CSDD e-pakalpojumu izmantošanas apraksts

Ārvalstīs reģistrēta transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa
apmaksa
Sadaļā „Ārvalstī reģistrēta transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis” transportlīdzekļa
vadītājs Transportlīdzekļu un to vadītāju reģistrā (turpmāk – Reģistrs) var veikt ārvalstī
reģistrēta transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa (turpmāk – Nodoklis) apmaksu.
Pakalpojumu var izmantot arī personas, kuras nav reģistrētas CSDD e-pakalpojumu
izmantošanai!
Lai saņemtu pakalpojumu kā e-pakalpojumos nereģistrēta persona, vispirms jāizvēlas
e-pakalpojumu sadaļa “Pakalpojumi nereģistrētiem lietotājiem”.

Atvērtajā ekrānā izvēlas saiti “Ārvalstīs reģistrēta transportlīdzekļa ekspluatācijas
nodoklis.”

Lai veiktu Nodokļa samaksu kā e-pakalpojumos autorizēta persona, sadaļā „Sodi,
pārkāpumi un nodokļi” izvēlas apakšsadaļu „Ārvalstī reģistrēta transportlīdzekļa
ekspluatācijas nodoklis”.

Atvērtajā logā var pārbaudīt jau apmaksāta Nodokļa samaksas periodu un veikt
Nodokļa samaksu par citu transportlīdzekli. Lai veiktu Nodokļa samaksu, izvēlas saiti
„Iegādāties ārvalsts atļauju”.

Atvērtajā logā ievada visus pakalpojuma saņemšanai nepieciešamos datus.
Ja Nodokļa samaksu e-pakalpojumos veic autorizēta persona, personas datu lauki
ekrānā tiks aizpildīti automātiski, nebūs jānorāda nodokļa maksātāja dati, e-pasts un
drošības kods.

Laukā „TL reģistrācijas valsts” no izvēles saraksta norāda transportlīdzekļa
reģistrācijas valsti.
Laukā „TL reģistrācijas numurs” norāda transportlīdzeklim piešķirto reģistrācijas
numuru.

Laukā „TL vadītāja vārds” norāda transportlīdzekļa vadītāja vārdu, kā tas norādīts
personas apliecinošajā dokumentā.
Laukā „TL vadītāja uzvārds” norāda transportlīdzekļa vadītāja uzvārdu, kā tas
norādīts personas apliecinošajā dokumentā.
Laukā „TL vadītāja personas kods” norāda Latvijā piešķirto personas kodu nenorādot
atstarpi vai simbolu „-”.
TL vadītāja datus jānorāda manuāli, ja e-pakalpojumos Nodokļa samaksu veic
nereģistrēta persona. Ja pakalpojuma saņēmējs ir autorizēta persona, kā TL vadītājs,
pakalpojuma saņēmējs un Nodokļa maksātājs automātiski tiek norādīta persona, kas
autorizējusies CSDD e-paklapojumos.
Laukā „Datums no” norāda datumu no kura transportlīdzeklis tiks izmantots Latvijas
teritorijā.
Laukā „Datums līdz” norāda datumu līdz kuram (ieskaitot) transportlīdzeklis tiks
izmantots Latvijas teritorijā.
Veicot Nodokļa maksājumu, transportlīdzekļa vadītājs pastāvīgi izvērtē periodu par
kuru veic Nodokļa samaksu. Nodokļa maksājumu var veikt par īsāku periodu un
nepieciešamības gadījumā to var pagarināt, veicot atkārtotu Nodokļa maksājumu par
nākamo periodu, kad transportlīdzeklis tiks izmantots Latvijas teritorijā.
Nodokļa likmes noteiktas Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu
vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā.

Uzmanību!
CSDD nodrošina tikai nodokļa iekasēšanu, bet neveic tā samaksas kontroli un
atmaksāšanu. Lēmumu par nodokļa vai tā daļas atmaksāšanu pieņem Valsts ieņēmumu
dienests.
Nodokļa samaksu var veikt tikai tad, ja pakalpojuma saņēmējs ir iepazinies ar
pakalpojuma noteikumiem un apliecinājis, ka piekrīt tiem. Ar pakalpojuma
noteikumiem var iepazīties sadaļā “Noteikumi”, vai izvēloties saiti apliecinājumā.

Ievadītos datus apstiprina ar darbības pogu “Turpināt” (darbības poga kļūst aktīva, kad
ielikts “keksis” pie apliecinājuma).

Pirms Nodokļa maksājuma veikšanas, atvērtajā ekrānā tiek attēlots norādītais
transportlīdzekļa izmantošanas periods un aprēķinātās summas apmērs, par norādīto
periodu.
Ja ievadītie dati ir jālabo, izvēlas darbības pogu „Atgriezties”, veic nepieciešamās
korekcijas un ievadītos datus apstiprina ar darbības pogu “Turpināt”. Atvērtajā ekrānā
atkārtoti pārbauda norādītos datus un, ja norādītie dati ir korekti, izvēlas darbības pogu
„Maksāt”.

Ekrānā tiek attēlots sagatavotais Nodokļa maksājums un CSDD maksājums par
Nodokļa pārskaitījumu uz Valsts kasi.

Pirms Nodokļa maksājuma veikšanas ir jāiepazīstas ar maksājumu veikšanas
noteikumiem. Lai ar tiem iepazītos, izvēlas saiti apliecinājumā „maksājumu veikšanas
noteikumiem”. Lai atgrieztos pie pakalpojuma augšējā izvēlnē izvēlas sadaļu „€
Maksājums”, atzīmē “piekrītu maksājumu veikšanas noteikumiem” un izvēlas darbības
pogu „Veikt maksājumu”.
Ja kādu iemeslu pēc ir jāpārtrauc uzsāktā pakalpojuma noformēšanas process, izvēlas
darbības pogu „Atcelt”.
Ja ir aktivizēta darbības poga „Veikt maksājumu”, atvērtajā ekrānā norāda maksātāja
datus, kas norādīti uz bankas norēķinu kartes un izvēlas darbības pogu „Veikt
maksājumu”.

Ja kādu iemeslu pēc ir jāpārtrauc maksāšanas process, izvēlas darbības pogu „Atcelt
maksājumu”.

Ārvalstīs reģistrēta transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa
apmaksas pārbaude

Lai pārliecinātos par jau apmaksāta nodokļa samaksas periodu, izvēlas saiti „Pārbaudīt
ārvalsts atļaujas derīgumu”.

Ekrāna laukā “TL reģistrācijas numurs” norāda ārvalstīs reģistrētā transportlīdzekļa
reģistrācijas numuru un izvēlas darbības pogu “Pārbaudīt”.

Atvērtajā logā tiek norādīta informācija par veiktajiem Nodokļa maksājumiem.

