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I IEVADS 

1. Ar savu Lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu atbilstoši Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 267. pantam, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts ir 

iesniedzis jautājumus par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/48/EK 

par patēriņa kredītlīgumiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 87/102/EK1 (turpmāk 

tekstā – “Direktīva 2008/48/EK” vai “Direktīva”) normu interpretāciju.   

II TIESISKAIS IETVARS 

A. Eiropas Savienības tiesības 

2. Direktīvas 20. apsvērumā ir noteikts: 

“(20) Kredīta kopējās izmaksās patērētājam būtu jāietver visas izmaksas, tostarp 

procenti, komisijas nauda, nodokļi, kredītu starpnieku izmaksas un citi maksājumi, 

kas patērētājam jāveic saistībā ar kredītlīgumu, izņemot notāru izmaksas. Kreditora 

faktiskās zināšanas par izmaksām būtu jānovērtē objektīvi, ņemot vērā profesionālās 

rūpības prasības.” 

3. Direktīvas 43. apsvērumā ir noteikts: 

“Lai veicinātu iekšējā tirgus izveidi un darbību un nodrošinātu augstu patērētāju 

aizsardzības līmeni visā Kopienā, vajadzīgs nodrošināt informācijas salīdzināmību 

saistībā ar gada procentu likmēm visā Kopienā. Neskatoties uz to, ka pastāv vienota 

matemātiskā formula gada procentu likmes aprēķināšanai, kas paredzēta Direktīvā 

87/102/EEK, gada procentu likme vēl nav pilnībā salīdzināma visā Kopienā. 

Aprēķinot gada procentu likmi, atsevišķās dalībvalstīs tiek ņemti vērā dažādi izmaksu 

faktori. Tādēļ šajā direktīvā būtu skaidri un vispusīgi jānosaka kredīta kopējās 

izmaksas patērētājam.” 

4. Direktīvas 3. pantā ir noteikts: 

"Šajā direktīvā piemēro šādas definīcijas: […] 

                                                 
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/48/EK (2008. gada 23. aprīlis) par patēriņa 

kredītlīgumiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 87/102/EK (OV L 133, 22.5.2008., 1. lpp.) 
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g) “kredīta kopējās izmaksas patērētājam” ir visas izmaksas, tostarp procenti, 

komisijas nauda, nodokļi un jebkādi citi maksājumi, kas patērētājam jāmaksā 

saistībā ar kredītlīgumu un kas ir kreditoram zināmi, izņemot notāra izmaksas; 

iekļauj arī izmaksas, kas saistītas ar papildu pakalpojumiem saistībā ar 

kredītlīgumu, jo īpaši apdrošināšanas prēmijas, ja turklāt pakalpojumu līguma 

noslēgšana ir obligāts priekšnoteikums, vai nu lai vispār saņemtu kredītu, vai lai to 

saņemtu ar izsludinātajiem noteikumiem un nosacījumiem; […]”. 

5. Direktīvas 19. pantā ir noteikts: 

"Gada procentu likmes aprēķināšana 

1. Gada procentu likmi, ar kuru gadā nosaka pašreizējo vērtību visām esošām vai 

nākotnes saistībām (aizdevumi, atmaksas un izmaksas), par kuru vienojies kreditors 

un patērētājs, aprēķina saskaņā ar matemātisko formulu, kas izklāstīta I pielikuma I 

daļā. 

2. Lai aprēķinātu gada procentu likmi, nosaka kredīta kopējās izmaksas patērētājam, 

izņemot jebkuras kredīta kopējās izmaksas, kas patērētājam jāmaksā par jebkuru 

kredītlīgumā noteikto saistību neizpildi, kas paredzētas kredītlīgumā, un maksas, kas 

nav pirkuma cena, kura viņam jāmaksā, iegādājoties preces vai pakalpojumus, ja 

darījums veikts skaidrā naudā vai uz kredīta. 

Konta, kurā tiek reģistrētas gan maksājumu operācijas, gan kredīta izmaksas 

operācijas, uzturēšanas izmaksas, izmaksas par norēķinu līdzekli, kas izmantots gan 

maksājumu operācijām, gan kredīta izmaksai, un citas izmaksas, kas saistītas ar 

maksājumu operācijām, iekļauj kredīta kopējās izmaksās patērētājam, ja konta 

atvēršana nav fakultatīva, un konta izmaksas ir skaidri un atsevišķi norādītas 

kredītlīgumā vai jebkurā citā ar patērētāju noslēgtā līgumā. 

3. Gada procentu likmes aprēķins balstās uz pieņēmumu, ka kredītlīgums ir spēkā 

laikposmā, par ko panākta vienošanās, un kreditors un patērētājs pildīs savas 

saistības saskaņā ar kredītlīguma noteikumiem un tajā minētajiem datumiem. 

4. Ja kredītlīgumos ietverti noteikumi, kas pieļauj gada procentu likmē iekļautās 

aizņēmuma likmes un – attiecīgā gadījumā – izmaksu izmaiņas, bet kuras aprēķina 

laikā nevar noteikt kvantitatīvi, gada procentu likmi aprēķina, pamatojoties uz 
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pieņēmumu, ka sākotnēji noteiktā aizņēmuma likme un citas izmaksas paliks 

nemainīgas visā kredītlīguma darbības laikā. 

5. Vajadzības gadījumā, aprēķinot gada procentu likmi, var izmantot I pielikumā 

noteiktos papildu pieņēmumus. 

