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Norēķinu konta definīcija 

Norēķinu konts nav bankas konts, bet parasts konts Biroja grāmatvedības sistēmā, kas ir 
iekļauts kontu debitoru reģistrā. 

 

Visi no konkrēta klienta (ar pārskaitījumu) saņemtie līdzekļi tiek ieskaitīti norēķinu kontā, 
izņemot īpašus, individuālus maksājumus. 

 

 
Norēķinu konta debetēšanas sistēma 

Norēķinu konta sistēma ir automātiska debetēšanas sistēma. Lielākā daļa nodevu un 
nodokļu tiek automātiski debetēti no Biroja izskatīto lietu puses norēķinu konta, savukārt 
pārējie tiek tieši debetēti no pārbaudītāju puses. 

 
Ja profesionālais pārstāvis Eiropas Savienibas preču zīmes regulas (EUTMR) 120. panta 
izpratnē rīkojas lietas puses vārdā, tad nodevas un nodokļi tiek debetēti no pārstāvja 
norēķinu konta, ja pārstāvim šāds konts ir izveidots. 

 
Debetēšanas sistēma vienmēr nodrošina savlaicīgu samaksu ar nosacījumu, ka norēķinu 
kontā ir pietiekami līdzekļi. 

 

Ja norēķinu konts tiek norādīts kā debetēts, tad nodevu vai nodokļu maksājums tiek 
uzskatīts par veiktu. 

 

 
Norēķinu konta atvēršana 

 
Norēķinu kontus var atvērt fiziskas vai juridiskas personas, kuras var būt Kopienas preču 
zīmju, modeļu un citu Biroja pārvaldīto intelektuālā īpašuma tiesību īpašnieki, kā arī 
personas, kuras var pārstāvēt trešās puses Biroja vai pārstāvības apvienību priekšā. 

 
Lai atvērtu norēķina kontu, lietotājam ir nepieciešams aizpildīt Norēķinu konta pieteikuma 
veidlapu, kas ir pieejama EUIPO mājaslapas lietotāju vidē, un nosūtīt to atpakaļ Finanšu 
departamentam: 

 

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE 
Finance Department 
Avenida de Europa, 4 
E-03080 Alicante 
Spānija 
E-pasts: fee.information@euipo.europa.eu 

 
Minimālais depozīts, kas nepieciešams norēķinu konta atvēršanai, ir 1 000 EUR, lai padarītu 
to darbotiesspējīgu. 

 

Nav nepieciešams saglabāt minimālo atlikumu 1 000 EUR kontā. 

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/forms_filings/all_downloadable_forms/CC-Application-Form_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/forms_filings/all_downloadable_forms/CC-Application-Form_en.pdf
mailto:fee.information@euipo.europa.eu


3/6 
 

Norēķinu konta papildināšana 
 

Maksājumu veidi 
 

Norēķinu kontus var papildināt ar bankas pārskaitījumu. 
 

Papildinājums tiek ieskaitīts kontā saskaņāEiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EU) 
2017/1001 179. pantu, kas nozīmē: 

 

• Birojs iesaka veikt pirmo iemaksu kā avansa maksājumu, lai tas ir pieejams noteiktajā 
laikā. 

 

• Banku pārskaitījumi tiek ieskaitīti norēķinu kontā tajā pašā dienā, kad Birojs saņem 
maksājumu. 

 
 

Maksājuma attiecināšana uz norēķinu kontu 
 

Lai pārliecinātos, ka maksājumi tiek pareizi ieskaitīti, svarīgi ir ievērot norādes, kas minētas 
iepriekš minētās regulas 179. pantā: 

 

“Katrā maksājumā jānorāda maksātāja vārds un tajā jābūt informācijai, kas vajadzīga, lai 
Birojs tūlīt varētu noteikt maksājuma mērķi.” 

 

Tādēļ maksājumos no norēķinu konta turētājiem tāpēc ir jāiekļauj nepieciešamā informācija 
par norēķina konta turētāju un norēķina konta numuru. 

 

Nav nepieciešamas īpašas norādes par konkrētām preču zīmēm un/vai nodevām, tāpēc tās 
nav jānorāda. 

 
Individuāli maksājumi jeb maksājumi, kas saistīti ar konkrētām preču zīmēm un/vai 
nodevām, netiek ieskaitīti norēķinu kontā un tādēļ neparādās konta izrakstā, jo tos uzskata 
par bankas pārskaitījumu. 

