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Informatīvais materiāls
Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avanss
par vieglo taksometru
Rīgas domes Satiksmes departaments informē:
1. 2016.gada 23.novembrī ir pieņemts un 2017.gada 1.janvārī stājās spēkā
likums “Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu””. Likums nosaka
Autopārvadājumu likuma 35.pantā minētajam pārvadātājam pienākumu maksāt
obligāto iemaksu avansu 130 euro kalendārajā mēnesī par katru vieglo
taksometru, ar kuru tiek veikti pārvadājumi, īpaši šim mērķim paredzētajā kontā.
2. Ministru kabinetā 2016.gada 13.decembrī ir pieņemti un 2017.gada
1.janvārī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.807 “Grozījumi Ministru
kabineta 2012.gada 3.jūlija noteikumos Nr.468 “Noteikumi par pasažieru
pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem”” (turpmāk – MK noteikumi). MK
noteikumi paredz, ka pašvaldība, kas izsniegusi speciālo atļauju (licenci) un
pieņēmusi lēmumu par licences kartītes izsniegšanu taksometram, izsniedz licences
kartīti, ja par taksometru veikts valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
avansa maksājums.
3. Autopārvadājumu likuma 35.pantā minētais pārvadātājs obligāto
iemaksu avansu ieskaita kontā LV25TREL813005611100B. Veicot maksājumu,
nodokļu maksātājam jānorāda:
- nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;
- nodokļu maksātāja pilns nosaukums;
- vieglā taksometra valsts reģistrācijas numurs, par kuru tiek veikts obligāto
iemaksu avansa maksājums, vai atsauce uz pielikumu (saskaņā ar paraugu),
kurā tiek norādīts vieglā taksometra valsts reģistrācijas numurs, par kuru
tiek veikts obligāto iemaksu avansa maksājums, ja minēto informāciju nav
iespējams norādīt maksājuma mērķī;
- kalendārais mēnesis, par kuru tiek veikts obligāto iemaksu avansa
maksājums, ja tas netiek norādīts pielikumā pie maksājuma uzdevuma;
- saņēmēja nosaukums – Valsts ieņēmumu dienests;
- saņēmēja reģistrācijas numurs – 90000069281;
- saņēmēja budžeta konta kods – TRELLV22.
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4. Lai saņemtu licences kartīti pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem
taksometriem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, pārvadātājam Rīgas domes
Satiksmes departamentā ir jāiesniedz:
4.1. pieteikums licences kartītes izsniegšanai (7.pielikums);
4.2. dokuments par licences mainīgās daļas samaksu, par katru pieteikumā
licences kartītes izsniegšanai norādīto pārvadātāja pasažieru komercpārvadāšanai
izmantojamo transportlīdzekli atbilstoši pieteikumā licences kartītes izsniegšanai
norādītajam termiņam;
4.3. vieglā taksometra skaitītāja tehniskās pases ar derīgu verifikācijas atzīmi
un atzīmi par skaitītāja reģistrēšanu Valsts ieņēmumu dienestā kopija (uzrādot
dokumenta oriģinālu); i
4.4. dokuments (maksājuma uzdevums, vai internetbankas izdruka), kas
apliecina obligātās iemaksas veikšanu 130 euro par katru pieteikumā licences kartītes
izsniegšanai norādīto pārvadātāja pasažieru komercpārvadāšanai izmantojamo
transportlīdzekli, atbilstoši pieteikumā licences kartītes izsniegšanai norādītajam(iem)
mēnesim(šiem).
5. Ja obligātā iemaksa tiek veikta vienlaicīgi par vairākiem
transportlīdzekļiem un maksājuma uzdevumā par obligātās iemaksas avansa
maksājuma veikšanu nav iespējams norādīt pilnu informāciju par vieglo taksometru
valsts reģistrācijas numuriem, par kuriem tiek veikts obligāto iemaksu avansa
maksājums, un kalendāro mēnesi, dokumentam par obligātās iemaksas avansa
maksājuma veikšanu jāpievieno pielikums, atbilstoši paraugam (sk.pielikumā).
6. Ja pārvadātājs vēlas izņemt licences kartīti pasažieru pārvadājumiem ar
vieglajiem taksometriem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā vairākiem
mēnešiem, obligāto iemaksu avansa maksājums jāveic par visiem kalendārajiem
mēnešiem.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā Rīgas domes Satiksmes departaments aicina zvanīt uz
informatīvo tālruni 67012719 vai 67012756, vērsties Rīgas domes Satiksmes departamenta
Sabiedriskā transporta un pasažieru komercpārvadājumu nodaļā, pieņemšanas laikos.
2017.gada 16.janvārī
Informāciju sagatavoja
Rīgas domes Satiksmes departamenta
Sabiedriskā transporta un pasažieru
komercpārvadājumu nodaļa
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Transportlīdzekļiem, par kuriem licences kartīte tiek pieprasīta pirmo reizi, pamatojoties uz
piešķirto licenci pārvadātājam vai piešķirto licences kartīti pārvadātāja transportlīdzeklim. Kā arī, ja
transportlīdzeklis pāriet no viena pārvadātāja pie cita.

