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I Grundläggande ekvation som anger ekvivalensen mellan kreditutnyttjande 

å ena sidan och återbetalningar och avgifter å den andra 
 

I den grundläggande ekvation som används för beräkningen av den effektiva räntan sätts 
likhetstecken årsvis mellan det samlade nuvärdet av de utnyttjade krediterna å ena sidan och å 
andra sidan det samlade nuvärdet av återbetalningar och avgiftsbetalningar enligt följande: 
 

   
där 
 

 X är den effektiva räntan, 
 m är det tal som motsvarar det sista kreditutnyttjandets plats i tidsföljden, 
 k är det tal som motsvarar ett kreditutnyttjandes plats i tidsföljden, 

dvs. 1 ≤ k ≤ m, 
 Ck är storleken på kreditutnyttjande nr k, 
 tk är tiden, uttryckt i år och delar av år, mellan datumet för det för-

sta kreditutnyttjandet och datumet för varje kreditutnyttjande, dvs. t1 = 0, 
 m' är det tal som motsvarar den sista återbetalningens eller avgiftsbetalningens 

plats i tidsföljden, 
 1 är det tal som motsvarar en återbetalning eller avgiftsbetalning i tidsföljden, 
 D1 är storleken på en återbetalning eller avgiftsbetalning, 

sl  är tiden, uttryckt i år och delar av år, mellan datumet för det för-
sta kreditutnyttjandet och datumet för varje återbetalning eller avgiftsbetalning. 

 
 

Anmärkningar: 
 

1) De belopp som betalas av båda parter vid olika tidpunkter är inte nödvän-
digtvis lika stora och behöver inte nödvändigtvis betalas med lika stora inter-
valler. 
 
2) Begynnelsetidpunkt är datumet för det första kreditutnyttjandet. 
 
3) Intervallen mellan de vid beräkningen använda tidpunkterna anges i år eller 
delar av år. Ett år ska anses ha 365 dagar (skottår 366 dagar), 52 veckor eller 
tolv jämnlånga månader. En jämnlång månad anses ha 30,41666 dagar 
(dvs. 365/12), oavsett om det är skottår eller inte. 
 
4) Resultatet av beräkningen ska uttryckas med åtminstone en decimals exakt-
het. Om siffran i den följande decimalen är större än eller lika med 5, ska siff-
ran i den första decimalen höjas med ett. 
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5) Ekvationen kan skrivas om med en enda summa och ett flöde (Ak) som är 
positivt eller negativt, dvs. utbetalat eller inbetalat under perioderna 1–k, och 
uttryckt i år. Detta ger följande ekvation: 
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S är den aktuella flödesbalansen. Om syftet är att se till att flödena är ekviva-
lenta blir värdet noll. 

 
 
II Ytterligare antaganden vid beräkningen av den effektiva räntan: 
 

1) Om konsumenten enligt kreditavtalet har ett fritt val i fråga om kreditutnyttjande, ska det 
sammanlagda kreditbeloppet omedelbart anses vara till fullo utnyttjat. 

2) Om kreditavtalet ger möjlighet att utnyttja krediten på olika sätt med olika avgifter eller 
krediträntor, ska det sammanlagda kreditbeloppet anses vara utnyttjat till högsta avgift och 
kreditränta som tillämpas på den vanligaste transaktionsformen inom den typen av kreditavtal. 

3) Om kreditavtalet allmänt ger konsumenten ett fritt val i fråga om kreditutnyttjande men 
bland de olika sätten för kreditutnyttjande ålägger en begränsning med avseende på belopp 
och tidsperiod, ska kreditbeloppet anses vara utnyttjat vid den tidigaste av de tidpunkter som 
anges i kreditavtalet och enligt dessa begränsningar i kreditutnyttjandet. 

4) Om ingen avbetalningsplan har fastställts ska det anses att 
a) krediten lämnas för en ettårsperiod och 
b) krediten ska återbetalas i tolv lika stora delbetalningar och i månatliga intervall. 
5) Om en avbetalningsplan har fastställts men avbetalningsbeloppen är flexibla, ska varje 

återbetalningsbelopp anses vara det lägsta som anges i kreditavtalet. 
6) Om inget annat anges ska krediten göras tillgänglig och återbetalningarna göras vid den 

tidigaste av de tidpunkter som anges i kreditavtalet, i de fall avtalet föreskriver mer än ett da-
tum för återbetalning. 

7) Om ingen kreditgräns ännu har fastställts, ska gränsen antas vara 1 500 EUR. 
8) När det gäller en konsumentkredit som är knuten till brukskonton, ska hela det samman-

lagda kreditbeloppet anses vara utnyttjat under kreditavtalets hela löptid. Om man inte känner 
till kreditavtalets löptid, ska den effektiva räntan beräknas på antagandet att kreditens löptid är 
tre månader. 

9) Om olika räntesatser och avgifter erbjuds under en begränsad period eller för ett begrän-
sat belopp, ska räntesatsen och avgifterna anses vara den högsta satsen/avgiften under kredit-
avtalets hela löptid. 

10) För konsumentkreditavtal, i vilka en fast kreditränta fastställs för den inledande perio-
den, vid vars utgång en ny kreditränta fastställs och därefter regelbundet anpassas enligt en 
överenskommen indikator, ska beräkningen av den effektiva räntan utgå från antagandet att 
krediträntan vid utgången av perioden med den fasta krediträntan är densamma som vid den 
tidpunkt då den effektiva räntan beräknades, grundad på den överenskomna indikatorns värde 
vid den tidpunkten. 

11) Vid marknadsföring av bostadskredit på högst 20 år ska vid beräkningen av den effekti-
va räntan det typiska kreditbeloppet anses vara 75 000 euro och den typiska lånetiden 15 år. 
Vid marknadsföring av bostadskredit på över 20 år ska det typiska kreditbeloppet anses vara 
125 000 euro och den typiska lånetiden 25 år. 

12) Vid beräkningen av den effektiva räntan på studielån ska det typiska kreditbeloppet an-
ses vara 4 500 euro och den typiska lånetiden 15 år. 




