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TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 98/7/EB

frá 16. febrúar 1998

um breytingu á tilskipun 87/102/EBE um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum
aðildarríkjanna varðandi neytendalán(*)

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS
HAFA,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum
100. gr. a,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1),

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndarinnar (2),

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 189. gr. b í
sáttmálanum (3),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í því skyni að stuðla að stofnun og starfsemi innri markaðarins
og til að tryggja að neytendur njóti víðtækrar verndar, er æskilegt
að ein og sama aðferðin sé notuð við að reikna út árlega
hlutfallstölu kostnaðar við neytendalán innan bandalagsins alls.

Í 5. gr. tilskipunar 87/102/EBE (4) er kveðið á um samþykkt
aðferðar eða aðferða er gildi í bandalaginu öllu um útreikning á
árlegri hlutfallstölu lánskostnaðar.

Í því skyni að koma á þessari einu aðferð er æskilegt að setja fram
eina stærðfræðiformúlu til að reikna árlega hlutfallstölu kostnaðar
og til að ákveða þá þætti lánskostnaðar, sem taka skal til greina
við útreikning þennan, með því að tilgreina þann kostnað sem
ekki skal talinn með.

Í II. viðauka við tilskipun 87/102/EBE er sett fram
stærðfræðiformúla til að reikna árlega hlutfallstölu kostnaðar og
í 2. mgr. 1. gr. a í sömu tilskipun er kveðið á um til hvaða
kostnaðarliða skuli ekki taka tillit í útreikningum á
,,heildarlánskostnaði neytandans�.

Á þriggja ára aðlögunartíma, sem hófst 1. janúar 1993, var
aðildarríkjum, sem fyrir 1. mars 1990 beittu lagaákvæðum er
heimiluðu notkun annarrar stærðfræðiformúlu við útreikning
árlegrar hlutfallstölu kostnaðar, leyft að beita þessum lögum áfram.

Framkvæmdastjórnin hefur lagt fyrir ráðið skýrslu sem gerir það
kleift í ljósi reynslunnar að beita einni stærðfræðiformúlu innan
bandalagsins til þess að reikna út árlega hlutfallstölu kostnaðar.

Þar eð ekkert aðildarríki hefur nýtt sér 3. mgr. 1. gr. a í tilskipun
87/102/EBE, þar sem tiltekinn kostnaður var ekki talinn með við
útreikning á árlegri hlutfallstölu kostnaðar í tilteknum
aðildarríkjum, er hann orðinn úreltur.

Nákvæmni upp á einn aukastaf er nauðsynleg.

Ár telst vera 365 dagar eða 365,25 dagar eða (á hlaupári)
366 dagar, 52 vikur eða 12 jafnir mánuðir; jafn mánuður telst
30,41666 dagar.

Æskilegt er að neytendur þekki orðin sem mismunandi aðildarríki
nota fyrir ,,árlega hlutfallstölu kostnaðar�.

Kominn er tími til að kanna tafarlaust að hvaða marki er
nauðsynlegt að samhæfa enn frekar kostnaðarliði í neytendalánum
til að neytendur í Evrópu eigi auðveldara með að bera saman
raunverulegar hlutfallstölur kostnaðar hjá stofnunum í hinum
ýmsu aðildarríkjum og tryggja þannig samhæfða starfsemi innri
markaðarins.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Tilskipun 87/102/EBE er breytt sem hér segir:

a) Í stað a-liðar 1. mgr. 1. gr. a komi eftirfarandi:

__________________

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 101, 1.4.1998, bls. 17, var nefnd
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 122/98 frá 18. desember
1998 um breytingu á XIX. viðauka (Neytendavernd) við EES-samninginn,
sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB C 235, 13.8.1996, bls. 8 og Stjtíð. EB C 137, 3.5.1997, bls. 9.

(2) Stjtíð. EB C 30, 30.1.1997, bls. 94.

