
 

Cienījamie klienti! 

Informējam, ka Baltic International Bank (Banka) rūpīgi seko līdzi BREXIT procesam. 

Šī informācija ir saistoša Bankas klientiem, kuri atrodas vai ir reģistrēti/ dibināti Lielbritānijā. 

Pēc LR Ekonomikas ministrijas mājaslapā esošās informācijas, 2019.gada 30.martā plkst. 1:00 naktī pēc 

Latvijas laika Lielbritānija pametīs Eiropas Savienību (ES), kļūstot par trešo valsti jeb valsti ārpus ES. Šobrīd 

turpinās Lielbritānijas sarunas ar ES par izstāšanos un vēlāk arī par nākotnes nosacījumiem. Ir iespējami 

divi nākotnes scenāriji: 

  

1. Ja vienošanās tiek panākta un izstāšanās līgums tiek ratificēts pirms 2019.gada 30.marta, tad 

jaunie nosacījumi, t.sk. 21 mēneša pārejas periods attiecībā uz jauno nosacījumu 

piemērošanu, stāsies spēkā 2021.gada 1.janvārī. 

 

2. Ja vienošanās netiek panākta vai izstāšanās līgums netiek ratificēts, tad pārejas perioda nebūs 

un ar 2019.gada 30.martu Lielbritānija būs trešā valsts, līdzīgi kā ASV, Ķīna vai Krievija. Tas nozīmē, 

ka tirdzniecība un savstarpējās attiecības starp Lielbritāniju un ES notiks saskaņā ar Pasaules 

Tirdzniecības organizācijas noteikumiem, kur abas puses ir dalībnieces. 

 

Lielbritānijas parlaments vēl nav lēmis par tā saukto "Brexit" šķiršanās līgumu, kas ir teju 600 lapas garš un 

ir juridiski saistošs. Balsojums notiks janvāra vidū, taču šķelšanās par to, vai atbalstīt vienošanos, 

joprojām ir liela. Britu valdība tādēļ spriež par pastiprinātu gatavošanos "Brexit" bez vienošanās. Pieņemts 

arī imigrācijas plāns pēc "Brexit". 

Bet, ja Lielbritānija tomēr pamet bloku bez jebkāda līguma, tad jau 30.martā var iestāties vērā ņemamas 

sekas. Līdz ar to arī Latvijas iedzīvotāji un uzņēmēji, kuri sadarbojas ar Lielbritāniju, ir aicināti nopietni 

gatavoties šādai iespējai. Šķiršanās bez vienošanās var radīt nopietnas problēmas gan ar preču piegādi, gan 

ar muitas kontroli, gan ar dažādām atļaujām un licencēm, kas nebūs vairs spēkā. Arī privātpersonu ceļošana 

var būt apgrūtināta.  

"Brexit" bez vienošanās ietekmēs arī darījumus ar finanšu instrumentiem. Finanšu instrumenti, kuri ir 

pieņemti tirdzniecībai Lielbritānijas regulētajos tirgos (un nav pieņemti tirdzniecībai citu ES dalībvalstu 

regulētajos tirgos), un kurus tagad uzskata par vienkāršiem finanšu instrumentiem, darījumiem ar kuriem 

nav nepieciešama klienta kompetences, pieredzes un zināšanu pārbaude (atbilstības tests), vairs netiks 

uzskatīti par vienkāršiem finanšu instrumentiem, un darījumi ar šādiem finanšu instrumentiem nebūs 

iespējami bez atbilstības testa veikšanas. Lielbritānijas regulētie tirgi var tikt atzīti par trešās valsts 

regulētajiem tirgiem. "Brexit" bez vienošanās ietekmēs arī Lielbritānijā emitētus finanšu instrumentus. 

Iestāsies arī citas sekas, kas varēs ietekmēt darījumus ar finanšu instrumentiem. Papildus lūdzam ar īpašu 

piesardzību pieņemt ieguldījumu lēmumus attiecībā uz finanšu instrumentiem, kas ir emitēti 

Lielbritānijā, kas kotējas Lielbritānijas tirdzniecības vietās, vai kas ir denominēti sterliņu  mārciņās. 

Vairāk informācijas Jūs varat iegūt šeit: 

LR Ekonomikas Ministrija: https://www.em.gov.lv/lv/eiropas_savieniba/brexit/  

EU publikācijas: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/911242b6-af69-11e8-

99ee-01aa75ed71a1/language-lv/format-PDF  

ESMA publikācijas: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-tells-firms-provide-clients-

information-implications-brexit  
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