Ja šajā pantā un I pielikuma II daļā izklāstītie pieņēmumi nav pietiekami, lai 

aprēķinātu gada procentu likmi pēc vienota parauga, vai vairs nav pielāgoti 

komerciālajai situācijai tirgū, Komisija var noteikt vajadzīgos papildu pieņēmumus 

gada procentu likmes aprēķināšanai vai izmainīt esošos pieņēmumus. Minētos 

pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem 

saskaņā ar 25. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.” 

6. Direktīvas 22. pantā ir noteikts: 

“1. Ciktāl šajā direktīvā iekļauti saskaņoti noteikumi, dalībvalstis savos tiesību aktos 

nedrīkst saglabāt vai ieviest noteikumus, kas atšķiras no šajā direktīvā 

paredzētajiem. […] 

3. Turklāt dalībvalstis nodrošina, ka noteikumus, ko tās pieņem, īstenojot šo 

direktīvu, nevar apiet, izmantojot veidu, kā līgumi formulēti, jo īpaši kredītu 

izņemšanu vai kredītlīgumus, uz ko attiecas šīs direktīvas darbības joma, integrējot 

kredītlīgumos, kuru būtība vai mērķis ļautu izvairīties no tās piemērošanas.” 

B. Valsts tiesības  

7. Patērētāju tiesību aizsardzības likums2 un Ministru Kabineta 2011. gada 30. augusta 

noteikumos Nr. 1219 “Noteikumi par patērētāju kreditēšanu”3 pārņem Direktīvas 

2008/48/EK noteikumus Latvijas tiesībās. 

8. Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 1. pantā ir noteikts:  

“Likumā noteiktie termini […] 

                                                 
2 Patērētāju tiesību aizsardzības likums, redakcijā, kas piemērojama lietas izlemšanā 

https://likumi.lv/doc.php?id=23309  
 
3 https://likumi.lv/doc.php?id=223797  
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9) kredīta kopējās izmaksas patērētājam — visas izmaksas, tajā skaitā procenti, 

komisijas nauda, nodevas un jebkādi citi maksājumi, kas patērētājam jāmaksā 

saistībā ar kreditēšanas līgumu un kas ir kredīta devējam zināmi (izņemot zvērināta 

notāra izmaksas). Kredīta kopējās izmaksās iekļauj arī izmaksas par papildu 

pakalpojumiem saistībā ar kreditēšanas līgumu, tajā skaitā apdrošināšanas prēmijas, 

ja papildu pakalpojumu līguma noslēgšana ir obligāts priekšnoteikums, lai saņemtu 

kredītu vai lai to saņemtu ar piedāvātajiem noteikumiem un nosacījumiem. […]” 

9. Patērētāju tiesību aizsardzības likuma  8. pantā - Patērētāju kreditēšana - ir noteikts:  

“[…] (2²) Patērētāja kreditēšanas līguma izmaksas ir samērīgas un atbilstošas 

godīgai darījumu praksei. Kredīta kopējās izmaksas patērētājam aprēķina 

normatīvajos aktos par patērētāju kreditēšanu noteiktajā kārtībā. 

(2³) Par šā panta 2.² daļā minētajām prasībām neatbilstošām uzskata tādas kredīta 

kopējās izmaksas patērētājam, kuras pārsniedz 0,55 procentus dienā no kredīta 

summas no pirmās līdz septītajai kredīta izmantošanas dienai (ieskaitot), 0,25 

procentus dienā no kredīta summas no astotās līdz četrpadsmitajai kredīta 

izmantošanas dienai (ieskaitot) un 0,2 procentus dienā no kredīta summas, sākot ar 

piecpadsmito kredīta izmantošanas dienu. Līgumos, saskaņā ar kuriem kredīts 

atmaksājams pēc pieprasījuma vai kuros kredīta izmantošanas termiņš pārsniedz 30 

dienas, par šā panta 2.2 daļā minētajām prasībām neatbilstošām uzskata tādas 

kredīta kopējās izmaksas patērētājam, kuras pārsniedz 0,25 procentus dienā no 

kredīta summas. Kredīta kopējo izmaksu ierobežojumu patērētājam nepiemēro 

tādiem patērētāju kreditēšanas līgumiem, kurus noslēdzot kredīta devēja glabāšanā 

kā nodrošinājums nododama kāda lieta un saskaņā ar kuriem patērētāja atbildība ir 

ierobežota tikai ar ieķīlāto lietu.” 

10. Ministru Kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 1219  “Noteikumi par 

patērētāju kreditēšanu” ir izklāstīts: 

“2. Noteikumos lietotie termini:[…] 

2.3. kopējā summa, kas jāmaksā patērētājam, – summa, ko veido kredīta kopējā 

summa un kredīta kopējās izmaksas patērētājam; 
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2.4. gada procentu likme – kredīta kopējās izmaksas patērētājam, izteiktas gada 

procentos no patērētājam piešķirtās kredīta kopējās summas, iekļaujot izmaksas 

saskaņā ar šo noteikumu 5., 6. un 7.punktu; […]”. 

11. Ministru Kabineta noteikumos Nr. 1219  “Noteikumi par patērētāju kreditēšanu” II 

sadaļā - Gada procentu likmes aprēķināšana - ir izklāstīts: 

“5. Gada procentu likmi aprēķina saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumā norādīto 

formulu un nosacījumiem, nosakot pašreizējo vērtību visām esošajām vai nākotnes 

saistībām (izņemtās kredīta summas, maksājumi un izmaksas), par kurām ir 

vienojušies kredīta devējs un patērētājs. 

