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2 • 



Makse- ja tagatisinstrumendid väliskaubanduses

Ettemaks

Kinnitatud akreditiiv

Kinnitamata 
akreditiiv

Garantii (standby)

Krediidikindlustus

Inkasso

Avatud arve

MÜÜJA OSTJA

Madal risk Kõrge risk 

Madal risk Kõrge risk 
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Pankade roll erinevate makseviiside puhul:

1) TAVALINE ÜLEKANNE (k.a. ETTEMAKS, AVATUD ARVE) JA 

TSEKIMAKSED 

=> pankade roll piirdub rahaülekandega

2) INKASSO

=> pangad vahendavad dokumente ostjale lunastamiseks

3) AKREDITIIV

=> pangal on tagasivõtmatu kohustus maksta, kui on esitatud 

korrektsed dokumendid
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Akreditiiv (L/C, DC)
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Akreditiiv on ostu-müügilepingust täiesti sõltumatu. 

Pangad käsitlevad ainult dokumente ega vastuta dokumentidega seotud tehingute
reaalse toimumise eest.

 Tagasivõtmatu maksekohustus

 Dokumentaalmakse (makseviis)

 Reguleeritud ICC rahvusvaheliste reeglitega (UCP 600)

 Avajapank, kui akreditiivi raames esitatud dokumendid vastavad 

akreditiivi tingimustele ja tähtaegadele

 Kinnitajapank, kui akreditiivi raames esitatud dokumendid vastavad 

akreditiivi tingimustele ja tähtaegadele

Mis?

Kes?

• Makse teostatakse akreditiivis kokkulepitud ajal:

- at sight DC: kohe peale dokumentide esitamist 

- maksetähtajaline DC: määratud maksetähtajal tulevikus

Millal?



Kinnitatud ja maksetähtajalise akreditiivi diskonteerimine

Seller

Nõuab 

maksetähtaega 90 

päeva 

transpordidokumendi 

kuupäevast

Soovib raha kohe 

peale kauba teele 

lähetamist kätte 

saada

MÜÜJA OSTJA

MÜÜJA PANK OSTJA PANK

MAKSETÄHTAJALINE

01.09.16

04.09.16

03.09.16

K
IN

N
IT

A
M

IN
E

*
*eelduseks limiidi olemasolu (Banks) 

01.10.16

01.12.16

01.12.16
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http://www.miljoe.kk.dk/FBCF3FB2-23DF-4680-A336-047CC8995FF8
http://www.miljoe.kk.dk/FBCF3FB2-23DF-4680-A336-047CC8995FF8


Akreditiiv | Müüja
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• Raha saamine kauba eest on garanteeritud

• Pangal on tagasivõtmatu kohustus maksta korrektsete dokumentide vastu – raha 
saamine ei sõltu ostja krediidivõimest ega tema soovist maksta

• Kinnitatud akreditiivi puhul on müüja jaoks elimineeritud ka ostja pangast ja ostja 
riigist lähtuvad riskid

• Kindlus, et tellimust ei tühistata ega muudeta ilma müüja nõusolekuta

• Raha laekumise aeg on planeeritav (rahavoogude juhtimine)

• Kui ostja tahab protesteerida kauba kvaliteedi vms. pärast, tuleb tal seda teha 
akreditiivi väliselt

• Kui dokumendid ei vasta täpselt akreditiivi tingimustele, võib pank 
dokumentidest/maksmisest keelduda 

• Dokumentide vormistamine on tavapärasest töömahukam

• Ajapiirangutest peab rangelt kinni pidama (kauba lähetamise periood, 
dokumentide esitamine)

• Ostja on see, kelle juhiste kohaselt akreditiiv avatakse, seega võivad akreditiivi 
tingimused kokkulepitule mitte vastata

• Panga teenustasud on kõrgemad võrreldes tasudega makseviiside eest, kus 
riskid on suuremad

Eelised

Puudused/
Riskid



Näide ettemakse garantii ja L/C diskonteerimise kombinatsioonist

First you and your trading partner agree on the terms of the contract (1). In this example the agreement stipulates payment of 25% 

before delivery (2) against an advance payment guarantee issued by the exporter’s bank (3). The remaining 75% is agreed to be 

paid under a documentary credit (4) payable 180 days after shipment. When the documentary credit is issued the exporter can make

the shipment (5) and thereafter present the documents under the documentary credit to the bank and receive payment (6). The 

exporter’s bank is now financing/discounting the 180-day credit period under the documentary credit (7) until the importer pays at 

maturity (8).
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