 

Birojs ievēro pašreizējo konta turētāja praksi, lai izvairītos no tā, ka klienti atkārtoti veic 
individuālus maksājumus, nevis papildina savu kontu. Individuāli maksājumi jāuzskata par 
izņēmuma gadījumu, nevis paradumu, pretējā gadījumā norēķinu konta izmantošana būtu 
neatbilstoša (sk. punktu par norēķinu kontu neatbilstošu izmantošanu). 
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Papildu informācijas pieprasījums par darbībām ar norēķinu kontu 
 

Vajadzības gadījumā norēķinu konta turētāji var apskatīt darbības un nenokārtotos parādus 
tiešsaistē Biroja tīmekļa vietnes lietotāja vidē. 

 
 

Papildu informācijas pieprasījumus par no konta iekasētajiem nodevu maksājumiem, 
papildinājumiem vai jebkurām citām darbībām var saņemt, sazinoties ar Biroja Finanšu 
departamentu pa e-pastu: fee.information@euipo.europa.eu. Vai arī var nosūtīt vēstuli uz 
šādu adresi: 

 
EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE 
Finance Department 
Avenida de Europa, 4 
E-03080 Alicante 
Spānija 
E-pasts: fee.information@euipo.europa.eu 

 
 

Procedūra līdzekļu nepietiekamības gadījumā norēķinu kontā 
 

Ja nodevu konkrētā datumā nevar debetēt, Birojs nosūta paziņojumu par līdzekļu 
nepietiekamību. 

 
1. Tiklīdz rodas situācija, kad nepietiek līdzekļu, visi debeta maksājumi no konta tiek 

bloķēti un uzlikti gaidīšanas režīmā līdz turpmākam paziņojumam. 
 

2. Ja līdzekļu nepietiekamība saglabājas, procedūra tiek turpināta. Norēķinu konts paliek 
bloķēts, jebkuriem jauniem debeta maksājumiem atrodoties gaidīšanas režīmā. 
Paziņojuma vēstule tiek sagatavota kopā ar norēķinu konta izrakstu tās dienas beigās, 
kad līdzekļu nepietiekamība ir radusies, pieskaitot administratīvās izmaksas. 

 

3. Pabeigtais paziņojums tiek iekšēji pārbaudīts pirms paziņošanas klientam. 
 

Sekas paziņojumam par nepietiekamiem līdzekļiem 
 

Viena mēneša laikā kopš paziņojuma saņemšanas klientam ir jāpapildina konts ar 
pietiekamiem līdzekļiem, lai segtu nodevas un administratīvās izmaksas: 

 

• Ja kontā viena mēneša laikā tiek ieskaitīti pietiekami līdzekļi, maksājumu uzskata par 
veiktu dienā, kad tam bija jābūt sākotnēji veiktam. 

 

• Ja kontā netiek ieskaitīti pietiekami līdzekļi noteiktajā termiņā, Birojs uzskata, ka 
paziņojumā norādītās nodevas nav samaksātas un attiecīgi turpina lietu. 

 
 

Prasības iesniegšana 
 

Ja klients uzskata, ka paziņojums ir nepamatots, tad Birojs aicina tos iesniegt prasību. Šādā 
gadījumā ir pietiekami nosūtīt rakstveida prasību EUIPO finanšu departamentam. 

mailto:fee.information@euipo.europa.eu
mailto:on@euipo.europa.eu
mailto:fee.information@euipo.europa.eu
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Konta nepapildināšanas sekas, ja notecējis termiņš 
 

Saņemot paziņojumu no finanšu departamenta par līdzekļu papildināšanu, konta turētājam 
tas ir jāpilda viena mēneša laikā un jāiemaksā summa, kas ir vienāda vismaz ar nodevu 
summu plus visām administratīvajām izmaksām. 

 
Ja konta turētājs nepapildina savu norēķinu kontu, nodevas netiek samaksātas. Turpmākās 
juridiskās sekas ir atkarīgas no nodevas rakstura: 

 

• Jebkura pārsūdzība, iebildums vai pieteikums par pārskaitījuma reģistrāciju tiek 
uzskatīts par neiesniegtu. 

 
• Ja nodeva attiecas uz pamata pieteikuma maksu, tad saskaņā ar EUTMR 

180.(2) pantu un/vai Biroja izpilddirektora 21.07.2021. Lēmuma EX-21-5  9.(1) pantu 
tiek izdots paziņojums. 

 
Automātiskā debetēšanas sistēma un norēķinu konta sistēmas filozofija turpmāk tiek 
uzskatīta par pārtrauktu. 