6. Lai aprēķinātu gada procentu likmi, nosaka kredīta kopējās izmaksas patērētājam. 

Aprēķinot kredīta kopējās izmaksas patērētājam, neņem vērā šādus maksājumus: 

6.1. jebkurus maksājumus, ko patērētājs maksā par kreditēšanas līgumā noteikto 

patērētāja saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi; 

6.2. maksājumus, izņemot pirkuma cenu, ko patērētājs maksā, iegādājoties preci vai 

pakalpojumu, neatkarīgi no tā, vai darījums notiek skaidrā naudā vai izmantojot 

kredītu. 

7. Izmaksas, kas saistītas ar tā konta uzturēšanu, kuru izmanto maksājumu veikšanai 

un kredīta izmaksai, kā arī izmaksas par norēķinu līdzekli, kas izmantots maksājumu 

veikšanai un kredīta izmaksai, un citas izmaksas, kas saistītas ar maksājumu 

veikšanu, iekļauj kredīta kopējās izmaksās patērētājam, izņemot gadījumu, ja konta 

atvēršana ir brīvprātīga un konta izmaksas ir skaidri un atsevišķi norādītas 

kreditēšanas līgumā vai jebkurā citā ar patērētāju noslēgtā līgumā. 

8. Aprēķinu veic, pieņemot, ka kreditēšanas līgums ir spēkā tajā laikposmā, par kuru 

tas noslēgts, un ka kredīta devējs un patērētājs pildīs savas saistības saskaņā ar 

noteikumiem un termiņiem, par kuriem abas puses vienojušās kreditēšanas līgumā. 

9. Kreditēšanas līgumā, kas pieļauj izmaiņas gada procentu likmē iekļautajā 

aizņēmuma likmē vai citās izmaksās, kuras ietvertas gada procentu likmē, bet nav 

nosakāmas brīdī, kad tā tiek aprēķināta, gada procentu likmi aprēķina, pieņemot, ka 

aizņēmuma likme un citas izmaksas paliek fiksētas un tiks piemērotas līdz 

kreditēšanas līguma darbības beigām.” 
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III PAMATA TIESVEDĪBA UN PREJUDICIĀLIE JAUTĀJUMI 

12. Lai arī lietas faktiskie apstākļi ir izklāstīti Lūgumā sniegt prejudiciālu nolēmumu, 

Komisija tomēr vēlreiz vēlētos atgādināt faktus, ko tā uzskata par būtiskiem, lai atbildētu 

uz iesniedzējtiesas uzdotajiem jautājumiem.  

13. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pārbaudes ietvaros konstatēja, ka SIA “Soho 

Group” distances pakalpojumu sniegšanas vietā www.sohocredit.lv piedāvā 

kredītlīgumus, kuros kā viens no līguma punktiem ir iekļauts nosacījums par 

iespējamu aizdevuma termiņa pagarināšanu. Saskaņā ar minēto punktu aizņēmējs var 

pieprasīt aizdevuma termiņa pagarinājumu, veicot pagarināšanas komisijas 

maksājumu, kas ir atkarīga no aizdevuma apmēra un termiņa, pārskaitot to uz 

aizdevēja norēķinu kontu. Pēc maksājuma saņemšanas aizdevējs  nosūta paziņojumu 

par termiņa, kas norādīts līguma speciālajos noteikumos vai maksājuma grafikā, 

pagarināšanu vai par atteikumu piešķirt pagarinājumu. Aizdevējam ir tiesības 

pagarinājumu atteikt, nesniedzot pamatojumu.4  

14. Pēc veiktās pārbaudes Patērētāju tiesību aizsardzības centrs konstatēja, ka SIA “Soho 

Group” piedāvā patērētājiem kredītlīgumus, ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 

8. panta 2³. daļai neatbilstošām kredīta kopējām izmaksām dienā saistībā ar kredīta 

pagarināšanu. Tādējādi Patērētāju tiesību aizsardzības centrs uzskatīja, ka SIA “Soho 

Group” patēriņa kredītlīguma izmaksas ir nesamērīgas un neatbilst godīgai darījumu 

praksei saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 8. panta 2². daļu. Patērētāju 

tiesību aizsardzības centrs norāda, ka saskaņā ar minēto pantu izmaksām saistībā ar 

patēriņa kredītlīgumiem ir jābūt samērīgām ne tikai pirms līguma noslēgšanas vai tā 

noslēgšanas laikā, bet arī visā līguma spēkā esamības laikā. Kredīta izmaksām jābūt 

samērīgām un jāatspoguļo godīga  darījumu prakse neatkarīgi no tā, vai kredīts tiek 

piešķirts vai tā atmaksas termiņš tiek pagarināts. Patērētāju tiesību aizsardzības 

centrs pieņēma, ka kredīta kopējās izmaksās ietilptu kredīta pagarināšanas izmaksas, 

jo kredīta pagarināšanas noteikumi iekļauti aizdevēja un aizņēmēja noslēgtā 

kredītlīguma noteikumos un nosacījumos, un tādēļ uzlika SIA “Soho Group” naudas 

sodu EUR 25 000 apmērā.5  

15. Savukārt SIA “Soho Group” norāda, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir 

nepareizi interpretējis iepriekš minētās tiesību normas. Kasācijas sūdzībā norādīts, ka 
                                                 
