Informācija par valsts nodevu samaksu

1.

Par kādiem pakalpojumiem var maksāt valsts nodevu kontā?

Uzņēmumu reģistra valsts nodevu kontā (LV84TREL1060190913200, kods: TRELLV22, Valsts kase)
veicama samaksa tikai par šādiem Uzņēmumu reģistra reģistrācijas pakalpojumiem (nav veicami maksājumi
par citiem maksas pakalpojumiem, kas neskar reģistrāciju):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

2.

Reģistrācija komercreģistrā;
Reģistrācija uzņēmumu reģistra žurnālā;
Reģistrācija biedrību un nodibinājumu reģistrā;
Reģistrācija komercķīlu reģistrā;
Reģistrācija laulāto mantisko attiecību reģistrā;
Reģistrācija politisko partiju reģistrā;
Reģistrācija reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā;
Reģistrācija masu informācijas līdzekļu reģistrā;
Reģistrācija pārstāvniecību reģistrā;
Reģistrācija Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā;
Reģistrācija šķīrējtiesu reģistrā.

Kas jāņem vērā, veicot valsts nodevas maksājumu?

1. Attiecīgā valsts nodeva ir jāsamaksā pirms pieteikuma iesniegšanas reģistrācijai. Pakalpojums tiks
sniegts tikai pēc tam, kad Uzņēmumu reģistrs pārliecināsies, ka valsts nodeva ir ieskaitīta
Uzņēmumu reģistra kontā.
2. Ja valsts nodevas apmaksu veic ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību (banka, arī
internetbanka, pasts u.c.), pakalpojuma apmaksa veicama vismaz divas darbdienas pirms
pakalpojuma pieteikšanas Uzņēmumu reģistrā. Pretējā gadījumā Valsts kase var neuzrādīt
samaksāto summu pieejamu un tādēļ valsts notārs būs spiests pieņemt lēmumu par termiņa
pagarināšanu pieteikuma izskatīšanai vai atlikt reģistrāciju. Ja pakalpojumu nepieciešams saņemt
nekavējoties, aicinām to apmaksāt uz vietas Uzņēmumu reģistra telpās ar maksājumu karti.
3. Valsts nodevas apmaksai nedrīkst izmantot agrāk izveidojušos naudas summu atlikumus no citiem
pakalpojumiem. Pārmaksātās summas var atgūt (sk. 6.punktu).
4. Ja valsts notārs ir pieņēmis lēmumu atlikt ieraksta izdarīšanu vai iesniedzamo dokumentu
reģistrēšanu, valsts nodevu neatmaksā. Taču, ja dokumenti, kuros trūkumi novērsti, tiek iesniegti
pirms lēmumā norādītā termiņa trūkumu novēršanai, tad atkārtoti valsts nodeva nav jāmaksā.

3.

Kādos veidos var maksāt?

Valsts nodevu samaksāt ir iespējams šādos veidos:
1. Ar maksājumu karti uz vietas Uzņēmumu reģistrā;
2. Ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību (banka, pasts u.c.);
3. Uzņēmumu reģistra pārziņā esošajā speciālajā tiešsaistes formā portālā www.latvija.lv, ja tiek
izmantots e-pakalpojums (tikai standartizētu izziņu gadījumā).
Ievērībai! Ja valsts nodevas apmaksu veic ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību (banka, arī
internetbanka, pasts u.c.), pakalpojuma apmaksa veicama vismaz divas darbdienas pirms pakalpojuma
pieteikšanas Uzņēmumu reģistrā. Pretējā gadījumā Valsts kase var neuzrādīt samaksāto summu pieejamu

un tādēļ valsts notārs būs spiests pieņemt lēmumu par termiņa pagarināšanu pieteikuma izskatīšanai vai
atlikt reģistrāciju. Ja pakalpojumu nepieciešams saņemt nekavējoties, aicinām to apmaksāt uz vietas
Uzņēmumu reģistra telpās ar maksājumu karti.

4.

Kāds ir valsts nodevas apmērs?
1. Informāciju par valsts nodevas apmēru var iegūt mājaslapas sadaļā „UR reģistri”. Valsts nodevu
apmēri un atvieglojumi ir apstiprināti ar Ministru kabineta noteikumiem.
2. Ja pieteicējs pieteikumu reģistrācijai iesniedz elektroniski, portālā www.latvija.lv un izsaka vēlēšanos
arī valsts notāra lēmumu saņemt, izmantojot portālu www.latvija.lv vai uz savu e-pastu, tiek
piemērota atlaide 10% apmērā no noteiktā valsts nodevas pamēra. Maksājums veicams tikai portālā,
izmantojot piedāvātās internetbanku maksājumu iespējas.

5.

Kā informēt Uzņēmumu reģistru par veikto maksājumu?
1. Pieteikumam jāpievieno un Uzņēmumu reģistrā jāiesniedz maksājumu apliecinošs dokuments, tā
atvasinājums (t. sk. neapliecinātu kopiju, internetbankas izdruku) vai paziņojums par maksājumu. Ja
pieteikuma veidlapā tas ir paredzēts, informāciju par veikto maksājumu var norādīt pieteikumā
speciāli tam paredzētā vietā.
2. Maksājuma mērķī (detalizācijā) ieteicams norādīt attiecīgo pieprasīto Uzņēmumu reģistra
reģistrācijas pakalpojumu.

6.

Kā atgūt nepareizi samaksāto (pārmaksāto) valsts nodevas summu?

Lai atgūtu nepareizi samaksāto (nepareizs konts u.c.) vai pārmaksāto summu, Uzņēmumu reģistrā ir
jāiesniedz iesniegums (iesnieguma paraugs). Iesniegumu paraksta persona, kura ir veikusi samaksu.
Juridiskas personas vārdā iesniegumu paraksta tās pārstāvēttiesīgā amatpersona. Ja iesniegumu paraksta
pilnvarnieks (arī grāmatvedis, sekretārs), pievienojama pilnvara.
Ja ir saņemts Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmums, kurā ir norādīta neizmantojamā un atmaksājamā
valsts nodevas summa, pieteicējs, pamatojoties uz šo lēmumu, var vērsties Valsts ieņēmumu dienestā ar
lūgumu pārskaitīt neizmantoto valsts nodevas summu uz tā norādīto kontu. Šādā gadījumā papildu
iesniegums Uzņēmumu reģistrā nav jāiesniedz.

