CSDD e-pakalpojumu izmantošanas apraksts

Reģistrācijas apliecības saņemšana
Uzmanību!
Šobrīd pakalpojums pieejams šādiem gadījumiem:
▪ īpašnieka maiņas reģistrācijai, ja transportlīdzekļa ieguvējs nevēlas citu personu norādīt kā
transportlīdzekļa turētāju un:
 īpašnieka maiņa noformēta e.CSDD;
 transportlīdzeklis iegādāts tirdzniecības uzņēmumā;
 īpašnieks – līzinga kompānija ir nodevusi īpašuma tiesības reģistrētajam turētājam vai citai
personai, izdarot par to atzīmi reģistrā;
▪ reģistrācijas dokumenta atjaunošanai zudušā vietā;
▪ transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības maiņai, ja mainījušies reģistrētā īpašnieka vai turētāja
dati (vārds, uzvārds / nosaukums vai adrese) un informācija par izmaiņām CSDD ir pieejama
elektroniskā veidā.
Veicamo darbību apraksts
•

Lai e-CSDD pieteiktu reģistrācijas apliecības saņemšanu, sākotnēji autorizējas, atzīmējot darbības
pogu “Autorizēties visām darbībām”: „

•

Atvērtajā ekrānā atzīmē darbības pogu „Vienotā pieteikšanās”:

•

Atvērtajā logā apstiprina piekrišanu autentifikācijas noteikumiem un datu nosūtīšanai csdd.lv, kā
arī
izvēlas
autentifikācijas
veidu
–
izmantojot
savu
kredītiestādi,
E-paraksta
viedkarti
vai
elektronisko parakstu.

•

Ja iesniegumu formē juridiska persona, sākotnēji atzīmē, ka darbības tiks veiktas juridiskās
personas vārdā, atzīmējot attiecīgā uzņēmuma datus:

•

Izvēlas sadaļu “Darbības ar transportlīdzekļiem”, kur izvēlas apakšsadaļu „Reģistrācijas apliecības
saņemšana”.

•

Pēc darbības atzīmēšanas atveras ekrāns, kurā:
 sarakstā “Īpašumā iegūtie, nereģistrētie transportlīdzekli” atzīmē darbības pogu “Pieteikt”
pie konkrētā transportlīdzekļa, ja tas iegūts īpašumā, bet īpašnieka maiņa vēl nav
reģistrēta;
 sadaļā “Darbības ar īpašumā, turējumā reģistrētu transportlīdzekli” laukā “Reģistrācijas
numurs” norāda transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru un atzīmē darbības pogu
“Meklēt”, ja piesaka jaunu transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentu zudušā vietā vai
īpašnieka / turētāja datu (vārda, uzvārda / nosaukuma, adreses) maiņas reģistrāciju.

Ja transportlīdzeklis iegūts īpašumā, bet
īpašuma tiesību maiņa nav reģistrēta

Ja transportlīdzeklis reģistrēts īpašumā vai turējumā un atjauno
zudušu reģistrācijas dokumentu vai reģistrē personas datu izmaiņas

•

Pēc darbības pogas atzīmēšanas tiek attēloti atbilstošā transportlīdzekļa dati.

•

Svarīgi!
Ja transportlīdzeklim piemērojams atbrīvojums vai atvieglojums no transportlīdzekļu
ekspluatācijas nodokļa vai uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas,
transportlīdzekļa atbilstība atbrīvojuma piemērošanai jādeklarē pirms īpašnieka maiņas
reģistrācijas šeit: “Nodokļu atvieglojumu deklarēšana”.
Ja deklarēšana netiks veikta, nodoklis būs jāmaksā noteiktajā kārtībā.

•

Ja piesaka jaunu transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentu zudušā vietā vai īpašnieka / turētāja
datu (vārda, uzvārda / nosaukuma, adreses) maiņas reģistrāciju, atzīmē atbilstošo iemeslu
(atzīmēt var tikai vienu no iemesliem) un darbības pogu “Turpināt”.

Ja atjauno zudušu reģistrācijas dokumentu
Ja reģistrē personas datu izmaiņas

•

Atvērtajā logā atzīmē, reģistrācijas apliecības saņemšanas veidu:
 konkrētā CSDD Klientu apkalpošanas centrā;
 pa pastu uz deklarētās dzīvesvietas (uzņēmuma reģistrēto) adresi Latvijā vai jebkuru citu
adresi Latvijā.