4 Lūguma sniegt prejudiciālu nolēmumu 2. punkts. 
5 Lūguma sniegt prejudiciālu nolēmumu 3. punkts. 
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pagarinājuma komisijas maksa nav obligāts maksājums, lai saņemtu vai izmantotu 

aizdevumu. Līguma pagarināšana ir viena no trim iespējām, kas tiek piedāvāta, 

iestājoties aizdevuma atmaksas termiņam. Alternatīvi, pastāv iespēja atmaksāt 

aizdevumu bez papildu maksājumiem vai neatmaksāt aizdevumu, ļaujot iekasēt 

nokavējuma procentus. SIA “Soho Group” uzskata, ka pagarināšanas maksas 

nevarētu tikt iekļautas kredīta kopējās izmaksās, jo pagarināšanas fakts nav zināms 

līguma noslēgšanas brīdī, proti, brīdī, kad tiek noteiktas kredīta kopējās izmaksas un 

gada procentu likme.6  

16. Iesniedzējtiesa norāda, ka jēdziens “kredīta kopējās izmaksas patērētājam” tika 

ieviests Patērētāju tiesību aizsardzības likumā saskaņā ar Direktīvas 2008/48 3. panta 

g) punktu. Tādējādi, pēc iesniedzējtiesas domām, konkrētās Patērētāju tiesību 

aizsardzības likuma normas izpratni noteic atbilstošās Savienības tiesību normas 

saturs.7 

17. Šajā gadījumā ir jānosaka, vai kredīta kopējās izmaksas ietver kredīta pagarināšanas 

izmaksas, ņemot vērā to, ka noteikumi par kredīta pagarināšanas iespēju ir daļa no 

kredītlīguma noteikumiem un nosacījumiem.  

18. Iesniedzējtiesa uzskata, ka, ņemot vērā līdzšinējo Tiesas jurisprudenci, tiesību normu 

analīze no pirmā acu uzmetiena liek domāt, ka līguma pagarināšanas izmaksas nav 

iekļaujamas “kredīta kopējās izmaksās patērētājam” jēdzienā. Tomēr šajā gadījumā 

vairāki konkrēti izskatāmā līguma noteikumi parāda, ka aizdevējs paredz 

kredītlīguma pagarināšanu kā pieņemamu alternatīvu saistību neizpildei. To 

apstiprina ne tikai šo noteikumu detalizēta norādīšana līgumā, bet gan arī prasītājas 

apgalvojumi kasācijas sūdzībā, kā arī lielais praksē pagarināto līgumu skaits.8  

19. Ņemot vērā iepriekš minētos apstākļus, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts 

nolēma apturēt tiesvedību un uzdot Tiesai šādus prejudiciālos jautājumus: 

1. Vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīļa direktīvas 2008/48/EK 

par patēriņa kredītlīgumiem un ar ko atceļ Direktīvu 87/102/EEK 3. panta „g” 

apakšpunktā norādītais jēdziens „kredīta kopējās izmaksas patērētājam” ir 

autonoms Eiropas Savienības tiesību jēdziens?  

                                                 
6 Lūguma sniegt prejudiciālu nolēmumu 6. punkts. 
7 Lūguma sniegt prejudiciālu nolēmumu 10. punkts. 
8 Lūguma sniegt prejudiciālu nolēmumu 15. punkts. 
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2. Vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīļa direktīvas 2008/48/EK 

par patēriņa kredītlīgumiem un ar ko atceļ Direktīvu 87/102/EEK 3. panta „g” 

apakšpunktā norādītajā jēdzienā „kredīta kopējās izmaksas patērētājam”, tādā 

situācijā kā izskatāmajā lietā, ietilpst kredīta pagarināšanas izmaksas, ja kredīta 

pagarināšanas noteikumi ir daļa no kreditēšanas līguma noteikumiem un 

nosacījumiem, par kuriem vienojas kredīta devējs un kredīta ņēmējs? 

IV ATBILDE UZ PREJUDICIĀLAJIEM JAUTĀJUMIEM 

Attiecībā uz pirmo jautājumu 

20. Ar savu pirmo jautājumu iesniedzējtiesa vēlētas noskaidrot, vai Direktīvas 

2008/48/EK 3. panta g) punktā definētais jēdziens “kredīta kopējās izmaksas 

patērētājam” ir autonoms Savienības tiesību jēdziens.  

21. Sākotnēji, Komisija vēlētos atgādināt, ka parasti konkrētiem jēdzieniem tiek piešķirts 

autonoma Savienības tiesību jēdziena statuss, lai nodrošinātu to vienveidīgu 

interpretāciju visās dalībvalstīs un tādejādi tiktu garantēta juridiskā noteiktība. 

Saskaņā ar pastāvīgo judikatūru gan no Savienības tiesību vienveidīgas 

piemērošanas, gan no vienlīdzības principa izriet prasība, ka Savienības tiesību 

norma, kurā, tās satura un piemērošanas jomas noskaidrošanai, nav nevienas tiešas 

norādes uz dalībvalstu tiesībām, parasti visā Savienībā ir interpretējama autonomi un 

vienveidīgi, ņemot vērā normas kontekstu un attiecīgā tiesiskā regulējuma mērķi.9 

22. Šāda vienveidīga “kredīta kopējo izmaksu patērētājam” jēdziena interpretācija ir jo 

īpaši būtiska konkrētās lietas apstākļos, ņemot vērā to, ka Direktīvas mērķis ir 

saskaņot dažu dalībvalstu normatīvo aktu un administratīvo procedūru aspektus 

saistībā ar līgumiem, kas attiecas uz patēriņa kredītu10. Turklāt attiecībā uz šiem 

aspektiem ir nepieciešama pilnīga saskaņošana, lai visiem patērētājiem Kopienā 

nodrošinātu augstu un līdzvērtīgu viņu interešu aizsardzības līmeni un lai izveidotu 

īstu iekšējo tirgu11. Tā rezultātā saskaņā ar Direktīvas 22. panta 1. punktā noteikto, 

ciktāl direktīvā iekļauti saskaņoti noteikumi, dalībvalstis savos tiesību aktos nedrīkst 

saglabāt vai ieviest noteikumus, kuri atšķiras no direktīvā paredzētajiem.  

