E-CSDD e-pakalpojumu izmantošanas apraksts

Noņemta no uzskaites atsavināšanai Latvijā transportlīdzekļa un
kuģošanas līdzekļa atjaunošana uzskaitē
Vēršam uzmanību:
Pakalpojums pieejams tikai gadījumos, ja transportlīdzekļa vai attiecīgi kuģošanas līdzekļa
reģistrācijas apliecībā kā transportlīdzekļa īpašnieks un turētājs ir norādīta viena persona!
•

Lai e-CSDD veiktu transportlīdzekļa vai kuģošanas līdzekļa (turpmāk – transportlīdzeklis) atjaunošanu
uzskaitē, sākotnēji autorizējas, izmantojot sasaisti „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 atjauno uzskaitē juridiskai personai īpašumā reģistrētu transportlīdzekli, sākotnēji atzīmē, ka darbības
tiks veiktas juridiskās personas vārdā, atzīmējot attiecīgā uzņēmuma datus:

•

Izvēlas sadaļu “Darbības ar transportlīdzekļiem”, kur izvēlas apakšsadaļu „Transportlīdzekļa atjaunošana
uzskaitē”.

•

Atvērtajā logā tiek uzrādīti visi no uzskaites atsavināšanai Latvijā noņemtie transportlīdzekļi, kuriem
iespējama atjaunošana uzskaitē. Sarakstā atzīmē vajadzīgo transportlīdzekli. Pēc datu norādīšanas,
izvēlas darbības pogu “Meklēt”.

•

Pēc transportlīdzekļa atzīmēšanas tiek izvērstāk uzrādīti atzīmētā transportlīdzekļa dati.
Pirms darbības veikšanas iesakām iepazīties ar pakalpojuma noteikumiem (pieejami ekrāna augšējā rīku
rindā izvēloties sadaļu “Noteikumi” vai atverot sasaisti pie teksta “piekrītu pakalpojuma noteikumiem”).

Lai turpinātu saņemt pakalpojumu, jāatzīmē piekrišana šiem noteikumiem, atzīmējot sadaļu “piekrītu
pakalpojuma noteikumiem”.
Lai apstiprinātu transportlīdzekļa atjaunošanu uzskaitē, izvēlas darbības pogu “Apstiprināt”.
Ja darbība atceļama, izvēlas darbības pogu „Atcelt”.

•

Pēc darbības apstiprināšanas programma atver logu, kur attēlota informācija par veicamajiem
maksājumiem. Pirms darbības veikšanas iesakām iepazīties ar pakalpojuma noteikumiem (pieejami ekrāna
augšējā rīku rindā izvēloties sadaļu “Noteikumi” vai atverot sasaisti pie teksta “piekrītu pakalpojuma
noteikumiem”).
Lai turpinātu saņemt pakalpojumu, jāatzīmē piekrišana šiem noteikumiem, atzīmējot sadaļu “piekrītu
maksājuma veikšanas noteikumiem”.
Lai veiktu maksājumu, izvēlas darbības pogu “Veikt maksājumi”.
Ja darbība atceļama, izvēlas darbības pogu „Atcelt”.
`

Maksājumā tiek iekļauts:
 CSDD maksājums par transportlīdzekļa atjaunošanu uzskaitē (reģistrāciju) 4,60 eiro;
 maksājuma veikšana interneta vietnē e-CSDD 0,42 eiro par katru maksājamo nodokli vai nodevu, ja
tāda maksājama, veicot konkrēto darbību;
 šādi valsts noteikti nodokļi, ja tie nav nomaksāti un ir jāmaksā par konkrēto transportlīdzekli:
o transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis par atlikušo kalendāro gadu;
o uzņēmumu vieglo transportlīdzekļa nodoklis par vienu mēnesi;
 nenomaksāti sodi, ja tādi ir piemēroti transportlīdzeklim vai tā īpašniekam.
Veicot transportlīdzekļa atjaunošanu uzskaitē, likumdošanā paredzēto atbrīvojumu vai atvieglojumu no
nodokļa nomaksas iespējams piemērot tikai, vēršoties kādā CSDD nodaļā.
•

Ja turpina veikt maksājumu, 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 transportlīdzeklis tiek atjaunots uzskaitē, par ko
programma uzrāda paziņojumu “Transportlīdzeklis ir atjaunots uzskaitē. Varat piedalīties ceļu satiksmē.”.

