
20. �oteikumu 2.2., 2.4.apakšpunktu interpretācija.�o PTAC paustā viedokļa izriet, ka 
kredītdevēja pienākums ir norādīt kredītinformācijas Veidlapā un GPL aprēķinos ņemt 
vērā Līzinga objekta reģistrācijas maksas CSDD, kas nomniekam rodas papildus, 
izmantojot līzingu. 
 
Diemžēl praksē ne vienmēr var precīzi noteikt šo summu, jo to veido vairākas pozīcijas, un tas 
ir atkarīgs  no preces veida, un kurš uzņemas segt šīs izmaksas, piemēram: 

 

  Jaunai a/m Lietotai a/m 

Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības datu ierakstīšana 
reģistrā un reģistrācijas apliecības izsniegšana 

LVL 3,23 LVL 3,23 

Transportlīdzekļa pirmā reģistrācija LVL 2,66 un PVN 
 

Citu reģistrācijas dokumentu 
izsniegšana 

  

  

LVL 4,73 un PVN LVL 4,73 un PVN 

Kopā: 
LVL 10,62 un PVN 
LVL 1,63 

LVL 7,96 un PVN 
LVL 1,04 

 
Tādejādi Kredīta devējam ir jāveido vairākas GPL formulas vai manuāli jārēķina 
katram gadījumam šie izdevumi. Ņemot vērā, ka GPL pēc būtības šie nelielie izdevumi 
neietekmē, vai nav pietiekami, ka šos CSDD izdevumus norāda Kredītinformācijas 
veidlapā tikai šādā veidā: 
 

Kopējā summa, kas 
jums būs jāmaksā  
Aizņemtā kredīta 
kopsumma plus 
procenti un 
iespējamās 
izmaksas, kas 
piemērojamas jūsu 
kredītam 

Kredīta kopējā summa un kredīta kopējo izmaksu* summa ir [CURRENCY CODE] 
[AMOUNT] ([AMOUNT IN WORD1]) un sastāv no: 
Pamatsummas Maksājumiem: [CURRENCY CODE] [AMOUNT] 
Procentu Maksājumiem**: [CURRENCY CODE] [AMOUNT] 
Citas izmaksas: Saistību Maksa [CURRENCY CODE] [AMOUNT] 
* Papildus minētām kredīta kopējām izmaksām Jums var būt papildus jāsedz Preces 
reģistrācijas kopējās izmaksas saskaņā ar reģistrācijas iestādes cenrādi. 
**Pieņemot, ka bāzes procentu likme - [___] mēneša [EURIBOR] visu kredīta laiku 
būtu [___] % (aprēķiniem par pamatu ņemta bāzes likme, kas norādīta REUTERS 
termināla interneta mājas lapā  <EURIBOR01> vai lapā, kura aizstās šo lapu,  
pēdējā nedēļas darba dienā pirms nedēļas, kurā Jūs  kredīta devējam iesniedzāt 
līzinga pieteikumu). 

  
Turklāt jāņem vērā, ka priekš GPL aprēķināšanas, šie izdevumi vēl jākonvertē un reāli 
tie nemaz neatspoguļos patieso maksājamo summu. 

  

- Kredīta kopējo izmaksu definīcija paredz, ka GPL iekļauj tās izmaksas, kas jāmaksā 
saistībā ar kredītlīgumu un kas kreditoram ir zināmas. Direktīvas preambulas 20.apsvērums 
paredz, ka „zināšanas” faktu vērtē, pamatojoties uz profesionālo rūpību. 22.apsvērums 
savukārt norāda uz to, ka kreditoram būtu jāzina paša piedāvāto papildus pakalpojumu 
maksas, kā arī trešās puses sniegto papildu pakalpojumu izmaksas, ja vien to apmērs nav 
tieši atkarīgs no specifiskiem aspektiem saistībā ar patērētāju (šis gadījums būtu 
attiecināms arī uz kādām specifiskām izmaksām saistībā ar kredītā ņemto preci vai 
pakalpojumu). 



- Tomēr jāņem vērā, ka Eiropas Komisija vēl nav apstiprinājusi vadlīnijas par GPL 
piemērošanu, līdz ar to PTAC var sniegt pirmšķietamu viedokli, norādot, ka, balstoties uz 
vadlīniju projektu - ja izmaksas nevar noteikt iepriekš, kredīta devējam jāinformē 
patērētājs par to eksistenci reklāmas vai pirmslīguma informācijas stadijā. Tādejādi šajā 
stadijā GPL izmaksas var neiekļaut, jo tās vēl nav zināmas. Savukārt jautājums par to, vai 
ir pareizi GPL aprēķinā reklāmas vai pirmslīguma informācijas vajadzībām iekļaut 
pieņēmumus par nezināmo izmaksu apmēriem, ir atvērts. 

- Tomēr līguma slēgšanas stadijā šādas izmaksas ir jānorāda un tā jāiekļauj GPL aprēķinā, jo 
vai nu kredīta devējs vai patērētājs šajā brīdī iegūs pieeju vajadzīgajai informācijai par šo 
izmaksu apmēru, vai arī kredīta devējs var veikt nepieciešamos pasākumus, lai šīs 
izmaksas noskaidrotu, sazinoties ar trešo pusi.  

- Attiecīgi – līguma slēgšanas stadijā visām izmaksām vajadzētu būt zināmām un iekļautām 
GPL. Pirmslīguma informācijas veidlapu un reklāmas stadijā nezināmās izmaksas var 
aprēķinā neiekļaut, norādot uz šādu izmaksu esamību patērētājam adresētajā informācijā. 

 