                                                 
9  Spriedums, 2011. gada 18. oktobris, C-34/10, Brüstle, EU:2011:138., 25. punkts. 
10 Direktīvas 2008/48/EK 1. pants. 
11 Direktīvas 2008/48/EK 9. apsvērums; Komisijas pasvītrojums. 
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23. Šajā ziņā Tiesa ir precizējusi, ka no Direktīvas 2008/48 22. panta 1. punkta, 

interpretējot to preambulas 9. un 10. apsvēruma gaismā, izriet, ka tajā ir paredzēta 

pilnīga saskaņošana attiecībā uz šīs direktīvas piemērošanas jomā ietilpstošajiem 

kredītlīgumiem un, kā izriet no minētā 22. panta virsraksta, tai ir obligāts raksturs, 

kas ir jāsaprot tādējādi, ka jomās, uz kurām konkrēti attiecas šī saskaņošana, 

dalībvalstīm nav tiesību saglabāt vai ieviest citus valsts noteikumus, kas atšķiras no 

šajā direktīvā paredzētajiem.12 

24. Direktīvas 10. apsvērumā ir noteikts, ka tajā “ietvertās definīcijas nosaka 

saskaņošanas apjomu. Tāpēc dalībvalstu saistībām īstenot direktīvas nosacījumus 

vajadzētu būt ierobežotām attiecībā uz to apjomu, kā tas noteikts minētajās 

definīcijās.” Tādējādi ir jo īpaši svarīgi, ka 3. panta g) punktā iekļautais jēdziens 

“kredīta kopējās izmaksas patērētājam” ir autonoms Savienības tiesību jēdziens, kurš 

ir jāinterpretē vienveidīgi visās dalībvalstīs. Līdz at to dalībvalstis nevar paplašināt 

Direktīvā noteiktā kredīta kopējo izmaksu jēdziena darbības jomu.  

25. Visbeidzot ir jāatceras, ka kredīta kopējās izmaksas patērētājam tiek ņemtas par 

pamatu, lai aprēķinātu Direktīvas 3. panta i) punktā definēto “gada procentu likmi”, 

kas pats par sevi ir autonoms Savienības tiesību jēdziens, kura piemērošanas mērķis 

palīdzēt patērētājiem salīdzināt dažādus kredīta piedāvājumus. Lai nodrošinātu 

iespēju salīdzināt gada procentu likmes, kā arī, lai saglabātu to informatīvo raksturu, 

kredīta kopējo izmaksu patērētājam noteikšanas mērķis ir vienveidīgi visās 

dalībvalstīs noteikt izmaksas, kas ir iekļaujamas kredīta kopējās izmaksās.13 

Direktīvas 43. apsvērumā tiek skaidrots, ka lai veicinātu iekšējā tirgus izveidi un 

darbību un nodrošinātu augstu patērētāju aizsardzības līmeni visā Kopienā, 

vajadzīgs nodrošināt informācijas salīdzināmību saistībā ar gada procentu likmēm 

visā Kopienā. […] Aprēķinot gada procentu likmi, atsevišķās dalībvalstīs tiek ņemti 

vērā dažādi izmaksu faktori. Tādēļ šajā direktīvā būtu skaidri un vispusīgi jānosaka 

kredīta kopējās izmaksas patērētājam. 

26. Tādēļ, ņemot vērā to, ka konkrētais jēdziens ir definēts Direktīvas 2008/48/EK 3. 

panta g) punktā un konkrētajā formulējumā nav nevienas atsauces uz valsts tiesību 

aktiem, jēdziens “kredīta kopējās izmaksas patērētājam” ir jāuzskata par tādu, kas 

                                                 
12 Spriedums, 2012. gada 12. jūlijs, SC Volksbank Romania SA, C-602/10, EU:C:2012:443, 38. 

punkts. 
13 Komisijas Vadlīnijas par Direktīvas 2008/48/EK (Patērētāju kredītlīgumu Direktīva) piemērošanu 

attiecībā uz izmaksām un gada procentu likmēm, 8.5.2012, SWD(2012) 128 final, 3.1. sadaļa. 
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apzīmē autonomu Savienības tiesību jēdzienu, kurš būtu jāinterpretē vienveidīgi 

visās dalībvalstīs. 

27. Ņemot vērā iepriekš izklāstītos apsvērumus, Komisija ierosina uz pirmo jautājumu 

atbildēt sekojoši: Direktīvas 2008/48/EK 3. panta g) punktā definētais jēdziens 

„kredīta kopējās izmaksas patērētājam” ir autonoms Savienības tiesību jēdziens. 

Attiecībā uz otro jautājumu 

28. Ar savu otro jautājumu iesniedzējtiesa būtībā Tiesai jautā, vai, tādā situācijā kā 

izskatāmajā lietā, “kredīta kopējās izmaksās patērētājam” kā tās definētas Direktīvas 

3. panta g) punktā ietilpst kredīta pagarināšanas izmaksas, ja kredīta pagarināšanas 

noteikumi ir iekļauti sākotnējā kreditēšanas līgumā. 

