Pakalpojuma lietošanas noteikumi

Reģistrācijas apliecības saņemšana
Pakalpojums pieejams tikai šādiem transportlīdzekļa / mazizmēra kuģošanas
līdzekļa (turpmāk – transportlīdzeklis) reģistrācijas gadījumiem:
•

īpašnieka maiņas reģistrācijai 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;

•

transportlīdzekļa turētāja reģistrācijai, ja atzīmi par reģistrējamo turētāju
Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā ir izdarījis CSDD sadarbības
partneris – līzinga kompānija. Ja transportlīdzeklis iegūts līzinga kompānijas
īpašumā un atzīme par turētāja reģistrāciju izdarīta pirms īpašnieka maiņas
reģistrācijas, reģistrācijas pieteikuma gadījumā tiek reģistrēta vienlaikus gan
īpašnieka maiņa, gan līzinga kompānijas norādītā turētāja reģistrācija;

•

transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības atjaunošanai zudušās 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.

Pieteikt reģistrācijas apliecības saņemšanu var tikai Latvijā reģistrētam
transportlīdzeklim.
Pakalpojums pieejams šādām personām:
• transportlīdzekļa ieguvējam reģistrācijas apliecības saņemšanai īpašnieka
maiņas gadījumā;
• transportlīdzekļa reģistrētajam īpašniekam un turētājam, lai atjaunotu zudušu
reģistrācijas apliecību vai reģistrētu izmaiņas īpašnieka vai turētāja datos;
• reģistrējamam turētājam turētājā reģistrācijai, ja atzīmi par reģistrējamo
turētāju Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā ir izdarījis CSDD
sadarbības partneris – līzinga kompānija
Pakalpojumu var izmantot, autorizējoties e.CSDD pakalpojumu saņemšanai ar
“Vienoto pieteikšanos”.
Reģistrācijas apliecību var saņemt jebkurā CSDD Klientu apkalpošanas centrā
vai pa pastu uz norādītu adresi Latvijā.
Svarīgi!

•

•

•

Ja tiek atzīmēts, ka reģistrācijas apliecību saņems CSDD klientu
apkalpošanas centrā, pakalpojuma pieteicējam pēc reģistrācijas apliecības
sagatavošanas tiks nosūtīts kods. Reģistrācijas apliecību varēs saņemt jebkura
pilngadīga persona, uzrādot nosūtīto kodu.
Ja tiek atzīmēts, ka reģistrācijas apliecība nosūtāma uz konkrētu adresi
Latvijā, tā tiks nosūtīta pa pastu vienkāršā pasta sūtījumā bez apdrošināšanas.
Norādītajā adresē jābūt brīvi pieejamai pastkastei.
Piesakot reģistrācijas apliecības saņemšanu pa pastu, pieteicējs ir pilnībā
atbildīgs par reģistrācijas dokumenta zudību piegādes laikā.

Saņemot pakalpojumu, būs jāveic sekojoši maksājumi:
CSDD pakalpojumi

Cena EUR

Reģistrācija

4,60*

Reģistrācijas apliecība:
- transportlīdzeklim

7,68

- kuģošanas līdzeklim

6,23

Reģistrācijas apliecība ar hologrāfisko
pretviltošanas pārklājumu, ja to izsniedz
nozaudētās vietā:
- transportlīdzeklim

15,34

- kuģošanas līdzeklim

12,46

Īpašnieka maiņa uz abpusēja iesnieguma pamata, ja
īpašnieka maiņa noformēta e.csdd

12,95

Atzīmes izdarīšana par īpašuma tiesību pāreju trešajai
personai, ja reģistrā noformēta līzinga kompānijas
atzīme par īpašuma tiesību nodošanu personai, kas
iepriekš nav reģistrēta kā transportlīdzekļa turētājs

8,60

Maksa par pasta piegādes izdevumiem (ja piesaka
dokumenta saņemšanu uz adresi Latvijā)

1,98

Nodokļa maksājuma veikšana interneta vietnē e-CSDD

1,02 (par
katru

nodokļa
maksājumu)
* - cenas, kuras netiek apliktas ar 21% PVN
Valsts noteikti nodokļi:
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis*
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis*
* Nodoklis maksājams, ja reģistrē īpašnieka maiņu
Ja transportlīdzeklim piemērojams atbrīvojums vai atvieglojums no
transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa vai uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu
nodokļa maksāšanas, pirms īpašnieka maiņas reģistrācijas lūdzu deklarējiet
transportlīdzekļa atbilstību atbrīvojuma piemērošanai šeit: “Nodokļu
atvieglojumu deklarēšana”.
Šo pakalpojumu var izmantot, ja izpildās šādi nosacījumi:
- ja transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs ir pilngadīga fiziska persona,
CSDD reģistrā ir informācija par personai Latvijā izsniegtu derīgu personu
apliecinošu dokumentu;
- ja transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs ir Latvijā reģistrēts uzņēmums, tā
statuss pieļauj transportlīdzekļa reģistrāciju tā īpašumā (uzņēmums nav
likvidēts, reorganizēts, tā reģistrācija nav anulēta vai saimnieciskā darbība
nav apturēta);
- transportlīdzeklis ir reģistrēts Latvijā;
- dati par transportlīdzekļa īpašnieku un turētāju CSDD ir pieejami
elektroniskā veidā, ja reģistrē īpašnieka vai turētāja datu maiņu;
- CSDD elektroniskā veidā ir pieejami dati par fiziskas personas deklarēto
dzīvesvietas adresi Latvijā / juridiskas personas reģistrēto adresi Latvijā, ja
persona transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā tiek norādīta kā turētājs. Ja
transportlīdzekļa īpašnieks (valdītājs) ir arī tā turētājs, nosacījums attiecas uz
īpašnieka (valdītāja) datiem;
- ja atjauno reģistrācijas dokumentu zudušā vietā, transportlīdzeklis ir
uzskaitē;
- ja transportlīdzeklis iegādāts tirdzniecības uzņēmumā, tas uzrādīts agregātu
numuru salīdzināšanā un izziņa par agregātu numuru salīdzināšanu ir derīga;
- ja īpašnieka maiņa noformēta e.CSDD,:
• transportlīdzeklis nav pārbūvēts par sporta transportlīdzekli (reģistrācijas
apliecības sadaļā “Piezīmes” ir atzīme “SPORTA”);
• transportlīdzekli nav aizliegts ekspluatēt;

-

-

• nav veikta aizliegta pārbūve (reģistrācijas apliecības sadaļā “Piezīmes” ir
atzīme “Aizliegts ekspluatēt, veikta aizliegta pārbūve”);
• transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir norādīts tā izgatavotāja vai
CSDD piešķirts identifikācijas numurs (VIN);
pēc pēdējās reģistrācijas darbības transportlīdzekļa agregātu numuru
salīdzināšanā nav noteiktas tehnisko datu izmaiņas vai nav veikta pārbūve;
transportlīdzeklis nav izslēgts no reģistra, jo reģistrēts ārvalstī vai sakarā ar
to, ka 3 gadus nav veikta transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšana
vai tehniskā apskate;
transportlīdzeklim nav reģistrēts aizliegums attiecīgo reģistrācijas darbību
veikšanai (t.sk. īpašnieka aizliegums);
ir nomaksāti transportlīdzeklim, īpašniekam vai turētājam piemērotie sodi.

