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Par konsultāciju dokumentu "Par elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu 

aprēķināšanas metodikas grozījumu projektu”  

 

Iepazīstoties ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) sagatavoto 

konsultāciju dokumentu "Par Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu 

aprēķināšanas metodikas grozījumu projektu", kas publicēts 30.11.2018., AS "Latvijas 

elektriskie tīkli" izvērtēja minēto grozījumu negatīvo ietekmi uz sabiedrības 2019.gada 

rezultātiem, kas tika aprēķināti, pamatojoties uz SPRK lēmumiem Nr.1/16, 1/23 no 2018.gada 

13.augusta un Nr.96 no 2018.gada 28.augusta, kā arī 2018.gada 09.novembrī saņemto 

informāciju no AS "Augstsprieguma tīkls" par plānoto pārvades tarifa projekta iesniegšanu ar 

plānoto stāšanos spēkā no 2019.gada 01.jūnija. 

SPRK ar 2016.gada 8.decembra lēmumu Nr.165 nākamajam tarifa projektam noteica 

kapitāla atdeves likmi 4,43% (pēcnodokļu likme, kas atbilst 5,21% pirmsnodokļu likmei) un 

atbilstoši metodikai nomas maksas izmaksās tika iekļauts UIN, kas sabiedrībai veido 

ekonomiski pamatotas izmaksas. Atbilstoši metodikai, Pārvades sistēmas operators 2016.gada 

decembrī koriģēja iesniegto tarifa projektu, piemērojot jauno kapitāla atdeves likmi (4,43% 

pēcnodokļu) un pārvades tarifs stājās spēkā 01.06.2017., atbilstoši elektroenerģijas pārvades 

sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas 15.punktam, kurā noteikts, ka aprēķinātu pamatotu 

nomas maksu piemēro no brīža, kad stājas spēkā pārvades sistēmas pakalpojumu tarifi, kuru 

aprēķinā izmantotā kapitāla atdeves likme atbilst pamatotas nomas maksas aprēķinā 

izmantotai kapitāla atdeves likmei. 

Savukārt, 2018.gada 13.augustā SPRK veica grozījumus wacc likmes aprēķina 

metodikā. Turpmāk tā tiks noteikta kā pirmsnodokļu likme 4,22 %, paredzot, ka jaunā 

metodika kapitāla atdeves aprēķinam tiek piemērota no jauna tarifa projekta apstiprināšanas 

brīža.  

Vienlaicīgi, ņemot vērā jauno pieeju wacc noteikšanas metodikā (no pēcnodokļu 

likmes uz pirmsnodokļu likmi) tika grozīta arī "Elektroenerģijas pārvades sistēmas 

pakalpojuma aprēķina metodika" (SPRK lēmums Nr.1/16 no 13.08.2018.), izslēdzot no 

nomas maksas izmaksām uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) izmaksas (grozīts 51.5 

apakšpunkts).   

Saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu (spēkā ar 01.01.2018.) ir ieviests 

jauns regulējums nodokļa piemērošanā, kā rezultātā, jau aprēķinot 2018.gada nomas maksu 

UIN izmaksas ir tuvu 0 vai~ 394 EUR, jo izmaksu bāzē netiek paredzēta peļņas sadale, bet 

tikai nosacīti sadalītā peļņa. Jaunais UIN likums paredz, ka nodoklis tiek maksāts peļņas 

sadales brīdī. Līdz ar to uz 2019.gada izmaksām tiek attiecināts UIN, kas aprēķināts peļņai par 

2018.gadu, bet nomas maksas ieņēmumos 2019.gadā pēc sagatavotā konsultāciju dokumenta 



 

 

"Par Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikas 

grozījumu projektu", kas publicēti 30.11.2018., vairs nedrīkst tikt iekļauts.  

 

Ņemot vērā augstāk minēto un grozījumu ietekmi, lūdzam izskatīt iespēju "Par 

Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikas grozījumu 

projektā" iekļaut: 

• papildus punktu par pārejas periodu nomas maksas aprēķinam 2019.gadā, nosakot, 

ka nomas maksas aprēķinā tiek ietvertas UIN izmaksas par 2018. gadu; 

• vai kā alternatīvu atstāt iepriekšējo "Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu 

tarifu aprēķināšanas metodikas redakcijas 15.punktu", kurā noteikts, ka aprēķinātu pamatotu 

nomas maksu piemēro no brīža, kad stājas spēkā pārvades sistēmas pakalpojumu tarifi, kuru 

aprēķinā izmantotā kapitāla atdeves likme atbilst pamatotas nomas maksas aprēķinā 

izmantotai kapitāla atdeves likmei. 

 

 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
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