29. Direktīvas 3. panta g) punktā “kredīta kopējās izmaksas patērētājam” ir definētas kā 

visas izmaksas, tostarp procenti, komisijas nauda, nodokļi un jebkāda cita veida 

maksas, kas patērētājam jāmaksā saistībā ar kredītlīgumu un kas kreditoram ir 

zināmas,14 izņemot notāra izmaksas; iekļauj arī ar kredītlīgumu saistīto 

papildpakalpojumu izmaksas, jo īpaši apdrošināšanas prēmijas, ja turklāt 

pakalpojuma līguma noslēgšana ir obligāta, lai saņemtu kredītu vai to saņemtu ar 

piedāvātajiem noteikumiem un nosacījumiem.  

30. Kā jau Komisija norādīja, atbildot uz pirmo jautājumu, šis jēdziens Direktīvas 

piemērošanas nolūkā ir jāuzskata par tādu, kas apzīmē autonomu Savienības tiesību 

jēdzienu, kurš ir jāinterpretē vienveidīgi visās dalībvalstīs un kurš nevar būt atkarīgs 

no konkrētas valsts tiesiskā regulējuma īpatnībām. 

31. No Direktīvas 3. panta g) punkta teksta izriet, ka šis jēdziens ir definēts īpaši plaši, 

lai tas atbilstu direktīvas mērķim nodrošināt augstu patērētāju aizsardzības līmeni.15 

Tiek sniegta plaša definīcija, kas attiecas uz jebkāda veida maksājumiem, kas 

aizņēmējam ir jāveic saistībā ar kredītlīgumu un kas kreditoram ir iepriekš zināmi.  

32. Tomēr, lai gan 3. panta g) punktā definētais jēdziens “kredīta kopējās izmaksas 

patērētājam” ir plašs, tam ir arī skaidri noteikti ierobežojumi. 3. panta g) punkta 

izpratnē kredīta kopējās izmaksas ir visas izmaksas, kas patērētājam jāmaksā saistībā 

                                                 
14 Komisijas pasvītrojums.  
15 Spriedums, 2016. gada 8. decembris, INKO, C-127/15, EU:C:2016:934, 35. punkts. Skatīt arī 

Lūguma sniegt prejudiciālo nolēmumu 11. punktu.  
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ar kredītlīgumu, izņemot notāra izmaksas. Citiem vārdiem sakot, kredīta kopējās 

izmaksās tiek iekļautas visdažādākās izmaksas, kas patērētājam jāmaksā, lai saņemtu 

kredītu vai to lietotu, kas ir kreditoram zināmas (vai kuras iespējams noteikt).16 

Komisija turpmākajos šo apsvērumu punktos apskatīs šos nosacījumus, kā arī pārējos 

būtiskos Direktīvas 2008/48/EK noteikumus. 

1.“Kas patērētājam jāmaksā saistībā ar kredītlīgumu”  

33. Atbilstoši Lūgumā sniegt prejudiciālu nolēmumu noteiktajam, konkrētās lietas 

apstākļos, šķiet, nav strīda par to, ka SIA "Soho Group" praksē piedāvā iespēju 

pieprasīt līgumā noteiktā kredīta atmaksas termiņa pagarinājumu jeb maksājuma 

atlikšanu uz konkrētu laiku.17 Komisijas izpratnē (par to ir jāpārliecinās 

iesniedzējtiesai) līguma noslēgšanas brīdī, aizņēmējs nemaksā papildus maksājumu, 

kas saistīts ar šīs iespējas izmantošanu. Pagarinājuma komisijas maksājumu 

aizņēmējs maksā tikai, ja viņš pieprasa pagarinājumu un to apstiprina kreditors. 

Tādējādi Komisija saprot, ka tikai pēc līguma noslēgšanas patērētājs var izlemt lūgt 

atmaksas termiņa pagarinājumu. Iespēja lūgt atmaksas termiņa pagarinājumu, šķiet, 

ir papildus iespēja, kas tiek piedāvāta patērētājam kā alternatīva brīdī, kad beidzas 

kredītlīguma termiņš, par kuru ir panākta vienošanās, ja aizdevējs nav spējīgs (vai 

nevēlas) atmaksāt aizņēmumu līgumā noteiktajā termiņā.18  

2. “Kas ir kreditoram zināmi”  

34. No Lūguma sniegt prejudiciālu nolēmumu izriet, ka šajā konkrētajā lietā 

kredītlīguma noslēgšanas brīdī kreditors nevar zināt, vai aizņēmējs pieprasīs šādu 

pagarinājumu. Komisija uzskata, ka šo secinājumu nevar ietekmēt iesniedzējtiesas 

apsvērumi Lūguma sniegt prejudiciālu nolēmumu 5.4 punktā, kurā tā norāda, ka 

nepiekrīt SIA "Soho Group" attiecībā uz to, ka komisijas maksājumi par kredīta 

pagarināšanu ir uzskatāmi par tādiem, kas kredīta devējam nav zināmi un uzskata, ka 

komisijas maksas ir konkrēti noteiktas un abām pusēm zināmas. No Lūgumā sniegt 

prejudiciālu nolēmumu sniegtā faktu izklāsta nav skaidrs, kādā veidā tieši šīs 

pagarināšanas maksas ir iepriekš zināmas, taču iespējams tās ir līgumā noteiktas, 

ņemot vērā to, ka pagarinājuma pieprasījumu, šķiet, var faktiski veikt tikai pārskaitot 

                                                 
16 Komisijas Vadlīnijas par Direktīvas 2008/48/EK (Patērētāju kredītlīgumu Direktīva) piemērošanu 

attiecībā uz izmaksām un gada procentu likmēm, SWD(2012) 128 final, 3.1. sadaļa. 
17 Lūguma sniegt prejudiciālu nolēmumu 5.3. punkts. 
18 Skatīt turpat 6. punktu. 
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pagarināšanas komisijas maksājumu, kura summa ir atkarīga no aizdevuma apmēra 

un termiņa.19  

35. Taču, pat ja konkrētā pagarinājuma maksājuma summa ir zināma, kredītlīguma 

noslēgšanas brīdī, kā to norāda iesniedzējtiesa, komisijas maksa par kredīta atmaksas 

pagarināšanu netiek ņemta vērā, jo pats termiņa pagarināšanas fakts nav zināms un 

iespējams nekad neiestāties.20 Līdz ar to runa ir par hipotētiskām izmaksām. 

