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Par uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli 

 

God. Tavara kungs! 

 

 Valsts akciju sabiedrība „Ceļu satiksmes drošības direkcija” 

(turpmāk – CSDD) ir saņēmusi Jūsu iesniegumu ar lūgumu sniegt 

atbildes uz jautājumiem par uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa 

piemērošanu un paskaidro sekojošo. 

Atbilstoši CSDD uzturētā Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts 

reģistra datiem juridisko personu īpašumā bija reģistrēts tabulā norādītais 

vieglo automobiļu skaits. 

Datums Skaits 

01.01.2009. 93199 

01.01.2010. 79639 

01.01.2011. 68902 

01.01.2012. 60011 

 

Lielākā daļa no vieglajiem automobiļiem ir pārreģistrēti fizisko 

personu īpašumā. CSDD atbilstoši reģistra informācijai var secināt, ka 

2009.gadā no juridiskām personām uz fiziskām personām pārreģistrēti 

22973 transportlīdzekļi, 2010.gadā – 24510 transportlīdzekļi un 

2011.gada sešos mēnešos – 13728 transportlīdzekļi. 

Kopējo transportlīdzekļu skaita kritumu ir ietekmējusi arī  CSDD 

veiktā to transportlīdzekļu, ar kuriem nav veiktas darbības vairāk kā 

piecus gadus, izslēgšana no reģistra, kā arī transportlīdzekļu norakstīšana. 

Datu par to, cik daudz transportlīdzekļu komersanti ir piereģistrējuši 

ārvalstīs, CSDD nav, bet tranzīta numuru zīmes juridiskajām personām 

2009.gadā ir izsniegtas 7995 transportlīdzekļiem, 2010.gadā – 7878 

transportlīdzekļiem un 2011.gada sešos mēnešos – 4362 

transportlīdzekļiem. 

Finansiālo zaudējumu jeb no pārreģistrētajiem transportlīdzekļiem 

negūto nodokļu ieņēmumu aprēķināšanu CSDD nav veikusi, jo tā nav 

CSDD kompetence. Attiecībā uz CSDD zaudējumiem aprēķini arī nav 

veikti, taču, jo mazāk transportlīdzekļu ir reģistrēts Latvijā, jo mazāks ir 

CSDD finanšu līdzekļu apgrozījums un ieguvums. 
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Saskaņā ar CSDD rīcībā esošajiem uzņēmumu vieglo 

transportlīdzekļu nodokļa iekasēšanas datiem par 2011.gadu ir iekasēti 

nedaudz vairāk kā 10 miljoni latu, bet pašlaik vēl juridiskās personas 

turpina veikt maksājumus par 2011.gadu. 

CSDD rīcībā nav datu par komersantu uzstādīto globālās 

pozicionēšanas ierīču skaitu un to uzstādīšanas un ekspluatācijas 

izmaksām, bet no reģistra datiem ir secināms, ka 2011.gadā ir deklarēti 

6890 transportlīdzekļi, par kuriem juridiskās personas nemaksā nodokli 

un 2012.gadā – 5747 transportlīdzekļi (Transportlīdzekļa ekspluatācijas 

nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums 14.pants). 

Vienlaikus informējam, ka CSDD izmaksas, lai aprīkotu un uzturētu 

globālās pozicionēšanas sistēmu (GPS) vienam transportlīdzeklim, ir 

apmēram Ls350. 

CSDD rīcībā nav informācijas, vai ir veikti aprēķini par 

administratīvajiem izdevumiem valstij. CSDD, administrējot uzņēmumu 

vieglo transportlīdzekļu nodokli, ir veikusi programmnodrošinājuma 

izstrādi, kā arī pilnveido un uztur to un ikdienā veic atbilstoši likumā 

noteiktajam nodokļa iekasēšanas funkciju. CSDD izdevumi netiek segti 

no valsts budžeta. 

 

 

Ar cieņu, 

 

Direktora vietnieks      Ē.Piternieks 
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