E-CSDD e-pakalpojumu izmantošanas apraksts

Ārvalstīs reģistrēta transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa nomaksa
Lai persona, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Latvijā, ceļu satiksmē izmantotu ārvalstī reģistrētu M1 un N1 kategorijas
automobili, maksājams transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis (turpmāk – TEN) par šo transportlīdzekli.
TEN nomaksu veic e-CSDD.

•

Lai veiktu TEN nomaksu, atver sadaļu “Ārvalstīs reģistrēta transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis”:

➢ esošajā e.CSDD vidē:

➢ iepriekšējā e.CSDD versijā un mobilajā aplikācijā sākotnēji atzīmē “Pakalpojumi nereģistrētiem lietotājiem
un atvērtajā ekrānā izvēlas sadaļu “Ārvalstīs reģistrēta transportlīdzekļa nodoklis”.

1)
•

2)

Pakalpojumu var saņemt arī pēc autorizēšanās:
➢ esošajā e.CSDD vidē atzīmējot “Autorizēties visām darbībām”:

➢ iepriekšējā e.CSDD versijā un mobilajā aplikācijā, izmantojot darbības pogas “Reģistrētiem lietotājiem” vai
„Vienotā pieteikšanās”:

➢ pēc autorizācijai nepieciešamo datu ievades atvērtajā ekrānā izvēlas sadaļu “Sodi, pārkāpumi un
nodokļi”, kur atzīmē apakšsadaļu “Ārvalstīs reģistrēta transportlīdzekļa nodoklis:

Jauna maksājuma veikšana
•

Lai veiktu jaunu TEN maksājumu, atvērtajā ekrānā atzīmē sadaļu “Veikt jaunu maksājumu”:

•

Atvērtajā ekrānā aizpilda atvērtos laukus:

-

laukā „TL reģistrācijas valsts” no izvēles saraksta norāda transportlīdzekļa reģistrācijas valsti;

-

laukā „TL reģistrācijas numurs” norāda transportlīdzeklim ārvalstī piešķirto valsts reģistrācijas numuru;

-

laukā “TL kategorija” no izvēles saraksta norāda transportlīdzekļa kategoriju (parasti reģistrācijas dokumentā
tā ir norādīta sadaļā “J”);

-

atzīmē lauku “Elektro transportlīdzeklis”, ja auto kā vienīgo dzinējspēku izmanto elektroenerģiju. Ja tiek
atzīmēts šis lauks, veicami pārējie programmā norādītie soļi un pēc datu saglabāšanas informācija par
transportlīdzekli tiks saglabāta valsts reģistrā bez maksājuma iekasēšanas.

-

laukā “TL gads” norāda transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentā norādīto pirmās reģistrācijas datuma gadu
(parasti reģistrācijas dokumentā tas ir norādīts sadaļā “B”) vai, ja norādīts izlaiduma vai modeļa gads –
atbilstošo gadu. Pēc lauka “TL gads” aizpildīšanas tiek atvērti un aizpildāmi sekojoši lauki:
o ja transportlīdzeklim norādītais gads ir senāks par 2005.gadu, aizpildāms lauks “TL pilna masa
kg”. Šajā laukā norāda transportlīdzekļa pilno masu ((parasti reģistrācijas dokumentā tā ir norādīta
sadaļā “F1”);

o

ja transportlīdzeklim ir M1 kategorija un norādītais gads ir no 2005. - 2008.gadam (ieskaitot) vai
arī transportlīdzeklim ir N1 kategorija un norādītais izlaiduma gads ir no 2005. - 2011.gadam
(ieskaitot), aizpilda šādus laukus
▪ lauks “TL pilna masa kg”. Šajā laukā norāda transportlīdzekļa pilno
masu (parasti reģistrācijas dokumentā tā ir norādīta sadaļā “F1”);
▪ lauks “TL dzinēja tilpums cm3:”. Šajā laukā norāda transportlīdzekļa
dzinēja tilpumu (parasti reģistrācijas dokumentā tas ir norādīts sadaļā
“P1”);
▪ lauks “TL motora jauda kw:”. Šajā laukā norāda transportlīdzekļa
motora jaudu (parasti reģistrācijas dokumentā tā ir norādīta sadaļā
“P2”);