36.  Tādējādi, pat ja līgumā ir skaidri atrunāta konkrētā pagarinājuma iespēja un ar to 

saistītās pagarinājuma komisijas summa, nav zināms, vai iestāsies pats pagarinājuma 

fakts. Tas ir atkarīgs no vairākiem apstākļiem, kurus iepriekš nav iespējams paredzēt. 

Pirmkārt, aizņēmējam ir jāvēlas pagarināt aizņēmuma termiņu. Otrkārt, aizņēmējam 

ir jāpārskaita pagarinājuma komisijas maksājums un, treškārt, aizdevējam ir 

jāpieņem lēmums par konkrētā kredītlīguma pagarināšanu (aizņēmējs var izlemt arī 

atteikt pagarinājumu, turklāt viņam nav jāpamato atteikuma iemesls). 

3. Attiecībā uz 19. pantu 

37. Turklāt Komisija uzskata, ka tādas pagarinājuma maksas kā konkrētajā lietā 

apskatāmās neiekļaušanu “kredīta kopējās izmaksas patērētājam” apstiprina arī 

Direktīvas 19. pantā paredzētie noteikumi. 19. pantā ir noteikti pieņēmumi un 

ierobežojumi gada procentu likmes aprēķināšanai. Ņemot vērā to, ka gada procentu 

likme saskaņā ar 3. panta i) punktu ir definēta kā “kredīta kopējās izmaksas 

patērētājam21, kas ir izteiktas ikgadējos procentos no kredīta kopsummas [..]”, ar 19. 

panta 3. punktu noteiktie pieņēmumi gada procentu likmes aprēķināšanai būtu 

ņemami vērā arī aprēķinot kredīta kopējās izmaksas. 19. panta 3. punktā noteikts, ka 

“gada procentu likmes aprēķins balstās uz pieņēmumu, ka kredītlīgums ir spēkā 

laikposmā, par kuru panākta vienošanās, un kreditors un patērētājs pildīs savas 

saistības saskaņā ar kredītlīguma noteikumiem”.  

38. Šeit Komisija vēlētos atgādināt, ka šajā kontekstā nedrīkstētu aizmirst Direktīvas 

mērķus, kuru sasniegšanai ir noteikti konkrētie jēdzieni. Tādējādi no Direktīvas 19. 

apsvēruma izriet, ka viens no tās mērķiem ir panākt, lai patērētāji pirms kredītlīguma 

noslēgšanas saņemtu atbilstīgu informāciju, tai skaitā, par visā Savienībā vienveidīgu 

                                                 
19 Skatīt Lūguma sniegt prejudiciālu nolēmumu 2. punktu, kā arī šo apsvērumu 13. punktu. 
20 Skatīt Lūguma sniegt prejudiciālu nolēmumu 5.4 punktu. 
21 Komisijas pasvītrojums. 
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gada procentu likmi, kas viņiem dod iespēju salīdzināt šīs likmes.22 Kredīta kopējās 

izmaksas patērētājam tiek izmantotas, lai noteiktu šo gada procentu likumi23, kas ir 

jānosaka kā precīzs skaitlis procentuālā izteiksmē.24 Šis skaitlis dod patērētājam 

iespēju finansiāli novērtēt to saistību apmēru, kuras saistītas ar kredītlīguma 

noslēgšanu.25  

39. Turklāt, Direktīvas 10. panta 2. punktā, kurā ir norādīta kredītlīgumā obligāti 

iekļaujamā informācija, ir noteikts, ka ir skaidri un lakoniski jānorāda gada procentu 

likme un kopējā patērētāja maksājamā summa, kas aprēķināta kredītlīguma 

noslēgšanas brīdī. Direktīvā nav iekļauti noteikumi, kas uzliktu par “pienākumu 

kreditoram sniegt informāciju par jaunu gada procentu likmi, kad, piemēram, 

iestājas izmaiņas aizņēmuma likmē vai maksājamajās izmaksās (skatīt 11. pantu un 

12. panta 2. punktu) vai kad mainās konkrētā līguma nosacījumi”26. 

4. Papildu apsvērumi 

40. Lai pilnībā atbildētu uz iesniedzejtiesas otro uzdoto jautājumu, Komisija vēlētos 

sniegt sekojošos apsvērumus. 

41. Pirmkārt, iepriekš minētie apsvērumi nekādā ziņā neietekmē iespēju piemērot valsts 

noteikumus, kuru mērķis ir novērst patērētāju tiesību aizsardzības tiesību aktu 

apiešanu, gadīgumos, kad tiek uzskatīts, ka kredītlīgums ir izstrādāts tā, lai apietu 

valsts noteikumus, ar kuriem tiek īstenoti Direktīvas noteikumi. Attiecībā uz šo 

Direktīvas 22. panta 3. punktā ir noteikts, ka “dalībvalstis arī nodrošina, ka 

noteikumus, ko tās pieņem, īstenojot šo direktīvu, nevar apiet, izmantojot veidu, kādā 

līgumi formulēti, jo īpaši iekļaujot izņemtos kredītus vai kredītlīgumus, uz kuriem 

attiecas šīs direktīvas darbības joma, kredītlīgumos, kuru raksturs vai mērķis ļautu 

izvairīties no tās piemērošanas”. 

