijas gadā (no gada sākuma).  
 
[4] Lai Kredītdevējs spētu pilnvērtīgi pārliecināties par kredītdevēja maksātspēju un sniegtu 
kredītdevējam atbilstošu pakalpojumu, aicinām izteikt Noteikumu projekta 10.2.apakšpunktu šādā 
redakcijā: 
 
“ 10.2. fiziskai personai izmaksāto pakalpojumu apmērs mēnesī sadalījumā pa pakalpojumu grupām (2. 
pielikums) 36 kalendāros mēnešos (pēc kārtas) pirms informācijas pieprasīšanas, šo periodu beidzot 
divus mēnešus pirms informācijas pieprasīšanas dienas;” 
 
[5] Noteikumu projekta 21.punkts nosaka, ka viena informācijas sniegšanas pakalpojuma maksa ir 20 
010 euro. Viena informācijas sniegšanas pakalpojuma ietvaros gada laikā no pakalpojuma uzsākšanas 
var veikt 300 000 pieprasījumus par fiziskai personai izmaksāto pensiju, pabalstu un atlīdzību. No 
iepriekš minētā neizriet proporcionāla maksa par gadījumiem, ja pieprasījuma skaits gadā pārsniedz 
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300 000. Noteikumu projekta 21.punkts šajā redakcijā var izveidot situāciju, kad pieprasījuma saņēmējs 
par 300 001 pieprasījumu gadā maksās 40 020 EUR, kas nav samērīgi. Saskaņā ar FLA veikto 
matemātisko aprēķinu Noteikumu projekta 21.punktā noteiktais viens pieprasījums izmaksā 0,0067 
EUR. Līdz ar to aicinām grozīt Noteikumu projekta 21.punktu, paredzot tajā maksu, kas nav lielāka par 
0,0667 EUR, par vienu pieprasījumu. 
 
[6] Noteikumu projekta pielikumā Nr.2 ir noteikti sadalījumi pa pakalpojumu grupām. Aicinām tos 
sinhronizēt ar citu informāciju, kuru nodrošina valsts, tajā skaitā, lai datu saņēmējam būtu iespējams 
nošķirt vai identificēt datus, kuri tika saņemti no Valsts ieņēmumu dienesta. Papildus tam aicinām 
Noteikumu projekta pielikumu Nr.2 papildināt ar pabalsta vai cita ienākuma regularitātes un termiņa 
pazīmi. Lai kredītdevējs pilnvērtīgi varētu izvērtēt kredītņēmēja maksātspēju, būtiski ir nodrošināt iespēju 
identificēt, vai konkrētais pakalpojums ir piešķirts uz noteiktu laiku, beztermiņu vai arī ir vienreizēji 
piešķirts. 
 
[7] Jautājumu un precizējumu gadījumā, lūdzam sazināties ar mums, rakstot uz e-pastu: info@fla.lv.  
 
ar cieņu,  
  
Tīna Lūse  
valdes locekle 
 
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU!  
 


