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Vai klienti jāinformē par juridiskās adreses maiņu?
Sabiedrība maina juridisko adresi, to attiecīgi fiksējot Uzņēmumu reģistrā (UR). Vai par juridiskās adreses maiņu jāinformē klienti, piegādātāji
u.c. sadarbības partneri? Kādas ir juridiskās sekas, ja to nedara?
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Uzņēmuma juridiskā adrese ir instruments, ar kura palīdzību sabiedrība veic oficiālo saziņu. Ja uz to nosūtīti dokumenti vai ziņas, ir pamatoti
uzskatāms, ka komersants korespondenci ir saņēmis. Līdz ar to svarīgi, lai komersants arī reāli būtu sasniedzams savā juridiskajā adresē.
JURIDISKĀS ADRESES MAIŅA UR
Jebkuras uzņēmuma formalitāšu izmaiņas, tostarp juridiskās adreses maiņa, jāreģistrē UR. Dokumentus UR iespējams iesniegt arī
elektroniski, tādējādi izvairoties no rindām klātienē. Dokumentu izskatīšana parasti ilgst līdz trim darba dienām, kuru laikā komersantam
paziņo par jebkādiem trūkumiem vai veiksmīgu juridiskās adreses mainu.
Jaunas juridiskās adreses reģistrācijai jāpiemēro vairāki nosacījumi:
• tai jāsakrīt ar Valsts adrešu reģistrā ierakstītu adresi, ko var pārbaudīt reģistra informācijas sistēmā Kadastrs.lv;
• adresi iespējams reģistrēt ēkā vai tās daļā jeb dzīvoklī, tomēr to nav iespējams reģistrēt adresē, kurā atrodas tikai zeme;
• ja īpašums sastāv no vairākām telpu grupām, uzņēmumam jānorāda precīzs telpu grupas numurs;
• jāiesniedz arī dokuments, kas apliecina īpašuma īpašnieka piekrišanu uzņēmuma juridiskās adreses reģistrācijai konkrētajā adresē (tā nav
nepieciešama, ja īpašums pieder personai, kas paraksta pieteikumu). Piekrišanas dokumenta paraugs pieejams UR mājaslapā;
• ja jaunās adreses nekustamais īpašums
pieder vairākiem kopīpašniekiem, nepieciešama katra īpašnieka piekrišana juridiskās adreses reģistrācijai.
Papildus jāiesniedz aizpildīta KR18 veidlapa “Pieteikums izmaiņām”, kas pieejama UR mājaslapā. To paraksta valde vai uz pilnvaras pamata
pilnvarotā persona. Tāpat jāveic valsts nodevas samaksa, kā arī maksa par izmaiņu publicēšanu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
KLIENTU INFORMĒŠANA
Likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 4 .’pantā noteikts, ka UR informācijas sistēmas reģistru ierakstiem ir publiska ticamība.
Papildus 4."pantā paredzēts, ka UR mājaslapā ir pieejama informācija par reģistros reģistrētajiem tiesību subjektiem, tostarp arī par to
juridisko adresi. Saskaņā ar šiem pantiem jebkurai personai, apmeklējot UR mājaslapu Ur.gov.lv, pieejama šī informācija un tā ir uzskatām par
ticamu.
Tāpat Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 2.pantā noteikts, ka “Latvijas Vēstnesis” ir Latvijas Republikas oficiālais izvedums
un tajā publicētā informācija ir oficiāla publikācija. Oficiālās publikācijas informācija ir publiski ticama un saistoša, neviens nevar aizbildināties
ar oficiālajā izdevumā publicēto oficiālo paziņojumu nezināšanu. Reģistrējot jauno juridisko adresi, jauno informāciju publicē arī “Latvijas
Vēstnesī”, līdz ar to tā visiem ir viegli pieejama un ir bezmaksas. Tādējādi garantēts, ka uzņēmuma klienti vai jebkura cita persona ir informēta
par izmaiņām. Tas arī nozīmē, ka uzņēmumam nav pienākuma citādi informēt ieinteresētās personas par juridiskās adreses izmaiņām.
Tomēr, lai papildus nodrošinātos un informētu attiecīgās personas, var būt lietderīgi informāciju izvietot uzņēmuma mājaslapā, norādot gan
jauno juridisko adresi, gan izmaiņas, kas ieviestas rekvizītos. Tāpat, ja uzņēmums uzskata, ka tas ir nepieciešams, iespējams informēt katru
ieinteresēto personu individuāli. Saņemot informāciju, klienti to atzīmē datubāzēs vai citādi. Tomēr šāda tipa informēšana nav juridisks
pienākums un izmantojama pēc uzņēmuma ieskatiem.
FORMALITĀŠU NEIEVĒROŠANA
Saskaņā ar Komerclikuma 314.‘pantu sabiedrības darbību var izbeigt, pamatojoties uz komercreģistra iestādes lēmumu, ja sabiedrība nav
sasniedzama tās juridiskajā adresē un divu mēnešu laikā pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas nav novērsusi norādīto trūkumu. Saskaņā ar
Pievienotās vērtības nodokļa likuma 73.pantu Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs izslēgt reģistrētu nodokļa maksātāju no pievienotās vērtības
nodokļa maksātāju reģistra, ja nodokļa maksātājs nav sasniedzams tā juridiskajā adresē.
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