Svarīgi!
Ja reģistrācijas apliecību saņem pa pastu, atbildība par reģistrācijas dokumenta zudību
piegādes laikā ir pakalpojuma pieteicējam. Reģistrācijas dokuments tiks nosūtīts pa
pastu uz norādīto adresi vienkāršā pasta sūtījumā bez apdrošināšanas. Norādītajā
adresē jābūt brīvi pieejamai pastkastei.
Lai turpinātu saņemt pakalpojumu, jāatzīmē piekrišana šiem nosacījumiem par reģistrācijas
apliecības nosūtīšanu, atzīmējot sadaļu “ar noteikumiem iepazinos un piekrītu iegūt saņemt
pakalpojumu”.

Atzīmējot šo, atveras lauks, kurā atzīmē vajadzīgo klientu apkalpošanas centru:

Atzīmējot šo, tiek atvērti lauki ar izvēlnes sarakstu adreses
norādīšanai. Sākotnēji aizpilda atbilstoši lauku “Pilsēta”, ja adrese
atrodas pilsētā, vai “Novads”, ja adrese atrodas ārpus pilsētas:

•

Lai apstiprinātu norādītos datus, izvēlas darbības pogu “Turpināt”.

•

Pēc darbības apstiprināšanas programma atver logu, kurā, attēloti:
 transportlīdzekļa un īpašnieka dati, kuri tiks iedrukāti reģistrācijas apliecībā;
 reģistrācijas apliecības saņemšanas vieta;
 sniegto apliecinājumu kopsavilkums.

•

Lai saglabātu iesnieguma datus, iepazīstas ar pakalpojuma sniegšanas noteikumiem un atzīmē,
tiem piekrīt.

•

Lai apstiprinātu pieteikumu, izvēlas darbības pogu “Apstiprināt”.

•

Pēc iesnieguma apstiprināšanas tiek uzrādīti veicamo maksājumu apkopojums. Lai turpinātu veikt
maksājumu, atzīmē piekrišanu maksājuma veikšanas noteikumiem un darbības pogu “Veikt
maksājumu”.

•

Ja atzīmē, ka maksājumu veic, atveras logs, kurā norādāmi dati par maksājuma karti, ar kuru
tiks apmaksāts pakalpojums. Pēc prasīto datu norādīšanas izvēlas darbības pogu „Veikt
maksājumu”.

•

Pēc maksājuma datu ievadīšanas un saglabāšanas programma uzrāda paziņojumu par
reģistrācijas pieteikuma saņemšanu. Pēc pieteikuma saņemšanas reģistrācijas apliecība tiek
sagatavota 2 darba dienu laikā.

•

Pēc pieteikuma noformēšanas sadaļā “Reģistrācijas apliecības saņemšanai” e.CSDD pieteikumi
tiek uzrādīti sarakstā “Pieteiktās reģistrācijas darbības”, kur attēlo transportlīdzekļus, kuriem ir
pieteikta reģistrācijas apliecības saņemšana līdz tās sagatavošanas un izsniegšanas brīdim.
Ieraksts tiek dzēsts, ja reģistrācijas apliecība izdota CSDD Klientu apkalpošanas centrā vai nodota
nosūtīšanai pa pastu Latvijas pastam.

Izvēloties šo ikonu, tiks atvērts
elektroniski noformētais iesniegums
reģistrācijas apliecības saņemšanai

•

Ja reģistrācijas aplieciba pieteikta saņemšanai kādā no CSDD klientu apkalpošanas centriem,
sadaļā “pieteiktās reģistrācijas apliecības var būt attēloti šādi ieraksti:
- “Pieteikums reģistrēts”, ja pieteikums ir noformēts, apmaksāts un saņemts CSDD, bet vēl nav
uzsākta tā apstrāde;
- “Rezervēts reģistrācijai”, ja uzsākta pieteikuma apstrāde, tiek pieņemts lēmums par
reģistrāciju un izsākta reģistrācijas apliecības noformēšana;
- “Apliecība izdrukāta”, ja jaunā reģistrācijas apliecība ir izdrukāta un tiek veikta tās pārbaude;
- “Sagatavots saņemšanai CSDD …. KAC” (simbolu “…” vietā norāda to CSDD klientu
apkalpošanas centru, kur saņemama apliecība), ja jaunā reģistrācijas apliecība ir sagatavota
izdošanai, bet vēl nav izdota. Parādoties šai atzīmei var doties uz norādīto CSDD klientu
apkalpošanas centru un saņemt reģistrācijas apliecību.