(3) Álit Evrópuþingsins frá 20. febrúar 1997 (20. febrúar 1997 (Stjtíð. EB C 85,
17.3.1997, bls. 108), sameiginleg afstaða ráðsins frá 7. júlí 1997 (Stjtíð.
EB C 284, 19.9.1997, bls. 1) og ákvörðun Evrópuþingsins frá 19. nóvember
1997. Ákvörðun ráðsins frá 18. desember 1997.

(4) Stjtíð. EB L 42, 12.2.1987, bls. 48. Tilskipuninni var breytt með tilskipun
90/88/EBE (Stjtíð. EB L 61, 10.3.1990, bls. 14).
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- í grískri útgáfu tilskipunarinnar:

�To sunolikñ ethsio pdagmatikñ posostñ
epibarunshV pou exiswnei se ethsia bash tiV
parouseV axieV tou sunñlou twn trecouswn h
mellontikwn upocrewsewn (daneiwn,
exojlhsewn cai epibarunsewn) pou ecoun
analhjqei apo to daneisth cai to (daneizñmeno)
catanalwth, upologizetai sumjwna me to
maqhmatiko tupo  pou  paratiqetai sto
pararthma II.

- í enskri útgáfu tilskipunarinnar:

,,The annual percentage rate of charge which shall be
that rate, on an annual basis which equalizes the
present value of all commitments (loans, repayments
and charges), future or existing, agreed by the credi-
tor and the borrower, shall be calculated in accord-
ance with the mathematical formula set out in
Annex II.�

b) 3. mgr. 1. gr. a falli niður.

c) 5. mgr. 1. gr. a falli niður.

d) Í stað 3. gr. komi eftirfarandi:

,,Án þess það brjóti í bága við tilskipun ráðsins 84/450/
EBE frá 10. september 1984 um samræmingu á lögum og
stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna um villandi
auglýsingar(*) og við reglur og fyrirmæli er eiga við um
óréttmætar auglýsingar, skulu allar auglýsingar eða tilboð,
sem höfð eru uppi í starfsstöð þar sem einstaklingur býður
lán eða býðst til að veita fyrirgreiðslu um lán og þar sem
gefnir eru upp vextir eða einhverjar tölur um lánskostnað,
einnig tilgreina árlega hlutfallstölu kostnaðar, með
viðhlítandi dæmi sé annars ekki kostur.
__________________
(*)   Stjtíð. EB L 250, 19.9.1984, bls. 17. Tilskipuninni var
síðast breytt með tilskipun 97/55/EB (Stjtíð. EB L 280,
23.10.1997, bls. 18).�

e) Í stað II. viðauka komi ákvæði meðfylgjandi I. viðauka.

f) Í stað III. viðauka komi ákvæði meðfylgjandi II. viðauka.

2. gr.

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en
tveimur árum eftir gildistöku hennar. Þau skulu tilkynna það
framkvæmdastjórninni.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í þeim
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þær
verða birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um
slíka tilvísun.

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni ákvæði úr
landslögum sem þau samþykkja um málefni sem tilskipun þessi
nær til.

3. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 16. febrúar 1998.

Fyrir hönd Evrópuþingsins,  Fyrir hönd ráðsins,

J. M. GIL-ROBLES  J. CUNNINGHAM

forseti.  forseti.
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I. VIÐAUKI

,,II. VIÐAUKI

GRUNNJAFNA SEM SÝNIR JAFNVIRÐI LÁNA ANNARS VEGAR OG ENDURGREIÐSLUR
OG KOSTNAÐARTÖLUR HINS VEGAR:

Merking stafa og tákna:

K er númer láns
K' er númer endurgreiðslu eða kostnaðargreiðslna
A

K
er fjárhæð láns númer K

A'
K'

er fjárhæð endurgreiðslu númer K'
S stendur fyrir summuna
m er númer síðasta láns
m' er númer síðustu endurgreiðslu eða kostnaðargreiðslna
t

K
er tímabilið í árum eða hluta úr ári milli dagsetningar láns nr. 1 og síðari lána nr. 2 til m

t
K'

er tímabilið í árum eða hluta úr ári milli dagsetningar láns nr. 1 og síðari lána nr. 2 til m'
i er kostnaður í hundraðshlutum sem hægt er að reikna út (með algebru, þrepunarnálgunum eða með

tölvuforriti) þar sem aðrir hlutar jöfnunnar eru þekktir úr samningnum eða á annan hátt.

