
Transportlīdzekļu pārreģistrēšana  
uz OP Corporate Bank plc filiāli Latvijā,  
saglabājot līdzšinējo turētāju

1. solis
Transportlīdzekļa turētājs e-CSDD vidē:

•   Samaksā zemāk minētos nodokļus:

•  TEN (transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli) līdz gada beigām. 

TEN samaksa  
ir jāveic e-CSDD sadaļā 
Sodi, pārkāpumi un nodokļi -> 
Ekspluatācijas nodokļa apmaksa

•  UVTN (uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli) līdz kārtējam mēnesim (ieskaitot). Ja e-iesniegumu īpašnieka maiņas 
reģistrācijai paredzēts iesniegt nākamajā kalendārajā mēnesī, tad UVTN jāsamaksā arī par nākamo mēnesi, jo uz īpašnieka 
maiņas reģistrācijas brīdi UVTN ir jābūt samaksātam par iepriekšējo periodu, ieskaitot reģistrācijas mēnesi.

UVTN samaksa  
ir jāveic e-CSDD sadaļā
Sodi, pārkāpumi un nodokļi -> 
Uzņēmumu vieglo 
transportlīdzekļu nodokļa 
apmaksa

Izvēlnē manuāli jānorāda 
mēnesis, līdz kuram tiek veikta 
UVTN samaksa.

 

•   Samaksā visus sodus, kuriem iestājies obligātās apmaksas termiņš. 

•  Sodu samaksa jāveic e-CSDD sadaļā  Sodi, pārkāpumi un nodokļi -> Piemērotie naudas sodi un to apmaksa
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—>Turpinājums
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•    Maksājumus par transportlīdzekļa 
pārreģistrāciju CSDD un pasta 
pakalpojumiem sedz OP Bank.

•    Pēc jaunās transportlīdzekļa 
reģistrācijas apliecības saņemšanas 
transportlīdzekļa turētājam 
jāiznīcina iepriekšējā apliecība. 

•    Latvijas teritorijā ceļu satiksmē 
var piedalīties, transportlīdzekļa 
reģistrācijas apliecībai klāt neesot, 
bet tādā gadījumā transportlīdzekļa 
vadītājam līdzi jābūt personu 
apliecinošam dokumentam.  
Lai ar transportlīdzekli izbrauktu 
ārpus Latvijas teritorijas, līdzi jābūt 
transportlīdzekļa reģistrācijas 
apliecībai.

•    Spēkā esošā OCTA polise  
pirms termiņa netiek anulēta 
– saskaņā ar Sauszemes 
transportlīdzekļu īpašnieku 
civiltiesiskās atbildības obligātās 
apdrošināšanas likuma  
(OCTA likums) 10. panta septīto 
daļu, OCTA likuma 10. panta 
sestās daļas nosacījumi neattiecas 
uz transportlīdzekļa līzinga 
gadījumiem, ja transportlīdzeklis 
tiek pārreģistrēts un mainās 
transportlīdzekļa reģistrācijas 
apliecībā norādītais  
transportlīdzekļa īpašnieks, 
nemainot transportlīdzekļa 
reģistrācijas apliecībā norādīto  
transportlīdzekļa turētāju.

•    Spēkā esošā KASKO polise 
pirms termiņa netiek anulēta. 
Atbilstoši KASKO noteikumiem, 
pēc reģistrācijas apliecības maiņas 
par šo faktu ir jāpaziņo savai 
apdrošināšanas sabiedrībai.  
Pēc tam apdrošināšanas sabiedrība 
sagatavos atbilstošu pielikumu  
pie KASKO polises. 

•    Tiem transportlīdzekļiem, kuri 
netiks pārreģistrēti līdz 2021. 
gada 5. novembrim (ieskaitot) 
automātiski tiks noteikts liegums 
iziet tehnisko apskati, kā arī veikt 
citas darbības ar tiem CSDD. 
Saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu, 
nepārreģistrēts transportlīdzeklis 
nedrīkst piedalīties satiksmē.

1. solis - turpinājums
•    Transportlīdzekļa turētājs  

no turētāja e-CSDD konta  
(ja turētājs ir juridiska persona, 
pēc autorizācijas fiziskas personas 
kontā maina kontu un iesniegumu 
formē no juridiskās personas konta), 
pēc autorizācijas e-CSDD sadaļā 
“e-iesniegums” noformē iesniegumu 
par jaunas reģistrācijas apliecības 
noformēšanu un nosūtīšanu  
pa pastu.

•    Laukā “Tēma” no izvēlnes saraksta 
atzīmē ierakstu “OP CORPORATE BANK transportlīdzekļu turētājiem”. 

•    Kad augšminētie soļi ir izpildīti, transportlīdzekļa turētājs  
par to informē savu OP projektu vadītāju.

2. solis
•    Mēneša laikā OP Finance nodod īpašumtiesības OP Bank,  

atzīmē norādot iepriekš reģistrēto transportlīdzekļa turētāju.  
Izdarot atzīmi par īpašnieka maiņu, transportlīdzeklis tiek noņemts  
no uzskaites. Atzīme par īpašnieka maiņu tiek noformēta CSDD reģistrā. 

•    Pēc atzīmes noformēšanas 5 dienu laikā jāveic īpašnieka maiņas 
reģistrācija. Ja reģistrācija netiks veikta un nebūs izsniegta jauna 
reģistrācijas apliecība, transportlīdzeklim iestāsies aizliegums piedalīties ceļu 
satiksmē. 

3. solis
•    Pēc īpašumtiesību nodošanas CSDD noformē jaunās transportlīdzekļu reģistrācijas apliecības un nosūta tās vienkāršā 

pasta sūtījumā uz turētāja e-iesniegumā norādīto adresi, izmantojot Latvijas Pasta pakalpojumu. 


