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Par konsultāciju dokumentu par Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu
aprēķināšanas metodikas grozījumu projektu
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk - SPRK) 29.11.2018.
publicētais Konsultāciju dokuments par Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu
tarifu aprēķināšanas metodikas grozījumu projektu paredz, ka, sākot ar 2019. gada 1. janvāri,
uz pārvades tarifu attiecināmajā pamatotas nomas maksā iekļaujamās kapitāla atdeves
aprēķinam jāpiemēro faktiskā regulējamo aktīvu bāzes vērtība un SPRK noteiktā kalendārajā
gadā piemērojamā kapitāla atdeves likme, kura ietver uzņēmuma ienākuma nodokli.
AS “Sadales tīkls” lūdz SPRK skaidrot, kā sistēmas operatoram pārliecināties, ka
aktīvu īpašnieka aprēķinātā nomas maksa nepārsniedz pamatotu nomas maksu gadījumos, kad
sistēmas operatoram nav zināma faktiskā regulējamo aktīvu vērtība, kalpošanas laiks un
nolietojums. Šādi gadījumi pastāv, ja sistēmas operators iznomā, piemēram:
1. zemi, kuras nomas maksa noteikta ievērojot likumu Par zemes reformu Latvijas
Republikas pilsētās, likumu par Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos;
2. ēku, kurā atrodas sistēmas operatora elektroietaise, un nomas maksu nosaka, ņemot
vērā nomas maksu tirgū. Papildus iepriekš minētajam, var būt gadījumi, kad īpašnieks atjauno
īpašuma tiesības, un saistību noilgums nomas maksai ir 3 gadi juridiskām personām saskaņā
ar Komerclikumu vai 10 gadi fiziskām personām saskaņā ar Civillikumu;
3. transportlīdzekļus, speciālo tehniku un iekārtas, kuru iegādei izmanto operatīvo
līzingu.
AS “Sadales tīkls” norāda, ka ar 2018.gada 13.augusta SPRK padomes lēmumu
Nr.1/23 apstiprinātajā Kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas metodikā un SPRK padomes
ikgadējos lēmumos par kapitāla atdeves likmes noteikšanu tiek norādīts noteiktās kapitāla
atdeves likmes mērķis – piemērot to pakalpojumu tarifu projekta izstrādāšanai, neparedzot to
izmantot pamatotas nomas maksas aprēķinam. Lai mazinātu interpretācijas iespējas,
iespējams konsultāciju dokumentā pievienotā lēmuma projekta 1.2. punktā būtu jāprecizē
piedāvātā 34.1 punkta redakcija, tajā vārdus ”kalendārajā gadā piemērojamo” aizstājot ar
vārdiem “kalendārajā gadā tarifu projektu izstrādāšanai piemērojamo”.
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
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