CSDD e-pakalpojumu izmantošanas apraksts
Reģistrācijas pārtraukšana uz laiku, nenododot numura zīmes
COVID-19 laikā
Līdz 09.09.2020. transportlīdzekļa īpašniekam vai — transportlīdzekļa līzinga gadījumā —
transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītajam transportlīdzekļa turētājam bija tiesības noņemt
transportlīdzekli no uzskaites, pārtraucot transportlīdzekļa reģistrāciju uz laiku, bet nenododot
transportlīdzekļa numura zīmes CSDD.
Lai transportlīdzekli, kura reģistrācija ir pārtraukta, nenodot numura zīmes, izmantotu ceļu satiksmē,
transportlīdzeklis atkārtoti jāreģistrē uzskaitē e.CSDD.
•

Lai transportlīdzekli atjaunotu uzskaitē e-CSDD, 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 transportlīdzeklis ir juridiskas personas īpašumā vai turējumā, sākotnēji atzīmē, ka darbības tiks veiktas
juridiskās personas vārdā, atzīmējot attiecīgā uzņēmuma datus:

•

Izvēlas sadaļu “Darbības ar transportlīdzekļiem”, kur izvēlas apakšsadaļu „ Reģistrācijas pārtraukšana uz
laiku un atjaunošana uzskaitē COVID-19 laikā”.

•

Pēc darbības atzīmēšanas atveras ekrāns, kurā uzrāda to transportlīdzekļu sarakstu, kuru reģistrācija
pārtraukta uz laiku, nenododot numura zīmes. Lai atjaunotu transportlīdzekli uzskaitē, sarakstā pie
transportlīdzekļa atzīmē darbības pogu “Atjaunot”.

•

Pēc darbības pogas “Meklēt” atzīmēšanas reģistrā tiek atrasti atbilstošā transportlīdzekļa dati. Atvērtajā
logā atzīmē, ka piekrīt pakalpojuma sniegšanas noteikumiem un atzīmē darbības pogu “Apstiprināt”.

•

Ja atzīmē apstiprinājumu, atveras maksājumu logs. Lai turpinātu veikt maksājumu, atzīmē darbības pogu
“Veikt maksājumu”.

UZMANĪBU!
Ja transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs ir persona, kurai piemērojams atbrīvojums vai atvieglojums no
transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksāšanas un vēlaties to piemērot šim transportlīdzeklim, lūdzu
deklarējiet atbrīvojuma / atvieglojuma piemērošanu šeit: “Nodokļu atvieglojumu deklarēšana”.
e.CSDD var deklarēt:
- atbrīvojuma piemērošanu personām ar invaliditāti;
- atvieglojuma piemērošanu daudzbērnu ģimenes loceklim.
Citus likumdošanā paredzētos atbrīvojumus vai atvieglojumus no nodokļa nomaksas iespējams piemērot tikai,
vēršoties kādā CSDD klientu apkalpošanas centrā.
•

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 programma uzrāda paziņojumu par transportlīdzekļa
atjaunošanu uzskaitē

