Ar īpašnieka maiņu saistīto CSDD pieejamo darbību salīdzinājums:
Lietotie termini:
Atsavinātājs - reģistrācijas apliecībā norādītais kuģošanas līdzekļa īpašnieks (pārdevējs).
Ieguvējs – persona, kura vēlas iegūt kuģošanas līdzekli īpašumā (pircējs).
CSDD KAC – CSDD klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojums

Ar nodošanu iegūta kuģošanas līdzekļa
īpašnieka maiņa

Pakalpojuma
būtība

Kuģošanas līdzekļa īpašnieka maiņa.
Īpašuma tiesības un atbildība pāriet
Ieguvējam.
Īpašuma tiesību maiņa pēc Atsavinātāja
un Ieguvēja atzīmju izdarīšanas nav
atceļama.

Darbību secība un 1) Ieguvējs e-CSDD vai CSDD KAC
termiņi
piesaka vēlmi iegūt īpašumtiesības uz
kuģošanas līdzekli;
2) Atsavinātājs e-CSDD vai CSDD KAC
5 dienu laikā apstiprina īpašuma tiesību
nodošanu. Ja kuģošanas līdzeklis nav
noņemts no uzskaites atsavināšanai
Latvijā, vienlaikus tiek noformēta arī šī
darbība;
3) Ieguvējs CSDD KAC reģistrē
īpašnieka maiņu. Ja ar kuģošanas līdzekli
piedalās ūdens satiksmē, šī darbība jāveic
5 dienu laikā.
Īpašuma tiesību
Īpašuma tiesību maiņa tiek fiksēta, kad
un atbildības
Atsavinātājs e-CSDD vai CSDD KAC
maiņas brīdis
apstiprina īpašuma tiesību nodošanu.
No īpašuma tiesību maiņas brīža
atbildība par kuģošanas līdzekli ir tā
Ieguvējam.

Maksa par
pakalpojumu
Juridisku šķēršļu
iespējamība
īpašnieka maiņas
reģistrācijai
(Nenomaksāti
naudas sodi,
liegumi
reģistrācijai u.tml.)

Nav

Iespēja atsaukt
darbību

1) Ieguvējs pieteikumu iegūt īpašuma
tiesības var atsaukt līdz brīdim, kad
Atsavinātājs apstiprinājis īpašuma tiesību

Īpašuma tiesības Atsavinātājs var nodot,
ja tajā brīdī nomaksāti visi noteiktie
maksājumi un atsavināšanai nav juridisku
šķēršļu.

Īpašnieka maiņa, pamatojoties uz
abpusēju iesniegumu, ja Atsavinātājs
noformē Distances pilnvarojuma atzīmi
ieguvējam reģistrēt īpašnieka maiņu
Pilnvarojums reģistrēt kuģošanas līdzekli
Ieguvēja īpašumā pilnvarojuma atzīmē
norādītajā termiņā (maksimālais termiņš – 1
gads).
Īpašuma tiesības un atbildība joprojām
paliek Atsavinātājam.
Ja pilnvarojuma atzīmē norādītajā termiņā
Ieguvējs nereģistrē CSDD KAC īpašnieka
maiņu, atzīme tiek dzēsta un kuģošanas
līdzeklis paliek Atsavinātāja īpašumā.
1) Atsavinātājs e-CSDD vai CSDD KAC
izdara distances pilnvarojuma atzīmi,
norādot Ieguvēja datus;
2) Ieguvējs pilnvarojuma atzīmē norādītajā
termiņā CSDD KAC reģistrē īpašnieka
maiņu.

Īpašuma tiesību maiņa tiek fiksēta, kad
Ieguvējs CSDD KAC reģistrē īpašnieka
maiņu un saņem jaunu kuģošanas
līdzekļa reģistrācijas apliecību. Līdz
īpašnieka maiņas reģistrācijas brīdim
atbildība par transportlīdzekli ir tā
atsavinātājam (pēdējam reģistrētajam
transportlīdzekļa īpašniekam)!
6,46 eiro
Ir iespējami ierobežojumi, jo no brīža, kad
Atsavinātājs izdarījis atzīmi, līdz brīdim,
kad veic īpašnieka maiņas reģistrāciju,
kuģošanas līdzekļa atsavināšanai var tikt
reģistrēts liegums vai atzīmes par
nenomaksātiem naudas sodiem, kas saistīti
ar Atsavinātāju. Ja tādi būs radušies,
Ieguvējam būs aizliegums reģistrēt īpašnieka
maiņu.
1) Atsavinātājs pilnvarojumu var anulēt līdz
īpašnieka maiņas reģistrācijai CSDD KAC.

nodošanu. Vēlāk darbību atcelt nav
iespējams.
2) Ieguvēja pieteikums tiek anulēts, ja 5
dienu laikā Atsavinātājs to nav
apstiprinājis.
Šajos gadījumos īpašnieka maiņa nav
notikusi.
Sīkāka
informācija

Pilnu informāciju skatīt:
Īpašnieka maiņas noformēšana e-CSDD

2) Atsavinātāja pilnvarojums tiek anulēts, ja
pilnvarojuma atzīmē norādītajā termiņā
Ieguvējs nav veicis īpašnieka maiņas
reģistrāciju CSDD KAC.
Šajos gadījumos īpašnieka maiņa nav
notikusi, bet tā kā pakalpojums (distances
pilnvarojuma atzīmes noformēšana) ir
sniegts, maksājums par to netiek atmaksāts.
Pilnu informāciju skatīt:
Kuģošanas līdzekļa pārreģistrācija CSDD
atsavinātāja un ieguvēja klātbūtnē

