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Informatīvs materiāls 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avanss 

par taksometru 

Rīgas domes Satiksmes departaments informē: 

1. Saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 21.panta desmito 
daļu Autopārvadājumu likuma 35.pantā minētajam pārvadātājam ir pienākums 
maksāt obligāto iemaksu avansu 130 euro kalendāra mēnesī par katru 
taksometru, ar kuru tiek veikti pasažieru komercpārvadājumi, īpaši šim mērķim 
paredzētajā kontā. 

2. Autopārvadājumu likuma 35.panta 1.5daļas 5.punkts nosaka, ka 
pašvaldība izsniedz licences kartīti pārvadātāja autotransporta līdzeklim uz 
pārvadātāja pieprasīto termiņu, kas nepārsniedz periodu, par kuru veikts valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avansa maksājums. 

3. No 2021.gada 1.janvāra Autopārvadājumu likuma 35.pantā minētais 
pārvadātājs valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avansu veic uz 
sekojošiem rekvizītiem: 

Saņēmēja nosaukums: Valsts ieņēmumu dienests 
Saņēmēja reģistrācijas numurs: 90000010008 
Konta numurs: LV17TREL813105600300B 
Saņēmēja iestāde: Valsts kase 
BIC kods: TRELLV22XXX 

Veicot maksājumu, nodokļu maksātājam jānorāda: 
 

- nodokļu maksātāja reģistrācijas kods; 
- nodokļu maksātāja pilns nosaukums; 
- taksometra valsts reģistrācijas numurs, par kuru tiek veikts valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu avansa maksājums, vai atsauce uz 
pielikumu (saskaņā ar paraugu), kurā tiek norādīts taksometra valsts 
reģistrācijas numurs, par kuru tiek veikts valsts sociālās apdrošināšanas 
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. 
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4. Lai saņemtu licences kartīti pasažieru pārvadājumiem ar taksometriem 
Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, pārvadātājam Rīgas domes Satiksmes 
departamentā ir jāiesniedz: 

4.1. pieteikums licences kartītes izsniegšanai; 
4.2. dokuments par licences mainīgās daļas samaksu, par katru pieteikumā 

licences kartītes izsniegšanai norādīto pārvadātāja pasažieru komercpārvadājumu 
veikšanai izmantojamo transportlīdzekli atbilstoši pieteikumā licences kartītes 
izsniegšanai norādītajam termiņam; 

4.3. dokuments (maksājuma uzdevums, vai internetbankas izdruka), kas 
apliecina obligātās iemaksas veikšanu 130 euro par katru pieteikumā licences kartītes 
izsniegšanai norādīto pārvadātāja pasažieru komercpārvadājumu veikšanai 
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 valsts obligāto sociālās 
apdrošināšanas iemaksas avansa maksājuma veikšanu nav iespējams norādīt pilnu 
informāciju par taksometru valsts reģistrācijas numuriem, par kuriem tiek veikts 
valsts obligāto sociālās apdrošināšanas iemaksas 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 
taksometriem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā vairākiem mēnešiem, valsts 
obligāto sociālās apdrošināšanas iemaksas avansa maksājums jāveic par visiem 
kalendārajiem mēnešiem. 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā Rīgas domes Satiksmes departaments aicina 
zvanīt uz informatīvo tālruni 67012725 vai 67012785, vērsties Rīgas domes Satiksmes 
departamenta Sabiedriskā transporta un pasažieru komercpārvadājumu nodaļā, pieņemšanas 
laikos. 

2021.gada 13.janvārī 

Informāciju sagatavoja Rīgas domes 
Satiksmes departamenta Sabiedriskā 
transporta un pasažieru 
komercpārvadājumu nodaļa 


