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}n procesul de decontare interna\ional[ intervin, ca ]n orice tip de decontare,
foarte multe riscuri care pot fi reduse sau eliminate ]n func\ie de metoda de
plat[ utilizat[.
De aceea, sunt foarte importante pentru importator =i pentru exportator
alegerea modalit[\ii de plat[ pe care o vor utiliza, precum =i detalierea lor
]n contractul de v`nzare - cump[rare interna\ional[.
}n comer\ul interna\ional se cunosc patru metode de plat[ =i anume:


Plata ]n avans;



Contul deschis (open account);



Incasso-ul documentar;



Acreditivul documentar.

6.1 Plata ]n avans
}n baza acestei metode de plat[, importatorul va pl[ti exportatorului
contravaloarea m[rfurilor sale ]nainte ca exportatorul s[ le livreze.
Aceast[ metod[ de plat[ poate fi asimilat[ unei opera\iuni de creditare –
credit acordat de importator exportatorului. De aceea, fiind o opera\iune de
creditare, importatorul poate solicita exportatorului =i plata unei dob`nzi.
Aceast[ metod[ este foarte folositoare exportatorului.
}n practic[, este un lucru comun ca ]n baza unui contract de v`nzarecump[rare s[ se solicite o plat[ par\ial[ ]n avans.
Exemplu: ]n contractul ]ncheiat ]ntre cei doi parteneri se poate stipula
urm[toarea schem[ de plat[: - 20% pl[tibili la semnarea contractului, iar
restul de 80% pl[tibili dup[ livrarea m[rfii, utiliz`nd una din cele 3 metode
de plat[ men\ionate anterior.
Alt[ schem[ de plat[ ar putea fi: 30% pl[tibili ]n avans =i 70% dup[ livrarea
m[rfii.

Riscurile exportatorului: m[rfurile pot fi specializate =i dac[ importatorul
anuleaz[ comanda ]naintea efectu[rii pl[\ii, exportatorul nu poate vinde
foarte u=or marfa.
Riscurile importatorului:


uneori, exportatorul nu trimite marfa;



documentele pot fi ]ntocmite gre=it;



m[rfurile sunt trimise cu ]nt`rziere sau la o destina\ie gre=tit[.

Aceast[ metod[ de plat[ se utilizeaz[ ]n special ]ntre parteneri vechi, care au
la baz[ o perioad[ ]ndelungat[ de afaceri.
Avantaje pentru importator:


importatorul are un control asupra decont[rii;



inspectarea m[rfii se face ]nainte ca plata s[ se efectueze.

6.2 Open account (contul deschis)
}n momentul ]n care cei doi parteneri, cump[r[torul =i v`nz[torul, cad de
acord să utilizeze ca metod[ de decontare contul deschis, v`nz[torul va livra
marfa sa cump[r[torului =i ]i va trimite =i factura, solicit`nd efectuarea
pl[\ii. V`nz[torul ]=i pierde controlul asupra m[rfurilor cu c`t le livreaz[
mai repede. El are totu=i speran\a c[ marfa ]i va fi plătit[ de cump[r[tor, ]n
concordan\[ cu factura.
1) contract

exportator

importator

2) m[rfurile =i factura transmise direct
3) efectuarea pl[\ii la o dat[ agreat[ ]n viitor, prin banc[

