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Transporta un starpniecības pakalpojumu ceturkšņa pārskats (3-MB)
20_____. gada __. ceturksnis

Jāiesniedz Latvijas Bankai
K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050
par 1. ceturksni (1. janvāris–31. marts) – līdz 25. aprīlim;
par 2. ceturksni (1. aprīlis–30. jūnijs) – līdz 25. jūlijam;
par 3. ceturksni (1. jūlijs–30. septembris) –
līdz 25. oktobrim;
par 4. ceturksni (1. oktobris–31. decembris) –
līdz 25. janvārim.

Komercsabiedrības nosaukums
Reģistrācijas numurs
Juridiskā adrese

Tālrunis konsultācijām 67022568, 67022581
Elektroniskā pārskata iesniegšana: https://stat.bank.lv

Pasta adrese
Pārskatā iekļauj informāciju par transporta un starpniecības pakalpojumiem, kas sniegti vai
saņemti pārskata ceturksnī, neatkarīgi no tā, kad par tiem veikta vai saņemta samaksa. Summas
norāda veselos euro.

1. SNIEGTIE TRANSPORTA PAKALPOJUMI
A
Pasažieru pārvadāšana
starptautiskajos maršrutos
Transportlīdzekļa iznomāšana
nerezidentam pasažieru
pārvadāšanai
ar apkalpi
bez apkalpes
Kravu pārvadāšana1
importa kravas uz Latviju un
preču ievešana Latvijā no citām
Eiropas Savienības valstīm
eksporta kravas no Latvijas un
preču izvešana no Latvijas uz
citām Eiropas Savienības valstīm
tranzītkravas caur Latviju
nerezidentu kravu pārvadāšana
ārvalstīs
Transportlīdzekļa iznomāšana
nerezidentam kravu pārvadāšanai
ar apkalpi
bez apkalpes
Nerezidentam sniegtā
transportlīdzekļa apgāde
Citi nerezidentam sniegtie
transporta pakalpojumi2

Rindas
kods
B

Autotransports
1

Dzelzceļa
transports
2

Gaisa
transports
3

Jūras
transports
4

Cauruļvadu
transports
5
x

1010

x

1021

x

1022

1031
x
1032
1033

x
x

1034

1041
1042

x
x
x

1050
1060

Neatkarīgi no tā, vai krava pieder pašai komercsabiedrībai, citam rezidentam vai nerezidentam, un neatkarīgi no tā, vai maksa par
šo kravu pārvadāšanu tiek saņemta no cita rezidenta vai nerezidenta.
2
Kravu iekraušana un izkraušana, ostu un lidostu pakalpojumi, ar gaisa satiksmes vadīšanu saistīti pakalpojumi, ar pasažieru un
kravu pārvadāšanu saistīti aģentu pakalpojumi, sliežu ceļu izmantošana, visu veidu preču glabāšana, muitas deklarāciju
noformēšana, kravu apstrāde, transportlīdzekļa tehniskā apkope un kārtējais remonts un citi transporta atbalsta un
papildpakalpojumi.
1

2
2. SAŅEMTIE TRANSPORTA PAKALPOJUMI
A
Transportlīdzekļa nomāšana no
nerezidenta pasažieru
pārvadāšanai
ar apkalpi

Rindas
kods
B

Autotransports
1

Dzelzceļa
transports
2

Gaisa
transports
3

Jūras
transports
4

x

2011

bez apkalpes
Transportlīdzekļa nomāšana no
nerezidenta kravu pārvadāšanai
ar apkalpi

x

2012

x

2021

bez apkalpes
Nerezidenta veiktais
transportlīdzekļa remonts
No nerezidenta saņemtā
transportlīdzekļa apgāde
Citi no nerezidenta saņemtie
transporta pakalpojumi1

Cauruļvadu
transports
5

x

2022
2030

x
2040
2050

Kravu iekraušana un izkraušana, ostu un lidostu pakalpojumi, ar gaisa satiksmes vadīšanu saistīti pakalpojumi, ar pasažieru un
kravu pārvadāšanu saistīti aģentu pakalpojumi, sliežu ceļu izmantošana, visu veidu preču glabāšana, muitas deklarāciju
noformēšana, kravu apstrāde, transportlīdzekļa tehniskā apkope un kārtējais remonts un citi transporta atbalsta un
papildpakalpojumi.
1

3. STARPNIECĪBAS PAKALPOJUMI STARP REZIDENTU UN
NEREZIDENTU
A
Nerezidentam sniegtie
pakalpojumi1
rezidenta veiktā nerezidenta
kravu pārvadāšana
rezidenta veiktā nerezidenta
transportlīdzekļa apgāde
rezidenta sniegtie citi transporta
pakalpojumi2 nerezidentam
Rezidentam sniegtie pakalpojumi
nerezidenta veiktā rezidenta
kravu pārvadāšana
nerezidenta sniegtie citi transporta
pakalpojumi2 rezidentam

Rindas
kods
B

Autotransports
1

Dzelzceļa
transports
2

Gaisa
transports
3

Jūras
transports
4

Cauruļvadu
transports
5

3011
x
3012
3013

3022
3023

1

Ieskaitot komisijas maksu.
2
Kravu iekraušana un izkraušana, ostu un lidostu pakalpojumi, ar gaisa satiksmes vadīšanu saistīti pakalpojumi, ar pasažieru un
kravu pārvadāšanu saistīti aģentu pakalpojumi, sliežu ceļu izmantošana, visu veidu preču glabāšana, muitas deklarāciju
noformēšana, kravu apstrāde, transportlīdzekļa tehniskā apkope, kārtējais remonts un citi transporta atbalsta un papildpakalpojumi.

4. STARPNIECĪBAS PAKALPOJUMI STARP NEREZIDENTIEM
A
Komisijas maksa

Rindas
kods
B

Autotransports
1

Dzelzceļa
transports
2

Gaisa
Jūras
transports transports
3
4

Cauruļvadu
transports
5

4010

Izpildītājs ______________________________ /_____________________________ /
(vārds, uzvārds)

(tālruņa numurs)

_______________________________________________ /___________________________________ /
(e-pasta adrese)

(aizpildīšanas datums)