Athugasemdir:

a) Fjárhæð sem báðir aðilar greiða á mismunandi tímum þarf ekki nauðsynlega að vera jafnhá og
endurgreiðist ekki nauðsynlega með jöfnu millibili.

b) Upphafsdagsetning er dagsetning fyrsta lánsins.

c) Tímabilin milli dagsetninga, sem eru notaðar við útreikningana, skulu gefin í árum og hluta úr ári. Ár
telst vera 365 dagar eða 365,25 dagar eða (á hlaupári) 366 dagar, 52 vikur eða 12 jafnir mánuðir; jafn
mánuður telst 30,41666 dagar (þ.e. 365/12).

d) Niðurstöður útreikninganna skulu gefnar upp með nákvæmni upp á minnst einn aukastaf. Þegar
jafnað er að tilteknum aukastaf gildir eftirfarandi regla:

Ef aukastafurinn á eftir þessum tiltekna aukastaf er 5 eða hærri skal hækka aukastafinn um einn.

e) Aðildarríkin skulu sjá til þess að aðferðir sem eru notaðar til lausnar gefi sömu niðurstöður og
dæmin í III. viðauka.�

___________

K' = m'

K' = 1

K = m

K = 1

A
K

(1 + i) tK =
A'

K'

(1 + i) tK'S              S
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II. VIÐAUKI

,,III. VIÐAUKI

DÆMI UM ÚTREIKNINGA

A. ÚTREIKNINGUR Á ÁRLEGRI HLUTFALLSTÖLU KOSTNAÐAR Á GRUNDVELLI
ALMANAKSÁRS (1 ÁR = 365 DAGAR (EÐA 366 DAGAR Á HLAUPÁRI))

Fyrsta dæmi

Lánsfjárhæðin S = 1 000 ekur 1. janúar 1994.

Hún endurgreiðist með eingreiðslu, sem nemur 1 200 ekum, 1. júlí 1995, það er einu og hálfu ári eða
546 (= 365 + 181) dögum eftir dagsetningu lánsins.

Jafnan verður því:     1 000 =

eða

(1 + i)546/365  =1,2

1 + i=1,1296204

i = 0,1296204

Þessi fjárhæð er rúnnuð af í 13% (eða lækkuð í 12,96% ef kosin er nákvæmni upp á tvo aukastafi).

Annað dæmi

Lánsfjárhæðin S = 1 000 ekur en lánveitandi dregur frá 50 ekur vegna umsýslukostnaðar þannig að
lánsfjárhæðin er í raun 950 ekur; endurgreiðsla upp á 1 200 ekur, eins og í fyrsta dæminu, fer fram
1. júlí 1995.

Jafnan verður því: 950 =

eða:

(1 + i)546/365  =1,263157

1 + i=1,169026

i =0,169026

Þessi fjárhæð er rúnnuð af í 16,9%.

Þriðja dæmi

Lánsfjárhæðin er 1 000 ekur 1. janúar 1994, sem endurgreiðist með tveimur greiðslum sem nema 600
ekum hvor, önnur eftir eitt ár, hin eftir tvö ár.

1 200

(1 + i)

5 4 6
3 6 5

1 200

(1 + i)

5 4 6
3 6 5
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Jafnan verður því:

Hún er leyst með algebru og gefur niðurstöðuna i = 0,1306623 sem er rúnnað af í 13,1% (eða 13,07%
ef kosin er nákvæmni upp á tvo aukastafi).