Contul deschis reprezint[ cea mai simpl[ metod[ de plat[, dar ]n acela=i
timp =i foarte riscant[ datorit[ faptului c[ exportatorul livreaz[ marfa f[r[
efectuarea pl[\ii sau f[r[ existen\a unei asigur[ri.
}n ciuda acestora, majoritatea tranzac\iilor de come\ interna\ional continu[
s[ se deconteze ]n acest fel. Open account-ul are c`teva avantaje care ]l fac
atractiv, at`t pentru exportator, c`t =i pentru importator, dar are, de
asemenea, =i dezavantaje.
Exportatorul solicit[ plata, protec\ia m[rfurilor p`n[ c`nd ele vor fi pl[tite
=i, poate, asisten\[ financiar[ ]n perioada de interven\ie. Importatorul
solicit[, de asemenea, ca m[rfurile s[ fie livrate la timp, la locul stabilit =i
de calitatea stabilit[ =i, poate, cu o perioadă de credit.
Avantajele exportatorului:
1. sunt pu\ine constr`ngeri cu privire la documenta\ie, la termenul de
transport =i la locul livr[rii, ceea ce o face atractiv[ ca metod[ de
decontare;
2. din moment ce decontarea se efectueaz[ prin intermediul sistemului
bancar, exportatorului nu i se percep taxe.
Dezavantajele exportatorului:
1. nu exist[ nici o garan\ie de plat[ ]n cazul ]n care m[rfurile se pierd;
2. exportatorul este expus la riscuri politice, economice =i de \ar[, dac[ nu
se iau m[suri de acoperire a acestor riscuri;
3. se poate ]nt`mpla ca, uneori, ]nt`rzierile din sistemul bancar s[
încetinească procesul de transferare a fondurilor.
Avantajele importatorului:
1. importatorul are controlul asupra termenului de decontare;
2. inspectarea m[rfurilor este posibil[ ]naintea efectu[rii pl[\ii.
Dezavantajele importatorului:
1. importatorul are un control mic asupra detaliilor privind transportul =i
termenului de primire al m[rfurilor;

2. nu exist[ un control asupra calit[\ii m[rfurilor. }n cazul ]n care se
solicit[ documente speciale (certificate de origine), nu exist[ garan\ia c[
acestea vor fi primite.

6.3 Incasso-ul documentar
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P[r\ile implicate ]n circuitul incasso-ului documentar:
♦ exportatorul. Acesta este clientul care ini\iaz[ opera\iunea de
incasso/colectare pentru banca sa;
♦ banca remitent[ sau banca exportatorului. Aceasta este banca spre care
ordonatorul ini\iaz[ opera\iunea de incasso;
♦ banca importatorului (colectoare). Aceasta este banca implicat[ ]n
procesul de procesare a ordinului de incasso; este banca ce prezint[
setul de documente trasului;

♦ trasul (importatorul). Acesta este singurul c[ruia i se prezint[
documentele ]n conformitate cu ordinul de incasso.
}n baza prevederilor Regulilor Uniforme pentru Incasso (Uniform Rules for
Collection), m`nuirea documentelor de c[tre b[nci sau instruc\iunile primite
contribuie la:
• ob\inerea accept[rii =i/sau a pl[\ii; sau
•

furnizarea documentelor comerciale contra acceptare =i/sau contra
plat[;

•

furnizarea documentelor la termenele =i ]n condi\iile stabilite.

Aceast[ metod[ de decontare1 acord[ confort exportatorului care va expedia
m[rfurile =i apoi se va ocupa ca documentele de titlu =i ordinul de incasso s[
fie transmise b[ncii exportatorului. Documentele vor include o cambie tras[
de exportator asupra importatorului pentru suma de bani ]ncris[ ]n factur[,
sum[ care va fi pl[tibil[ la vedere sau la o dat[ fix[ sau la o dat[
determinabil[ ]n viitor (dup[ dreptul britanic).
Documentele de titlu sunt de obicei trimise dup[ cum urmeaz[:
(a) exportatorul livreaz[ marfa =i ob\ine documentele de titlu;
(b) exportatorul trimite documentele de titlu b[ncii sale ]mpreun[ cu
intruc\iunile;
(c) banca exportatorului trimite documentele de titlu b[ncii importatorului
]mpreun[ cu instruc\iunea c[ documentele pot fi eliberate:
(i) la plat[; sau
(ii) la acceptarea cambiei.
(d) la plata sau acceptarea cambiei, banca importatorului elibereaz[
documentele de titlu astfel ]nc`t importatorul să poat[ ob\ine m[rfurile
la sosirea acestora ]n \ara sa.
Se poate observa c[, ]n cazul acestei metode, exportatorul ]=i p[streaz[
controlul asupra m[rfurilor p`n[ c`nd plata este efectuat[.
Ca o concluzie, trebuie men\ionat c[ incasso-ul documentar este o formă de
a efectua plata =i de a asigura plata prin intermediul b[ncilor, iar
documentele implicate ]n derularea tranzac\iilor vor fi furnizate ]n anumite
termene =i condi\ii.