o

ja transportlīdzeklim ir M1 kategorija un norādītais gads ir no 2009. - 2020.gadam (ieskaitot) vai
arī transportlīdzeklim ir N1 kategorija un norādītais izlaiduma gads ir no 2012. - 2020.gadam
(ieskaitot), aizpilda šādus laukus:
▪
lauku “TL dzinēja tilpums cm3:”. Šajā laukā norāda transportlīdzekļa
dzinēja tilpumu (parasti reģistrācijas dokumentā tas ir norādīts
sadaļā “P1”).
▪
lauku “Co2 NEDC”, kurā norāda automobiļa radītā oglekļa dioksīda
(CO2) izmešu daudzumu gramos (g) uz vienu kilometru (km)
saskaņā ar Eiropas jaunā braukšanas cikla metodi – NEDC (parasti
reģistrācijas dokumentā tas ir norādīts sadaļā “V7”) un laukus “TL
pilna masa kg” un “TL motora jauda kw” neaizpilda.
Ja transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentā nav norādīts NEDC,
lauku “Co2 NEDC” neaizpilda, bet aizpilda šādus laukus:
o lauku “TL pilna masa kg”. Šajā laukā norāda transportlīdzekļa
pilno masu (parasti reģistrācijas dokumentā tā ir norādīta sadaļā
“F1”);
o lauku “TL motora jauda kw:”. Šajā laukā norāda transportlīdzekļa
motora jaudu (parasti reģistrācijas dokumentā tā ir norādīta
sadaļā “P2”).

o

ja transportlīdzeklim norādītais gads ir 2021.gads vai jaunāks, aizpilda šādus laukus:
▪ lauku “TL dzinēja tilpums cm3:”. Šajā laukā norāda transportlīdzekļa dzinēja tilpumu (parasti
reģistrācijas dokumentā tas ir norādīts sadaļā “P1”).
▪ lauku “Co2 WLTP”, kurā norāda automobiļa radītā oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu
gramos (g) uz vienu kilometru (km) atbilstoši pasaulē saskaņotajai vieglo transportlīdzekļu
testēšanas procedūrai - WLTP (parasti reģistrācijas dokumentā tas ir norādīts sadaļā “V7” ar
īpašu norādi, ka rādījums ir par WLTP) un laukus “Co2 NEDC”, “TL pilna masa kg” un “TL
motora jauda kw” neaizpilda.
Ja transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentā nav WLTP, bet ir norādīts automobiļa radītā
oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu gramos (g) uz vienu kilometru (km) saskaņā ar
Eiropas jaunā braukšanas cikla metodi – NEDC (parasti reģistrācijas dokumentā tas ir
norādīts sadaļā “V7”), aizpilda lauku “Co2 NEDC”, kurā norāda reģistrācijas dokumentā

norādīto NEDC vērtību, bet laukus “Co2 WLTP”, “TL pilna masa kg” un “TL
motora jauda kw” neaizpilda.
Ja transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentā nav norādīts nedz WLTP,
nedz NEDC, laukus “Co2 WLTP” un “Co2 NEDC” neaizpilda, bet aizpilda
šādus laukus:
▪ lauku “TL pilna masa kg”. Šajā laukā norāda transportlīdzekļa pilno
masu (parasti reģistrācijas dokumentā tā ir norādīta sadaļā “F1”);
▪ lauku “TL motora jauda kw”. Šajā laukā norāda transportlīdzekļa
motora jaudu (parasti reģistrācijas dokumentā tā ir norādīta sadaļā “P2”).