Fjórða dæmi

Lánsfjárhæðin S = 1 000 ekur 1. janúar 1994 og fjárhæðirnar sem lántakandi þarf að greiða eru:

Eftir þrjá mánuði (0,25 ár/90 daga): 272  ekur

Eftir sex mánuði (0,5 ár/181 dag): 272  ekur

Eftir tólf mánuði (1 ár/365 daga): 544  ekur

Alls 1 088  ekur

Jafnan verður því:

    1 000 =

Með þessari jöfnu er hægt að reikna i með þrepunarnálgun sem má forrita á vasareiknivél.

Útkoman er: i = 0,13226 rúnnað af í 13,2% (eða hækkað í 13,23% ef kosin er nákvæmni upp á tvo
aukastafi).

B. ÚTREIKNINGUR Á ÁRLEGRI HLUTFALLSTÖLU KOSTNAÐAR Á GRUNDVELLI
STAÐALÁRS (1 ÁR = 365 DAGAR EÐA 365,25 DAGAR, 52 VIKUR EÐA 12 JAFNIR
MÁNUÐIR)

Fyrsta dæmi

Lánsfjárhæðin S = 1 000 ekur.

Hún endurgreiðist með eingreiðslu, sem nemur 1 200 ekum, 1,5 ári (það er 1,5 × 365 dagar = 547,5
dagar, 1,5 × 365,25 = 547,875 dagar, 1,5 × 366 dagar = 549 dagar, 1,5 × 12 = 18 mánuðir,
eða 1,5 × 52 = 78 vikur) eftir dagsetningu lánsins.

Jafnan verður því:

   1 000 =

 eða

(1 + i)1,5  = 1,2

1 + i = 1,129243

i = 0,129243

Þessi fjárhæð er rúnnuð af í 12,9% (eða í 12,92% ef kosin er nákvæmni upp á tvo aukastafi).
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Annað dæmi

Lánsfjárhæðin S = 1 000 ekur en lánveitandi dregur frá 50 ekur vegna umsýslukostnaðar, þannig að
lánsfjárhæðin er í raun 950 ekur; endurgreiðsla upp á 1 200 ekur, eins og í fyrsta dæminu, fer fram
1,5 ári eftir dagsetningu lánsins.

Jafnan verður því:

950 =

 eða

(1 + i)1,5  =1200/950 = 1,263157

1 + i =1,168526

i =0,168526

Þessi fjárhæð er rúnnuð af í 16,9% (eða lækkuð í 16,85% ef kosin er nákvæmni upp á tvo aukastafi).

Þriðja dæmi

Lánsfjárhæðin er 1 000 ekur sem endurgreiðist með tveimur greiðslum sem nema 600 ekum hvor,
önnur eftir eitt ár, hin eftir tvö ár.

Jafnan verður því:

       1 000 =

Hún er leyst með algebru og gefur niðurstöðuna i = 0,13066 sem er rúnnað af í 13,1% (eða 13,07%
ef kosin er nákvæmni upp á tvo aukastafi).

Fjórða dæmi

Lánsfjárhæðin er S = 1 000 ekur og fjárhæðirnar sem lántakandi þarf að greiða eru:

Eftir þrjá mánuði
(0,25 ár/13 vikur/91,25 daga/91,3125 daga): 272 ekur

Eftir sex mánuði
(0,5 ár/26 vikur/182,5 daga/182,625 daga): 272 ekur

Eftir tólf mánuði
(1 ár/52 vikur/365 daga/365,25 daga): 544 ekur

Alls 1 088 ekur
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Jafnan verður því:

                                        1 000 =

Með þessari jöfnu er hægt að reikna i með þrepunarnálgun sem má forrita á vasareiknivél.

Útkoman er i = 0,13185 sem er rúnnað af í 13,2% (eða 13,19% ef kosin er nákvæmni upp á tvo
aukastafi).�
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