1

Negru= Mariana – Mijloace =i modalit[\i de plat[ interna\ionale, Bucureşti, Editura
Academiei, 1986

Dup[ cum s-a putut observa, ]n cazul incasso-ului documentar tranzac\iile
se efectueaz[ pe baza urm[toarelor documente:
-

Documente contra Plat[ (D/P). Exportatorul preia m[rfuri pentru a le
expedia, iar banca colectoare livreaz[ documentele importatorului ]n
schimbul pl[\ii sale imediate (la vedere).

-

Documente contra Acceptare (D/A). Exportatorul preia m[rfurile pentru
a le expedia, iar banca colectoare furnizeaz[ numai documentele contra
acceptarea unei cambii emise de tras (importator).

Exist[ un cod de practici =i proceduri care guverneaz[ termenii utiliza\i =i
procedurile care trebuie urmate de c[tre toate p[r\ile implicate ]n incasso-ul
documentar. Camera Interna\ional[ de Comer\ de la Paris a emis un astfel
de cod cunoscut sub numele de Normele Uniforme pentru Incasso nr. 522
(Uniform Rules for Collections2). Aceste reguli cuprind drepturile =i
obliga\iile p[r\ilor, precum =i lucruri legate de prezentare, plat[, acceptare,
bilet la ordin, protest, protejarea m[rfurilor, taxe =i speze bancare etc.
Normele uniforme pentru incasso cuprind urm[toarele capitole:
I. Introducere;
II. Defini\ii =i dispozi\ii generale;
III. Obliga\ii =i responsabilit[\i;
IV. Prezentare (a documentelor);
V. Plata;
VI. Acceptarea;
VII. Biletele la ordin, chitan\ele, adeverin\ele de plat[, (RECEIPTS) =i
alte instrumente similare;
VIII. Protestarea (efectului de comer\);
IX. Caz de necesitate / reprezentantul / împuternicitul clientului/.
Protec\ia m[rfurilor;
X. În=tiin\are despre bunul mers al lucrurilor (În=tiin\are privind modul
de derulare al incasso-ului);
XI. Dobânda, impozite =i cheltuieli (speze).

2

URC No. 522 publicate de Camera Interna\ional[ de Comer\ de la Paris

Spicuim c`teva prevederi din Regulile uniforme privind incasso-urile
(URC) sunt:
 p[r\ile implicate ]n incasso:
(i)
exportatorul - este vânz[torul care încredin\eaz[ aceast[ opera\ie
de încasare (incasso-ul) b[ncii sale;
(ii)
banca expeditoare (remitting bank) este banca c[reia
exportatorul i-a încredin\at opera\ia de incasso.
(iii) banca colectoare. }n mod normal, aceasta este banca
importatorului.
(iv)
importatorul (trasul).
 documentele care stau la baza incasso-ului:
(i)
documente financiare înseamn[ cambii, bilete la ordine,
CEC-uri, adeverin\e (payment recipits) de plat[ sau alte
instrumente similare folosite pentru a ob\ine plata banilor;
(ii)
documente comerciale înseamn[ facturi, documente de transport,
documente ce atest[ dreptul de proprietate sau alte documente
similare, sau oricare alte documente care nu sunt documente
financiare.
Toate documentele expediate pentru incasso trebuie înso\ite de un ordin de
încasare con\inând instruc\iuni complete =i precise. Institu\iilor de credit li
se permit s[ ac\ioneze doar în limita instruc\iunilor date în astfel de ordine
de încasare =i în conformitate cu aceste norme le uniforme.
Dac[ institu\ia de credit nu poate, dintr-un anumit motiv, satisface
instruc\iunile date în ordinul de încasare primit de ea, trebuie ca banca s[
în=tiin\eze imediat partea de la care a primit ordinul.
 Normele uniforme definesc dou[ tipuri de incasso, =i anume:
Incasso curat – incasso-ul care se bazeaz[ pe documente financiare care nu
sunt ]nso\ite de documentele comerciale.
Incasso documentar incasso-ul care se bazeaz[ pe documente comerciale
care pot sau nu pot fi ]nso\ite de documente financiare.
 Exemplific[m c`teva obliga\ii ale b[ncii remitente:
-

s[ verifice instruc\iunile incasso-ului ini\iat de exportator;
s[ verifice dac[ documentele prezentate sunt complete;
s[ transmit[ instruc\iunile de la exportator la banca colectoare/banca
prezentatoare;
s[ monitorizeze opera\iunea de incasso.