-

lauku “Gāzes papildiekārta” atzīmē, ja transportlīdzeklim papildus ir uzstādīta gāzes papildiekārta;

-

laukā „TL vadītāja vārds” norāda transportlīdzekļa vadītāja vārdu, kā tas norādīts personas apliecinošajā
dokumentā. Ja maksājums tiek veikts pēc autorizēšanās e.CSDD, laukā automātiski tiek norādīti e.CSDD
konta īpašnieka dati;

-

laukā „TL vadītāja uzvārds” norāda transportlīdzekļa vadītāja uzvārdu, kā tas norādīts personas
apliecinošajā dokumentā. Ja maksājums tiek veikts pēc autorizēšanās e.CSDD, laukā automātiski tiek norādīti
e.CSDD konta īpašnieka dati;

-

laukā „TL vadītāja personas kods” norāda transportlīdzekļa vadītāja Latvijā piešķirto personas kodu
nenorādot atstarpi vai simbolu „-”. Ja maksājums tiek veikts pēc autorizēšanās e.CSDD, laukā automātiski
tiek norādīti e.CSDD konta īpašnieka dati;

-

pēc lauka „TL vadītāja personas kods” aizpildīšanas tiek atvērts lauks “Norādīt maksātāja datus”, kuru
atzīmē, ja maksājumu veiks persona, kas nav norādītais transportlīdzekļa vadītājs. Ja lauks tiek atzīmēts, tiek
atvērti un aizpildāmi šādi lauki (norādītā informācija tiks izmantota maksājumu apliecinošā dokumenta
noformēšanā):
o lauks “Maksātājs (vārds, uzvārds vai nosaukums), kurā norāda TEN maksātāja vārdu, uzvārdu vai
attiecīgi nosaukumu;
o lauks “Maksātāja kods (personas kods vai reģistrācijas numurs), kurā norāda maksātāja personas
kodu vai attiecīgi uzņēmuma reģistrācijas numuru;
o lauks “Maksātāja adrese”, kurā norāda maksātāja adresi;

-

laukā „Datums no” norāda datumu, no kura transportlīdzeklis tiks izmantots Latvijas teritorijā, izmantojot
laukā pieejamo kalendāru. Programma ļauj norādīt arī nākotnes datumu, ja nav plānots transportlīdzekli
izmantot maksājuma veikšanas dienā, bet citā dienā.

;

-

laukā „Mēnešu skaits” norāda mēnešu skaitu, kurus transportlīdzeklis tiks izmantots Latvijas teritorijā. Veicot
TEN maksājumu, transportlīdzekļa vadītājs pastāvīgi izvērtē periodu par kuru veic TEN samaksu. Nodokļa
maksājumu var veikt par īsāku periodu un nepieciešamības gadījumā to var pagarināt, veicot atkārtotu TEN
maksājumu par nākamo periodu, kad transportlīdzeklis tiks izmantots Latvijas teritorijā. Piemēram, ja
maksājums tiek veikts norādot “16.01.2021.” datumu, un laukā “Mēnešu skaits” norādot “1”, ar
transportlīdzekli ceļu satiksmē varēs piedalīties līdz 14.02.2021. plkst. 23:59:59, t.i. 30 dienas, šāds termiņš
noteikts saskaņā ar 11.12.2012. MK noteikumiem Nr.858 "Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un
uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas kārtība";

-

laukos “Epasts” un “Epasts atkārtoti” norādāms e-pasts, uz kuru tiks nosūtīta maksājumu apstiprinoša
informācija. Lauki aizpildāmi, ja maksājumu veic bez autorizēšanās e.CSDD;

-

laukā “Drošības kods” norādāms pie lauka uzrādītais automātiski ģenerētais drošības kods. Lauks
aizpildāms, ja maksājumu veic bez autorizēšanās e.CSDD. Kodu norāda, ievērojot un norādot attēloto burtu
rakstību (lielie un mazie burti):