 

Ja norēķinu konta turētājs vēlas samaksāt nodevu, tad to ir iespējams izdarīt: 

 

• papildinot norēķinu kontu, lai nosegtu nesamaksātās nodevas plus administratīvās 
izmaksas. 

 

Nesamaksātās nodevas noteikti tiek uzskatītas par nesamaksātām pēc paziņojuma perioda 
beigām. 

 
Norēķinu konta slēgšana 

 
Lai slēgtu esošo norēķina kontu, turētājam ir nepieciešams aizpildīt slēgšanas pieprasījuma 
veidlapu, kas ir pieejama EUIPO mājaslapā, un nosūtīt to atpakaļ Finanšu departamentam: 

 
EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE 
Finance Department 
Avenida de Europa, 4 
E-03080 Alicante 
Spānija 
E-pasts: fee.information@euipo.europa.eu 

 

 
Ieteicams norādīt pilnu bankas kontu un aizpildīt visus laukus (IBAN un SWIFT kodus, kā 
tiek prasīts), lai atlikušie līdzekļi tiktu pareizi pārskaitīti. 

 

Tiklīdz tiek saņemts norādījums slēgt norēķinu kontu, Birojs ievēro šādu procedūru: 
 

• Norēķinu konts tiek bloķēts turpmākiem nodevu debetēšanas norādījumiem attiecībā 
uz operatīvajām vienībām, 

 

• visas nodevu debetēšanas darbības tiek slēgtas, 
 

• galīgais konta pārskats tiek nosūtīts klientam apstiprināšanai, 
 

• Birojs pārskaita līdzekļus uz klienta bankas kontu, tiklīdz tiek dots apstiprinājums. 
 

Norēķinu konta turētājam jārūpējas, lai pirms konta slēgšanas tiek samaksātas visas nesamaksātās 
nodevas. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-21-5_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/forms_filings/all_downloadable_forms/CC-Closure-Form_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/forms_filings/all_downloadable_forms/CC-Closure-Form_en.pdf
mailto:fee.information@euipo.europa.eu
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Norēķinu kontu nepiemērota izmantošana 
 

Saskaņā ar Biroja izpilddirektora Lēmumu Nr. EX-21-5 par nodevu un maksājumu samaksas 
metodēm un nodevu un maksājumu nenozīmīga apjoma noteikšanu Birojs patur tiesības 
slēgt norēķinu kontu ar rakstveida paziņojumu tā turētājam. 

 
Tā kā norēķinu kontu sistēma ir automātiska debetēšanas sistēma, neatbilstoša norēķinu 
konta izmantošana var būt sistēmas būtības neievērošana no klienta puses, tādējādi kavējot 
tās vienmērīgu un pareizu pārvaldību. 

 
Ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, finanšu departaments ir izveidojis dažus norēķinu kontu 
nepiemērotas izmantošanas piemērus: 

 
• Individuālu nodevu maksājumu veikšana norēķinu kontu papildināšanas vietā: 

norēķinu konta turētāji dažreiz veic pārskaitījumus, lai samaksātu konkrētu nodevu, 
nevis papildina savu norēķinu kontu. Tas jo īpaši var attiekties uz situācijām, kad 
klientam ir atteikta viņa konta izmantošana konkrētas nodevas samaksai. Finanšu 
departaments tomēr uzskata atkārtotu individuālu nodevu samaksu regulāras 
papildināšanas vietā par nepiemērotu izmantošanu, jo tas neļauj veikt automātisku 
debetēšanu. 

 

• Atkārtotas līdzekļu trūkuma situācijas: norēķinu konta turētāji dažreiz nepapildina savu 
kontu ar pietiekamiem līdzekļiem, tādējādi izraisot paziņojumu nosūtīšanu par 
nepietiekamiem līdzekļiem un turpmāk radot administratīvās izmaksas. Tā kā norēķinu 
kontu sistēma ir izstrādāta, lai risinātu šādas situācijas, finanšu departaments uzskata 
ilgstošas un atkārtotas līdzekļu nepietiekamības situācijas par nepiemērotas 
izmantošanas gadījumiem, jo tas neļauj veikt automātisko debetēšanu. 

 

Finanšu departaments (Nodevu, grāmatvedības un finanšu līdzekļu grupas) uzrauga pareizu 
norēķinu kontu sistēmas lietošanu. Norēķinu konta nepiemērotas lietošanas gadījumā ar 
klientu sazinās, lai apspriestu iespējamos risinājumus un izvairītos no konta slēgšanas. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-21-5_en.pdf