 Exemplific[m c`teva obliga\ii ale b[ncii colectoare:
s[ confirme primirea documentelor;
s[ prezinte documentele trasului ]n concordan\[ cu instruc\iunile
incasso-ului (D/P sau D/A);
în cazul D/P, s[ efectueze plata c[tre banca remitent[ ]n conformitate cu
ultimile instruc\iuni;
s[ notifice banca remitent[ c[ a fost acceptat[ cambia la data scaden\ei,
sau, dacă se solicit[, s[ returneze cambia b[ncii remitente etc.

-

Avantajele exportatorului3:
1. aceast[ metod[ este mai pu\in scump[ dec`t un acreditiv documentar.
Dezavantajele exportatorului:
1. dac[ documentele contra acceptare (D/A) sunt acordate importatorului,
controlul m[rfurilor se pierde o dat[ ce cambia a fost acceptat[.
Avantajele importatorului4:
1.

o perioad[ de credit poate fi ob\inut[ prin utilizarea unei cambii la
termen sau a unui bilet la ordin;

2. exportatorul va fi ]nsărcinat cu plata taxelor;
3. este mai convenabil =i mai pu\in scump dec`t un acreditiv documentar.
Dezavantajele importatorului:
1. plata sau acceptarea este cerut[ la prezentare atunci c`nd documentele
comerciale au sosit la banca colectoare =i ]naintea sosirii m[rfurilor;
2. dac[ a fost acceptat[ cambia, importatorul este responsabil legal ]n ciuda
oric[ror clauze din contract cu privire la m[rfurile cu defecte;
3. nu exist[ nici o garan\ie c[ m[rfurile vor fi primite a=a cum s-a f[cut
comanda sau la timp.

3

Twells Harry – Exporters’ checklist, a step-by-step guide to successful exporting,
National Westminster Bank, Lloyd’s of London Press LTD, 1992, p. 160
4
Idem

Teste

1. Care sunt principalele metode de plat[ utilizate ]n comer\ul
interna\ional?
2. Descrie\i plata ]n avans.
3. Care sunt riscurile suportate de exportator sau de importator ]n cazul
utiliz[rii acestei metode de plat[?
4. Enumera\i avantajele importatorului rezultate din utilizarea metodei de
plat[ ]n avans.
5. Descrie\i metoda contului deschis.
6. Enumera\i principalele avantaje =i dezavantaje ale folosirii acestei
metode din punctul de vedere al exportatorului.
7. Enumera\i principalele avantaje =i dezavantaje ale folosirii acestei
metode din punctul de vedere al importatorului.
8. Defini\i =i explica\i incasso-ul documentar.
9. Enumera\i avantajele =i dezavantajele utiliz[rii incasso-ului documentar
din punctul de vedere al exportatorului.
10. Enumera\i avantajele =i dezavantajele utiliz[rii incasso-ului documentar
din punctul de vedere al importatorului.
11. Un exportator =i un importator sunt de accord ca plata s[ se efectueze
prin incasso documentar. Al c[rui nume crede\i c[ va ap[rea ca tr[g[tor
al cambiei =i al c[rui nume va ap[rea ca tras?
12. Ce reprezint[ Regulile uniforme pentru incasso-ul documentar?
13. Da\i un exemplu de document financiar =i dou[ exemple de documente
comerciale a=a dup[ cum sunt definite de Regulile uniforme pentru
incasso-ul documentar.
14. Care plat[ este mai avantajoas[ din punct de vedere al exportatorului,
D/P sau D/A?

