LĪZINGA OBJEKTU PĀRREĢISTRĒŠANA
Transportlīdzekļu īpašnieku maiņu organizēsim laika periodā no 2022. gada 22. augusta līdz
16. septembrim. Gadījumā, ja minētajā periodā plānojat, ka transportlīdzeklis būs ārpus
Latvijas, lūdzam līdz š.g. 15. augustam informēt PrivatBank, lai vienotos par konkrētu laiku
transportlīdzekļa pārreģistrēšanai augstāk minētā laika perioda ietvaros:
• nosūtot informāciju uz e-pastu lizings@privatbank.lv;
• zvanot uz tālruni 8515 (zvaniem no Latvijas) un +371 6704 1300 zvaniem no ārzemēm.
Izdevumus par līzingā iegādātā transportlīdzekļa pārreģistrāciju un jaunas tehniskās pases
izgatavošanu uzņemas bankas. Savukārt pie pārreģistrācijas bankas apmaksātās sodu un
nodokļu (Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis un Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu
nodoklis) summas, ja tādas būs, Industra Bank iekļaus rēķinā ar apmaksas termiņu līdz gada
beigām.
Svarīgi:
• Lūdzam līdz š.g. 20. augustam nomaksāt transportlīdzeklim piemērotos neapmaksātos
sodus, kā arī ekspluatācijas un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļus, pretējā
gadījumā tos apmaksās banka, pēc tam iekļaujot rēķinā;
• Ja transportlīdzekļa turētājam tiek piemēroti ekspluatācijas un/vai citi nodokļu
atvieglojumi, lūdzam obligāti tos deklarēt, autorizējoties e-CSDD līdz š.g. 19. augustam,
pretējā gadījumā atvieglojumi netiks ņemti vērā, veicot nodokļu un nodevu apmaksu.
Detalizētu informāciju lūdzam skatīt CSDD tīmekļa vietnes sadaļā "Nodokļi":
-

"Transportlīdzekļa
ekspluatācijas
nodoklis"
(https://www.csdd.lv/transportlidzeklaekspluatacijas-nodoklis/nodokla-maksataji-tlen);
"Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis" (https://www.csdd.lv/uznemumu-vieglotransportlidzeklu-nodoklis/vispariga-informacija).

• Turpmāk ikmēneša līzinga rēķini Jums tiks nosūtīti uz Līzinga līgumā norādīto e-pasta
adresi. Lūdzam sazināties ar Industra Bank, rakstot uz info@industra.finance un norādot
savu e-pastu un tālruni, ja līgumā noteiktajā datumā rēķinu saņemat, kā arī gadījumos, ja
ir mainījusies Līzinga līgumā norādītā e-pasta adrese, telefona numurs vai cita Jūsu
kontaktinformācija.
• Transportlīdzekļu OCTA polises paliks spēkā atbilstoši OCTA līguma noteikumiem.
• Par transportlīdzekļa KASKO apdrošināšanas polisi aicinām sazināties ar savu
apdrošinātāju un noslēgt vienošanos pie apdrošināšanas līguma, paredzot, ka noslēgtie
KASKO līgumi paliek spēkā pēc transportlīdzekļa pārreģistrācijas uz Industra Bank. Pēc
polises termiņa beigām lūdzam sūtīt informāciju par jaunu vai atjaunoto apdrošināšanas
polisi (polises kopiju) uz e-pastu info@industra.finance.
• Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņas reģistrāciju var veikt tikai līzinga
objekta turētājs, uzrādot traktortehniku vai tās piekabi tehnisko datu salīdzināšanai un
iesniedzot Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā (VTUA) iesniegumu un reģistrācijas
apliecību, tāpēc lūdzam sazināties ar PrivatBankas darbiniekiem, lai atsevišķi vienotos par
pārreģistrācijas kārtību. Ar informāciju par traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka
maiņas
reģistrāciju
varat
iepazīties
VTUA
tīmekļa
vietnē:
https://www.vtua.gov.lv/lv/traktortehnikas-registracija.
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Pārreģistrēšanas process:
• Periodā no 2022. gada 22. augusta līdz 16. septembrim bankas veiks darbības īpašnieka
maiņas reģistrēšanai CSDD.
• Tiklīdz transportlīdzekļa jaunā reģistrācijas apliecība būs sagatavota, iepriekš izsniegtā
apliecība kļūs nederīga izmantošanai ceļu satiksmē un tā Jums ir jāiznīcina patstāvīgi.
Industra Bank sazināsies ar Jums, lai vienotos par jaunās transportlīdzekļa reģistrācijas
apliecības saņemšanu.
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar PrivatBank vai Industra Bank, izmantojot vēstulē
norādīto kontaktinformāciju.
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