
 
 
 

 
PIETEIKUMS GARANTIJAS IZSNIEGŠANAI PAR LABU VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTAM 

GUARANTEE APPLICATION ISSUED IN FAVOR OF STATE REVENUE SERVICE 
 
Garantijas pieprasītājs / Applicant 

Nosaukums /  
Company name 

 Reģistrācijas Nr. / 
Registration No 

 

Juridiskā adrese /  
Legal address 

 

Kontaktpersona – vārds, uzvārds, amats /  
Contact person – name, surname, position 

 

Tālrunis /  
Phone 

 E-pasts / 
E-mail 

 

Uzņēmējdarbības nozare /  
Business area 

 Darbinieku skaits /  
Number of employees 

 

Garantijas saņēmējs / Beneficiary 
Nosaukums /  

Company name 
 
Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienests 

Reģistrācijas Nr. / 
Registration No 

 
90000069281 

Juridiskā adrese /  
Legal address 

 
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978  

Garantijas informācija / Guarantee information 

Garantijas veids /  
Type of guarantee 

Vispārējais galvojums / 
Comprehensive / General guarantee 
Vienreizējais galvojums / 
Individual / One-time guarantee 

 

 
Garantijas saturs / 

Guarantee contents 

Galvojums akcīzes nodokļa nodrošinājumam / 
Excise duty guarantee 
Galvojums muitas procedūru nodrošināšanai / 
Customs clearance guarantee 

 

 

Summa un valūta / 
Amount and 

currency 

   
 

   

Garantijas beigu datums* / 
Guarantee expiry date* 

 
 

          
* Faktiskais Garantijas darbības termiņš pārsniegs šeit norādīto Garantijas beigu datumu par tādu laika posmu, kāds noteikts 
attiecīgajos Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos, kurā Banka nav atbrīvota no saistībām, kas izriet no attiecīgās Garantijas 
* Actual Guarantee validity term will exceed Guarantee expiry date stated herein for a time period according to  respective laws of 
the Republic of Latvia during which the Bank is not released from the obligations deriving out of respective Guarantee 

Piedāvātais garantijas nodrošinājums / 
Proposed guarantee collateral 

Nekustamais īpašums (veids) / 
Real estate (type) 

Nekustamā īpašuma adrese, kadastra Nr. / 
Address of real estate, cadastre No 

Īpašnieks /  
Owner 

 
   
 
   
 
   

Kustamais īpašums /  
Movable assets 

visu aktīvu komercķīla / 
commercial pledge on assets  

Cits nodrošinājums /  
Other collateral  

Garantija tiek 
izsniegta  

papīra formātā /  
Guarantee to be 

issued  
in paper form 

 
Izsniedzot oriģinālu Garantijas pieprasītājam / _____________________________________________________________ 
Issuing the original to the Applicant                              Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods / Name, surname, identity no of the authorized person  

 

Nosūtot oriģinālu ar kurjerpastu Garantijas pieprasītājam / _____________________________________________________ 
Sending the original by courier to the Applicant                                                                    Adrese / Address 

 
Nosūtot oriģinālu pa pastu Garantijas pieprasītājam / ________________________________________________________ 
Sending the original by mail to the Applicant                                                                         Adrese / Address 

 

    

 

 

Papildu informācija /  
Additional 

information 

 
 
 
 

Pievienotie dokumenti / Enclosures 
Garantijas pieprasītāja iepriekšējā gada finanšu pārskats ar zvērināta revidenta ziņojumu (ja tāds nepieciešams saskaņā ar  Latvijas Republikas normatīvajiem 
tiesību aktiem) / Applicant’s financial report for the previous year with sworn auditor’s report (if such required according to laws of the Republic of Latvia) 
Garantijas pieprasītāja bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķins par iepriekšējo ceturksni / 
Applicant’s balance sheet and profit or loss statement for the previous quarter 
Ar nodrošinājumu saistītie dokumenti /  
Collateral related documents 
Cits /  
Other _________________________________________ 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Aizpilda Bankas darbinieks, kas saņēma pieteikumu / Received and filled by Bank employee 
 

Garantijas pieprasītājs lūdz OP Corporate Bank plc, kuru Latvijā pārstāv OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā (Banka), izsniegt Garantiju saskaņā ar šajā pieteikumā ietvertajiem Garantijas 
pieprasītāja norādījumiem. Parakstot šo pieteikumu, Garantijas pieprasītāja pārstāvis (-ji) apliecina, ka visa šajā pieteikumā norādītā informācija un iesniegtie dokumenti ir pilnīgi un patiesi, un 
piekrīt, ka Banka var sniegt un pieprasīt informāciju no citām personām un iestādēm, t.sk.Latvijas Bankas Kredītu Reģistra, un citā veidā iegūt un apstrādāt datus par Garantijas pieprasītāju un 
tā pārstāvi (-jiem), lai pārbaudītu šajā pieteikumā sniegto datu pareizību. Pieteikumā pieprasītās informācijas ailes neaizpildīšana tiek uzskatīta par šo ziņu neesamību vai noliedzošu atbildi. 
Parakstot šo pieteikumu, Garantijas pieprasītājs  apliecina, ka ir informēts par to, ka Banka ir tiesīga pēc saviem ieskatiem piešķirt pieprasīto garantiju vai noraidīt pieteikumu garantijas 
saņemšanai. Garantijas pieprasītājs apņemas nekavējoties informēt  Banku par jebkurām būtiskām minētās informācijas izmaiņām.   
 
Applicant asks OP Corporate Bank plc represented in Latvia by OP Corporate Bank plc Latvia Branch (Bank) to issue Guarantee according to the Applicant’s instructions included in this 
application. By signing this application Applicant’s representative (-s) certifies that all information stated in this application and submitted documents are true and complete and agrees that Bank 
may require and process information from and to other persons, incl. Credit Register of the Bank of Latvia, and in other way obtain and process data about Applicant and it’s representative (-s) 
to verify the data given in this application. If information in some of the fields required by application form is missing, it shall be considered that such information is either non-existing or negative 
answer is given. By signing this application Applicant certifies he/she is informed that Bank may grant the requested guarantee or reject the guarantee application. Applicant undertakes to 
inform Bank on any essential changes in the abovementioned information.  
Garantijas pieprasītāja pārstāvja vārds, uzvārds / 
Applicant’s representative’s name, surname  

Paraksts /  
Signature 

Vieta /  
Place 

Datums / 
Date 

          
 

Vārds, uzvārds / 
Name, surname  

Paraksts /  
Signature 

Vieta /  
Place 

Datums / 
Date 
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