LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS
Rīgā 2011.gada 2.augustā

Noteikumi №616
(prot. №46, 47.§)

GROZĪJUMI MINISTRU KABINETA
2005.GADA 24.MAIJA NOTEIKUMOS №360
«NOTEIKUMI PAR UZŅĒMUMU REĢISTRA
SNIEGTAJIEM MAKSAS PAKALPOJUMIEM»
Izdoti saskaņā ar
Likuma par budžetu
un finanšu vadību
5.panta devīto daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 24.maija noteikumos №360 «Noteikumi par
Uzņēmumu reģistra sniegtajiem maksas pakalpojumiem» (Latvijas Vēstnesis, 2005, 95;
2009, 10) šādus grozījumus:
1. Papildināt noteikumus ar 5. un 6.punktu šādā redakcijā:
«5. Samaksu par licenci Uzņēmumu reģistra rīcībā esošās tiesību subjektu un juridisko
faktu reģistrācijas procesā radītās aktuālās informācijas atkalizmantošanai (turpmāk - licence)
var veikt četrās vienādās daļās par katru ceturksni, skaitot no licences saņemšanas dienas.
6. Par licences saņemšanu maksā šo noteikumu 2.punktā noteiktajā kārtībā. Maksājumu
par pirmo licences darbības ceturksni veic pirms pieteikuma iesniegšanas Uzņēmumu
reģistrā. Maksājumu par katru nākamo licences darbības ceturksni veic līdz iepriekšējā
licences darbības ceturkšņa pēdējai dienai.»
2. Izteikt pielikumu šādā redakcijā:
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«PIELIKUMS
Ministru kabineta
2005.gada 24.maija
noteikumiem №360

Uzņēmumu reģistra sniegto maksas pakalpojumu cenrādis
№
p.k.
1
1.

2.
3.
4.
5.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

2
3
Informācijas sniegšana par lietvedībā
1 gabals
iesniegtajiem dokumentiem attiecībā uz
Uzņēmumu reģistrā reģistrētu subjektu vai
juridisko faktu
Dokumenta kopijas izgatavošana no lietvedības
1 lappuse
lietas
Dalības maksa par piedalīšanos Uzņēmumu
1 dalībnieks
reģistra organizētajos semināros
Izdruku no Uzņēmumu reģistra reģistriem
1 lappuse
tulkošana angļu, vācu un krievu valodā
Kapitālsabiedrību un kooperatīvo sabiedrību
1 sapulce
dalībnieku, akcionāru vai biedru sapulču
(arī atkārtotā,
izsludināšana un atklāšana (cenā nav iekļauti
ja pirmā nav
administratīvie un organizatoriskie izdevumi):
lemttiesīga)
sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku
sapulce (līdz pieciem dalībniekiem)
sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku
sapulce (vairāk par pieciem dalībniekiem)
akciju sabiedrības akcionāru sapulce
kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulce
(pilnvaroto sapulce) (līdz 100 biedriem)
kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulce
(pilnvaroto sapulce) (vairāk par 100 biedriem)
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Cena PVN Cena
bez (Ls)*
ar
PVN
PVN
(Ls)
(Ls)
4
5
6
6,60 0,00* 6,60

0,66

0,15

0,81

20,00

0,00* 20,00

10,00

2,20 12,20

130,00

0,00* 130,00

220,00

0,00* 220,00

280,00
140,00

0,00* 280,00
0,00* 140,00

285,00

0,00* 285,00

1
6.

7.
8.

9.

2
3
4
Ieraksta izdarīšana Uzņēmumu reģistra žurnālā,
1 ieraksts 100,00
komercreģistrā, biedrību un nodibinājumu
reģistrā, politisko partiju reģistrā, laulāto
mantisko attiecību reģistrā, arodbiedrību
reģistrā, reliģisko organizāciju un to iestāžu
reģistrā, masu informācijas līdzekļu reģistrā,
Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā,
publiskās un privātās partnerības līgumu
reģistrā, pārstāvniecību reģistrā un šķīrējtiesu
reģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu
reģistrēšana (pievienošana lietai) noteiktā dienā
un stundā (tik darbdienu ietvaros, par cik
samaksāta valsts nodeva)
Neapliecinātas informācijas izsniegšana par
1 gabals
3,00
reģistrācijas ieraksta izsludināšanu
Licences izsniegšana Uzņēmumu reģistra rīcībā 1 licence uz 62 331
esošās tiesību subjektu un juridisko faktu
gadu
reģistrācijas procesā radītās aktuālās
informācijas atkalizmantošanai
Uzņēmumu reģistra vēsturiskās informācijas
1 pieprasījums 79 460
nodošana atkalizmantošanai

5
6
0,00* 100,00

0,00*

3,00

0,00* 62 331

0,00* 79 460

Piezīme. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar likuma «Par pievienotās
vērtības nodokli» 2.panta divdesmit otro daļu.»
Ministru prezidenta vietā tieslietu ministrs,
iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs
Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs

A.Štokenbergs
A.Pabriks

Publikācija: «Latvijas Vēstnesis», 2011, №125.
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