                                                 
22 Spriedums, 2019. gada 19. decembris, Home Credit Slovakia, C-290/19, EU:C:2019:1130, 28. 

punkts. 
23 Skatīt Direktīvas 3. panta i) punktā noteikto definīciju un 19. panta 2. punktu. 
24 Spriedums, Home Credit Slovakia, C-290/19, EU:C:2019:1130, 27. punkts. 
25 Spriedumi, 2016. gada 21. aprīlis, Radlinger un Radlingerová, C-377/14, EU:C:2016:283, 90. 

punkts; 2016. gada 9. novembris, Home Credit Slovakia, C- 42/15, EU:C:2016:842, 66. punkts, 
2018. gada 20. septembris, EOS KSI Slovensko, C- 448/17, EU:C:2018:745, 64. punkts; Home 
Credit Slovakia, C-290/19,  EU:C:2019:1130, 29. punkts.   

23  Komisijas Vadlīnijas par Direktīvas 2008/48/EK (Patērētāju kredītlīgumu Direktīva) piemērošanu  
attiecībā uz izmaksām un gada procentu likmēm, 8.5.2012, SWD(2012) 128 final, 2.3. sadaļa. 
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42. Otrkārt, saskaņā ar iesniedzējtiesas norādīto, Latvijas likumdevējs, lai ierobežotu 

kredīta kopējās izmaksas, izlēma uzlikt griestus kredīta izmaksām.27 Attiecībā uz šo 

Komisija vēlētos atzīmēt, ka, ciktāl tas neietekmē ar Direktīvu saskaņotās jomas,28 

dalībvalstis var brīvi reglamentēt maksimālās kredītu izmaksas, jo tas ir aspekts, kas 

netiek reglamentēts Direktīvā, un tādējādi ir ārpus tās darbības jomas29.  

43. Visbeidzot, Komisija norāda, ka dalībvalstis varētu arī uzskatīt, ka, aprēķinot kredīta 

maksimālās pieļaujamās izmaksas, būtu jāņem vērā soda naudas par novēlotiem 

maksājumiem vai maksas par kredīta termiņa pagarināšanu, tomēr nemainot nedz 

Direktīvas 2008/48/EK 3. panta g) punkta saskaņoto “kredīta kopējo izmaksu” 

definīciju, nedz noteikumus, kas saistīti ar gada procentu likmes aprēķināšanu. 

44. Ņemot vērā iepriekš izklāstītos apsvērumus, Komisija ierosina uz otro jautājumu 

atbildēt sekojoši: tādos apstākļos kā pašreizējā lietā, „kredīta kopējās izmaksas 

patērētājam” jēdzienā, Direktīvas 2008/48/EK izpratnē, neietilpst izmaksas, kas 

saistītas ar iespējamu kredītlīguma pagarināšanu, ja šīs izmaksas rodas tikai tad, ja 

patērētājs neizpilda saistības, kas noteiktas saskaņā ar kredītlīguma sākotnējiem 

noteikumiem. Tomēr šāda kredītlīguma pagarināšanas iespējas noteikuma iekļaušana 

kredītlīgumā nevar tikt izmantota, lai apietu valsts noteikumus, kas pieņemti īstenojot 

Direktīvu 2008/48/EK. 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Lūguma sniegt prejudiciālu nolēmumu 5.5 punkts. 
28 Spriedums, SC Volksbank Romania SA, C-602/10, EU:C:2012:443, 63. līdz 67. punkts. 
Ģenerāladvokāta Hogana secinājumi, Mikrokasa S.A., C-779/18, EU:C:2019:1146, 54. punkts. 

29 Kā jau iepriekš minēts, Direktīvas 9. apsvērumā ir noteikts, ka ierobežojumi, kas attiecināmi uz 
dalībvalstīm, ir piemērojami tikai attiecībā uz direktīvā saskaņotajām jomām. Ja nepastāv 
saskaņoti noteikumi, dalībvalstis var saglabāt un ieviest valsts tiesību aktu noteikumus. 
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V SECINĀJUMI 

45. Iepriekš minēto apsvērumu gaismā, Komisija ierosina uz ieniedzējtiesas uzdotajiem 

jautājumiem atbildēt šādi: 

Direktīvas 2008/48/EK 3. panta g) punktā definētais jēdziens „kredīta kopējās 

izmaksas patērētājam” ir autonoms Savienības tiesību jēdziens.  

Tādos apstākļos kā pašreizējā lietā, „kredīta kopējās izmaksas patērētājam” 

jēdzienā, Direktīvas 2008/48/EK izpratnē, neietilpst izmaksas, kas saistītas ar 

iespējamu kredītlīguma pagarināšanu, ja šīs izmaksas rodas tikai tad, ja patērētājs 

neizpilda saistības, kas noteiktas saskaņā ar kredītlīguma sākotnējiem noteikumiem. 

Tomēr šāda kredītlīguma pagarināšanas iespējas noteikuma iekļaušana kredītlīgumā 

nevar tikt izmantota, lai apietu valsts noteikumus, kas pieņemti īstenojot Direktīvu 

2008/48/EK.  

 

 

 

 

                Inese RUBENE              Gaëtane GODDIN 

 

Komisijas pārstāves 

 

 