Ja pakalpojuma saņēmējs ir persona, kura autorizējusies e.CSDD, kā TL vadītājs, pakalpojuma saņēmējs un TEN
maksātājs automātiski tiek norādīta persona, kas ir e.CSDD konta īpašnieks.
Lai turpinātu saņemt pakalpojumu, jāatzīmē piekrišana pakalpojuma noteikumiem, atzīmējot sadaļu “Ar
pakalpojuma saņemšanas noteikumiem iepazinos un piekrītu saņemt pakalpojumu.”. Pirms darbības veikšanas
iesakām iepazīties ar pakalpojuma noteikumiem (pieejami ekrāna augšējā rīku rindā izvēloties sadaļu
“Noteikumi” vai atverot sasaisti pie teksta).

Lai turpinātu transportlīdzekļa atjaunošanu uzskaitē, izvēlas darbības pogu “Turpināt”.
Ja darbība atceļama, izvēlas darbības pogu „Atgriezties uz sākumu”.
•

Pēc darbības pogas “Turpināt” atzīmēšanas tiek atvērts ekrāns, kurā uzrādīts aprēķinātais TEN maksājuma
apmērs atbilstoši iepriekš norādītajiem datiem un Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo
transportlīdzekļu nodokļa likumā noteiktajām likmēm:

Ja aprēķinātā nodokļa likme ir “0” (auto, kuri kā vienīgo dzinējspēku izmanto elektroenerģiju), tāpat atzīmē
darbības pogu “Maksāt” un veic pārējos programmā norādītos soļus. Pēc datu saglabāšanas informācija par
transportlīdzekli tiks saglabāta valsts reģistrā bez maksājuma iekasēšanas.
•

Pēc darbības pogas “Maksāt” atzīmēšanas tiek logs maksājuma veikšanai.
Maksājumā tiek iekļauts:
 aprēķinātais TEN apmērs;
 CSDD maksājums par katra nodokļa iekasēšanu e-CSDD - 1,02 eiro.
Lai turpinātu veikt maksājumu, jāatzīmē piekrišana maksāšanas pakalpojuma noteikumiem, atzīmējot sadaļu
“piekrītu maksājuma veikšanas noteikumiem”. Pirms darbības veikšanas iesakām iepazīties ar pakalpojuma
noteikumiem (pieejami ekrāna augšējā rīku rindā izvēloties sadaļu “Noteikumi” vai atverot sasaisti pie teksta).
Lai veiktu maksājumu, izvēlas darbības pogu “Veikt maksājumi”.
Ja darbība atceļama, izvēlas darbības pogu „Atcelt”.

•

Pēc darbības pogas “Veikt maksājumu” tiek atvērts maksājumu veikšanas logs, kurā turpina norādīt apmaksas
veikšanai nepieciešamos datus par maksājuma karti:

•

Ja maksājums veiksmīgi veikts, programma sniedz par to paziņojumu

•

Uz maksājuma veikšanas gaitā norādīto e-pastu vai gadījumā, ja maksājums veikts pēc autorizēšanās e.CSDD,
uz konta īpašnieka e.CSDD reģistrēto epastu tiek nosūtīts maksājumu apliecinošs dokuments.

Iepriekš veiktu maksājumu pārbaude
•

Lai pārbaudītu iepriekš veiktu TEN maksājumu, atvērtajā ekrānā atzīmē sadaļu “Pārbaudīt veiktos maksājumus
par transportlīdzekli”:

•

Atvērtajā ekrānā laukā “TL reģistrācijas numurs” norāda tā transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru, par kuru
ir bijis veikts maksājums un atzīmē darbības pogu “ Pārbaudīt”:

•

Ja maksājums ir bijis veikts un vēl nav beidzies maksājumā norādītais transportlīdzekļa izmantošanas ceļu
satiksmē Latvijā izmantošanas termiņš, ekrānā tiek uzrādīti dati par maksājumu:

