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akcizo (pa,:enda .. ? 355, 356
akciulo 70S c, 742 ,t
akompana letero 255 c
akordiga ..2! a. 222. a, b
akordiganto 221 b
akordigo=_ 1
akredita .ĵo 257
akreditivo 259 a - 	 317,

661, 707 c
akreditivo (mendanto de ..)
akreditivo. (postuli .. lau
aktiveca tereno/ka. oo 698
aktuario 62
aktivo 99. 475 b - 	 622 n
akto (kons titua .. 428 a
akto 28! a - b, 44i - a
akuzito 286
akvovojo (enlanda ..) 437

e 	 albordigi, -iĝi 52.. 840
a l doaa vendedo 322
aldono, -aĵo 64
aldonvalora imposte 49, 775
aiiro al maro 464
aljuĝi. -0 110. 24: a
aljuĝi kontrakton 120 b
alkajiĝi 840
alpago pro valutalĉjstigo
alpareco 246 a, 261 c
alparo de kurzo 35- f
alporta ŝipo 324 b
alporto (kosto pro ..)
a!proksimiĝo (vara ..)
alprunto 493
altig-, -iQ 166. 4_? -
altiro al konsuman::, 90 c
alvenloko 571 c
alveno 97
alveno de havaĵo 5S, - d
alventempo (antauviiebla
alvoko pri oferto 4.i a
amasiĝa akreditivo 259 h
amaso 508
amaskargo (disparti3o de
amasproduktaĵo 235 5
amasvaroj 165 a
amendi. -o 83
amortigo 298
amortiza fonduso 39! h
,mortizn rendimento 848 a
amplekso 698. c
analizo (merkata ..) 335
anralizo (atesto pri ..) !89 a
anekso 64
anomalio 426
anonci 539, 632
anonco 86
anonco (reklarn- ..) 70 a
an ncperanto 162 d

6, 262

..) 21, 346

..) 157

593

213 a

452 a. 474,

92
..) 171

f, 821

- 1 -
- a -

ahando.i klauzo 827 b
abondo::: ta ha va ĵo 594 b
abandon: 51
abandon: (finaranĝo per ..) 707 b
absoluta respondcco 475 a
aĉeto r•:vo 633 b
aĉeta ricmo 633 c
ac".etaj kutimoj 633 a
a. etant. 170. 333 b. 623
aĉeton:; ( industria ..) 616
aĉetfri,:venco 641 a
aĉetisr: 170
aĉeto, -a 633 a-c, 649
aî:etpo:: 633 b
aĉetpre_a 604 b
aĉetpr:,ono (publika ..) 135 h.i
adaptir. pro hrulaĵprezo 4, 167
adaptiC_ pro valutoj 6
adjudika (propon)garantio 776 d. 145
adjudi:; kaucio I45 e, 776 d
adjudi=:a 776 a
adjudi=:: 447, 716 b,c
adjudik: 776/b
admini_ :r a kompanio 214 b
adrese:: 65
adreso laubezuna ..) 182
aera f:ajtletero 3, 80 a,c
aerfra - :letero (enentreprena ..) 422
aerpoŝ:a ricevatesto 80 b
afaktu:do 366
aferst_:o 369
afersta:o (avizo pri ..) 71 a
agado =: __ j preterlaso 376 a
agente::. 76
agento "5 c, 77. 266 b, 667
agento dogana ..) 162 a
agentu: : 76
agmanieio (kulpa ..) 520
:agnoskc 67
agresa -eklamo 70 8
aĝiotia:o 454
akcepta_ banko 121
akcept_-to 54
akceptc 53/b,c. 202 a, 319 a, 324 a
akceptc (dato de ..) 270 a
akcepto (dokumentoj) 17
akceptc (kompleza ..) 56 a
akceptc (varo ..) 207 e
akceptc:a akreditivo 259 a
akcesor=_ marko 154 f
akcia i:vestado 446 a
akcia kapitalo 175 rn
akcia kcmpanio 428 b
akcia pisedaĵo 416 b
akciaro 416 b
akciden:o. -a 55/b.c. 549
akcio 7i8
akcio (statuta ..) 635 c



- 2 -

antaufiksita pago 64! f
antaufiksita valoro 591 e
antaupag- 386, 570 a, 571 a. 575 c.

600
antaupago (parta ..) 69, 523 zr
antauvidebla a!ventempo 22. 346
antauvidebli lipa ekveturdato 23, 347
antauvidita vivotempo de produkto 617 d
antauzorga programo 697 a
anticipe, -a 89
anuitato 88
aparataro 409
aparta averio 385 f
apelacia kortumo 90 d
apelacia postulo 653
apelacii 2U e
apelacio (rabato sen ..) 307 a
apelacio al arbitracio 90. b
apelacio pri nuligo 60 a
aplikada scio 459
aplikebla juro 91
aplikebla leĝaro 467 c
aprobita 68
apudŝipe (tri ..) 28, 385 b
aranĝo 79, f. 84
arbitracia juĝo/decido 94
arbitracia kompromiso 145 a
arbitracianto 66 a, 656, 73! a
arbitracio 90 b, 95 a,b,d. 110 a
arbitraĝo 412
asekura atesto 189 c
asekura intereso 442 a
asekura makleristo 162 b
asekura premiumo 441 f
asekura pretendo 199 c
asekura valideco 596
asekuranto, asekuristo 44! h. 469 a.

8! 2
asekurita (fri ..) 11, 178 d, 386 d
asckurita valoro 820 e
asekurito 44! a, 591 h
asekuro 10. 214 b, 249 d.e, 340 a.

423 c. 432 a, 441, 455 h
asekuro (mutuala ..) 44, 624
asekuro multeriska 59! d
asekuro pri kargo 177 e
asekuro pri perdoj 353 b
asigno 10!
asocio de revizoroj 106 a, b
asociiĝo, -a 281 a. 428
atenda periodo 288 a
atendotempo 227
atestaĵo (veráajna ..) 605
atestita fakturo 448 n
atesto al portanto 83! a
atesto 58. 105, 189 .., 190. 44! d
atesto (kvalifika ..) 635 a
atesto (ŝu1d- ..) 150 a

atesto pri proprietajo 318 b
ntribuo 10!, 249 a
aukcia propono, aukcic proponi 135 d,e
automate renouiĝanta akreditivo 259 q.

66!. 681
autarkia 334 a
ava1o. -i 136 d. 403, 404. 405
at•,Iitaĝo 13!
nteria arbitracianto 66 a
aterin ekspertizo 764 a
ateria kontrakto 145 b
areria reguligo 108 d
averio 108. 268, c, 385 f
.at•erio (komuna ..) 37, 108 b, 396. 397
averio (simpla ..) 34. 50, 108 c, 844
averto 830
All (aldonvalora imposto) 49. 775 f
a+izanta banko 121 b
avizi 539
a.izo 71. 380, 537. 538
at'izo pri akreditivo 259 b
arizo pri !it -erado 292 c

- b -

banka konsorcio 234 b
banka obligacio 145 c
bankaj aktivo kaj pasivo 475 c
bank i smo 121 c:
bankkostoj 249 e
banko 121, 269 a
bankkredita transpaŝo 555
bankroto 122. 156 b. 367, 803
bare!eto 458
barelo 126. 185. 330
baro 125
baro (komerca ..) 790 e
basiermerkato 503 a
kaso 727
bazo (frajta ..) 386 a
bazo (racia ..) 643
benefico (sen ..) 379 b
bezonadreso 182
bilanco 118. e,f.g.h.n
bilanco (socia ..) 106 d
bilo 136. 33! a
blanka (neplenigita) 142
blanka endoso/ĝirado 337 a
hlcki (ma!- ..) 663
bona fido 399
bonfida portanto 144
bonhavo 99. 416
honstata socio 73
honstnto (publika ..) 400 c
borsa komerco 790 d
borsa makleristo/peranto 454
borsa transakcio 794 b
borsisto. borsagento 162 b
borso 354, j



botelego (korbo- ..) 176, 295
branĉo (produkta ..) 484, 485
breĉo 395
brulaĵprezo (adaptiĝo pro ..) 4. 16:
buĝeto, -a 164 a - c
buŝa interkoosento 823, a

- c -.

ceda klauzo 827 b
cedanto # cedito 102
cedi al jug"alvoko 513
cedo 101, 827
celo 772
-elkrupo 772 a
celloko, celstacio 35, 299
censavk 188 a
centra banko '21 d
cirkula 74
cirkulado (libera .. de kapitalo)
risternŝipo 77!
civila respondeco 441 j

-ĉ-

earc- 192 a - f
ĉartopreni, - o 192 f. 194
Farto (nurŝipa ..) 123, 192 a
ĉarto (portempa ..) 47, 786 b
ĉefa asekuranto 469 a
ĉefa devontigo 542 a
efec:o 469

ĉek- 197 a - e. 309
Eekaro 197 b
!epublika reputacio 630
'_>sigi 479
_'esigo (klauzo pri ..) 201 f
ĉesigo de pago 367
ĉeso 743
ĉevida ĉeko 197 d
ĉe vido (# post periodo) 721, 786 e
ĉiaj varoj 27
ĉi fr•(ad)o 206
ĉiuj kostoj pagitaj 191 d
ĉiuj kostoj enkaIkulitaj 604
ĉiuriska 1. 75, 81
ĉiuriska poliso 59!

- d -

damaĝcvito 756
damaĝo 55 c. 98 a, 263. a - e, 407 a.

798 a
damar o (informe, pri ..) 199 a
damaĝa kompcnso 60 b. 110 c, 215. 268 d
danĝeraj varoj/produktoj 41! a
danger° 411
aatena, datcnara 269 a. b

datcnoj 269
dattalo 778
dato 2:0, a - g, 291 a, 363 a, 778 a
dauremij produktiloj 175 g
daurigo de kontrakto 79 a
dauro (kredita ..) 779 a
dauro (vaiida ..) 259 t
debet- 71. 118 b. 258. 275
debeti 19!
debetsaldo 118 k
deb i tor o 277
decido 94
deficit- 496 h. 65i. 790 g
deflankiĝo de kostoj/prezoj 249 h
defraudi 287
dekalkulebla 280
dekalkulo 220 a
dek!arformularo (dogana ..) 266 f
dekIaro 55 b, 266 e, 397, 442 a. 736
dr• likto 521, 543
delkredero 289
demargoj (akordigaj ..) 222 a
depon- 297, 475 c
deponanto 117
deponatesto 297 b, 316 a, 828, 831
2, ponb 3nko 121 e
jepono 372 a, 494
deponkonto 297 a, c
deponprenanto 116
deponslipo 297 d
deprecado 298
ĵepresio 727
leprezo 298
deprunta kapitalo 39! e
deprunco 492
:estinhateno 528 f
Jestinloko 386 I. 528 d, e
detal- (# pagrand-) 674. 842
detala ekzameno 335
detala preso 604 n
detalaj inscrukcioj. detaloj 569
determino 98
detenrajto 477, c
devaluto 300
deviga 220, a. 501
deviga enkasigo 357
deviga garantipromeso 255 a
devio 301
deviza kontrolo 354 d
devizoj 261 a. 354 i. 378. 391 c, 433 a
devo (liberigi de ..) 303 c
devo (pruva ..) 169
devo akcepti 1a varon 53 a
c vontigi sin 139
devontigo 145, 542, a. b, 811
devontiĝo 212, 342
Jevontiĝo de longtempa kredito 258 c
difektita 370

173j



difekto 2:4. u. h, 43-i
difini 740
direkta konosamento !3; g
direktadu 469
(Iiskoniga kampanjo 417
diskont- 306
dispartigo dc nmrsskar,; 157
ditipaŝo 108 d
disponebla akreditivo 239 d
disponebla kargospaco i
disponebla aktivo. mona 99 c
disponebla per/ĉe 107
disponigi. -o 314 a, 414
dispono 314, a, b. 41-j
disputo 315. 707 d
distribua ekspedisto 15 7 a
distr'ibukanalo 503 f
distribuu de kargo 157
distribuo de kostoj 249 a
distribuo de rabatkuponoj 254
disvastigedo 255 b
disvendo 204 d
disvolvado 402
diversa 519
dividita risko 683 g
dugan- 266 a - 3, 326, 333, 659
dogana makleristo 162 	 266 b
dogana proceduro 266 c
doganaj peperoj 204 c
dogandeklero 137
doganenda 333 a
doganlibera 333 c. 385
doganperisto 266 a
doganrepagc 326
doganstaplo 146. 828 a
dogantarifo 641 h
dokisto 495
doko. - a. 316, a
dokumenta akreditivo 259
dokumenta enkasigo 207 d
dokumenta teksto 778
dokumento(j) 29. 281 b. 318. 319, a, b.

440
dokwnento (garantia ..) 112, 115 a
dokumento (hipoteka ..) 145 i
dokumento pri ko;nbinita transporta 14.

209 a
dokumento pri ŝipado 716 d
dokumento (transdonebla ..) 440 c
dokumento (transdono de ..) 763
dokun;en to (transita ..) 798 c
dokun,en to j (komercaj ..) 210 d
dokuruentoj kontrau akcepto 17
dokurnentoj kontrau pago 21
domo (liverado a! ..) 292 d
donanto 477 n
doni garantie, doni garantion 139
donitajoj 269, e

dono, doni 314. a. b
dota jo 340
duplikato 250
duba kreditorajo 57 e
dumpingo 618 b
dumtransportn averio 268 r
dumvo-ja damaĝo 798 a
dunganto (respondeco de ..) 475 Is
duonremorko 792 a
dura valutu 261 b

- e -

ebla kliento 623
efektiva damaĝo 268 a
efektiva transportisto 179 a
efiko (retroaktiva ..) 270, b - c
ekde fabriko 26, 352. 845
ekde ŝipo 25. 709 b
ekipajoj 374
ekonomio 334, a - c
ekpago 523 a
ekprocesi kontrau iu 755 b
ekscepcio 348
eksceso 353, a. b
ekskluziv- 34, 241 i, 683 e, 731 b. 821
eksklu2iveco (klauzo pri ..) 201 c
ekspansianta kompanio 402 a
eksped- 383, a - c. 528, a. b. g. 710,

711
ekspeda stacio 296 a
ekspeda tempo 347
ekspedado 310
ekspedisto 76 c. 157 a. 162 a, 233. 311,

382, 383, 386 j. 715
ekspedo (parta ..) 439 b
ekspertizo 110 d, 673. 764, a, b
eksperto 66
eksplicito garantio 832 a
ekspluataj kostoj 249 j
eksport- (I import-) 427
eksporta licenco 364 a
eksporta premio 151 a
eksporto 364
eksterhomo farto 59
eksterkartel- 552
cksterkontrakta respondeco 242, 788
eksterlanda komerco 118 f. 790 b
ekster1anda merkato 503 d
eksterlandi ŝuldiĝo 118 e
eksterlando 4.31
ekstra pago 760
ekstra premiumo 599 a
eksvalida ĉeko 197 e
eksvalidiĝa dato 270 g, 363 a
eksvalidi,ĝintn 362
cksvalidiĝo 361, 363, 786 a
ekveturdato, - tempo 23, 347



- f -

febrikmarko 790 i
b 	 fabriko (ekde ..) 26. 352,

faka revuo 791 h
faktoro (karga ..) 490 c
faktoroj (M- ..) 498
faktur(ad)o 136. 448

 

a - d
falsado, falsaĵo 380
falsa sendaĵo 347
ferrapideco 310 a
farscio 459
fervoj- 639 a - c
FIAÏA ... 29, 209 c
fide'.eco al marko Z54

 

h
fido (bona ..) 399
fiksa kapitalo 99 d. 175

 

d
Tiksado de danaĝo 98, a
fiksado de prezoj 293 b
fiksdata mondepono 297 e
fiksita limdato 267
fiksita tarifo 641 f
fiksita vendoprezo 604 f
fiksitsuma frajto 497
fiksforma kontrakto 24! c
fiksperioda poliso 591 j
filio 153, 753
filmeto (reklama ...) 70 e
financa kovro 412
financa statc, 373
financa subtenj 56
financado 392
financa kontrolejo
finaranĝo 707 b, d
finnrbitracianto 807
finfarata 218 b
finfaro, finpratigo 218
finf-rzr, 581

106.9

845

enŝipigejo 132 a
enŝipigo (dato de ..) 270 f
entreprenisto Je transporto 244
entreprenisto pri knmbinita tranporto

I5. 	 209 b, 526
16 	 entrepreno 10e d. 321. 402 a,

entuta (+um ) ) 78
entuta perdo .'6, a,b,d.
entuta taksado 417
envena (I eiir,i) 427
erarigo 522
escepte de .... 79 f
escepto 358
esence propra difekto 434
esplorado (spe.:imena ..) 693 c
esploro 503 g. 610
etendiĝo 640
etiketado 460
evento 426
e entualaĵ- 239, 391 a. 490 d

577

a822

- 5 -

ekzakta tksado 103
ekzameno 335
ekzekucio 276 d. 34I a - e, 357
eldoganig- 203. 204
eldoganigita (ne ..) 333 b. d
eldoganigita sen inspekto/kontrolo
eldoganigite liverita 20. 291 b
elduna dato 270 d
eldonr, 335
eldono, -i 541, 452
eldono de akreditivo 259 1
el:luo (f enfluo) 433
elira (fi envena) 427
elĵetaĵo 833
elkontenerigo 748, 817
elnon t ra ĵu 313
elprenita havaĵo 594 a
elspezoj 302, 360. 558
el;pezoj ricevendaj 7
el_tora difekto/manko 284 a
el^ipa ĵetado; ĵeti elŝipen 453. a
elŝipigejo 132 b
eluziĝo 836
clvendo 204 d
elveturo (permeso pri ..) 203 b. 204
rmbaro- 479 a, 473 b
emisi- 451, 452
emisia banko 121 h
emisia prezo 604 g
emmsio de obligacio 145
endos- 336, 377. a
endosatario 338
endosinto 339
eneitreprena aerfrajtletero 422
enfluo (fi elfluo) 39! a, 433, a
enh-rvo 237
enholdofakigo 168
enkalkulita 604 a
enkamiona martransporto 45, 687
enkasig- 207, a - f. 369 a, 826
enkesigo (devina ..) 357
enkasiga agentejo/oficejo 76 b
enkasiga banko 121 f
enkasiga provizio 37! b
enkonduko de procezo 467 a
enkontenerigo 749
enkorpiĝo 428
enlenda akvovojo 437
enlanda komerco 790 c
enlanda merkato 503 c - e
cnlanda servo 419
enlanda transporto 320
enmeto (datena ..) 269 b
enpako 565
enpagita kapitalo 175 1
enspeza imposto 775 c
enspezaro (nacia ..) 530 h
enspezo(j) 614, 679
enŝipig- 138 d, 710, 712

8



- 6 -

finiĝo 361, 363
finkalkulo 707 a
finpagitn 708 h
finpretiĝanta 278 b
finproduktoj 742 b
firmigita ŝuldo 276 a
f i rmo 214
fiska promeskambio 145 k, 799 n
fiska va!orpapero 700 h
fisko 679 a. 799
flago de konveno 375
forto (komerca ..) 210 b
flughaveno 528 a
fluktua valuto 641 g
fluktuado de valutkurzoj 249 e. 354 h
f2uktuaj ŝuldoj 276 b
foiro 368, 560 a
fonddokumento 428 a
fonduso 391, f,g.i,j, 670 b, 804
fonduso (eventualaĵa ..) 239, 391. a-j
forigo (paca ..) 56
foriro, forveturo 296
forĵetaĵo 833
formaIa avizo 381
formalajoj 612
forsendo 310
forstreko 290
forta monsistemo 261 b
forto (eksterhoma ..) 59
frajta bazo 386 a
frajtkostoj 386 e
frajtletero 230 a, 639 a
frajtletero (aera ..) 3, 80
frajto, -a, 277, a, 386. a - o. 462,

498, 606, 641 i
frajto (kolektive ..) 157 b
frajto (kostoj kaj ..) 8, 249 b, d, e
frajto (senutila ..) 271
frajto pagenda .. 35, 386 1
frajto por ĉiaj varoj 27, 386 c
frajtprezo 10, 19!
frapa difekto/manko 284 a
frapfrazo 187
fraud- 278, 287, 384, 603
fremdlandaj devizoj 261 a
fremdkapita!o 175 b
fri 191 c. 385
Fri (mai- ) 7
Fri (ne - ) 178 a. 191 b
fri apudŝipe 28, 385 b
fri asckurita ĝis H. 178 c, 386 d
fri enŝipen ŝarĝita 3!
fri ĝis 19, 178 b. 386 k
fri kajo 24, 636 a
fri surŝipe 32. 385 g
fri transportisto 36, 385 c
fri vagono/kamiono 33. 385 h
fruktuzo 563 n
funkciado 690, a

gabaro 125, 48!. 482
gajno (meza ..) 642 e
gamo 640
garantia atesto 452 b
garantia deklari. 76! a
garantia dokurnento 112, 115 a
garantia mondepono 255
garantia truo 395 a
garantia valoro 820 h
garantiaja donanto/prenanto/rajto 477,

477 a, b
garantiaĵo 276 c, 297 f. 588, 676 a
garantianto 406
garantidonanto 590
garantie doni 587
garantii 586
garantio (adjudikata ..) 776 d
garantio 139. 145, 255 d. 303 a, 403,

403 a - e, 588, 701, 761, 832,
832 a

garantio (kontrakto ..) 24Z b
garantio (pretendo lau ..) 199 d
garantio (propon- ) 145 e - j
garantio (repaga ..) 523 b
garantiprenanto 589
garantipromeso (deviga ..) 255 a
gast!ando 42!
ga.J n (atesto pri ..) 189 f
gesenlaboruloj 391 g
giĉeto 252
grado (uza .. de produkto) 617 f
grand- (amas- ) 508 a - e
gratifiko 147.
grindado 746
grJpige ekspedisto 233
grupigi sendaĵon 232
grupigisto 23.3
grupigitaj sendaĵoj 401
grupo 211
gudrotuko 774
gvidata ekonomio 334 c

- g -

ĝenerala reasekura kontrakto 800 a
ĝenerala transportisto 179 b
ĝeneralaj kostoj 553
ĝeto (moleo) 583
ĝirado (blanka ..) 337 a
ĝi ro 666, 796
ĝirobanko 1221 k
ĝuis (fri ..) 19. 178, b, c, 386 k

- h

h. ! t igo 743 a



- j -

jara patentpago 371 a
jarrento 88
fuĝnlvokn 513
juĝa arbitracianto 95 d
juĝa konfisko 104
juĝ(ist)a ordono 436
juĝisto 95 d
juĝo 110, 436 a. 456. 680 b
juĝo (arbitracia ..) 94
juĝorajto 20! g
jura posteulo 100
jura persekutado 472
jurisdikcio 201 g
juro 467 e - g
jura (aplikebla ..) 91

- ĵ -

ĵetado (elŝipa ..) 453 a
ĵeti elŝipen 453

- k -

kadro (en .. de akreditivo) 259 a
kaja kuŝcjo I32
kajaj kostoj 133. 841
kajo 636, n, 839
kalkulo pri kostoj kaj prezoj 249 c
(ka lkol )sumo 85
kambia havaĵo 594
karnbikurzo ŝanccliĝema 641 g
kambio 136, 309, 354 b, 718 a
kamionadaj kostoj 180
kamion-, ado 385 h. 410, 684 - 687.

802
k<ampanjo (rekl ama ..) 70 c. 103, 417.

631
kampo 691 .r, 608
kanalo (venda ..) 790 f

- 7 -

intcrkonsento 79. 84. 95 a, 741, 823
intermodrla transporto 443
intcrnacia foiro 560 a
intcrnacia mona fonduso 391 a
interrompo 743
intn_rrompo de traktado 156 c
intcrŝanĝa aranĝo 79 d
interŝanĝo 79 d'
intervenanto 444 a
interveni. - a, 444
invadi la merkaton 159
inventera (starigo de ..) 188 b
investado 446. a

391 b	 investaĵoj I75 g. 400 b
investita kapitalo 175 g, 848 b
itinero 689, a

irnplicita garantio 832 a
importlicenco 424 a
import- 424, 427
i,npostlibere 775 b
imposto 175 h, 253 a, 31 - . 333 c.

371. c. 775
imposto (AVI) 49. 775 1, 321
imaputi 191 f
incident° 426
indeksita asekuro 432 b
indekso 432. a - d, 838
indiki 514
indikata 514 a
indikita (je .. dato) 77_ a
industrie aĉentanto 616
inflacio (procenLo de ..) 641 k
intormadiko 269 d
informado (merkata ..) 5%14 d
informo(j) 199 a, 269
inkluzive de 462, 821 b
inkluzive simple avcrio 50. 844
inspektado (akto pri ..) 189 d
inspekta raporto 764
inspekto (sen ..) 16
instrukcioj 383 c, 716 e
intenca trompo 522 a
intensa reklamo 70 b. h
intereso 442 3
interesulo 623
inter•eza normo 64! n
intereso 442, n - d, 826
interhaveno 835
inventero 445
interkonsentita 528, 59! b

halto 743
hardvaro 409
hausierrnerkato 503 b
hausiero 166
havena imposto 317
haveno 407 a, 528 g. 658 i
havaĵo 298, 416. 594 a - J
hava 175 i, 622
hazarda specirnen° 693 b
heĝado 412
hejma haveno 658 b
hejmlando 418
helpadreso 182
helpfonduso (porkriza
helpo 664
hipoteka dokumento 145 i
hipoteko 525
holdingo, - a. 416 a
holdo 413
honorario 371 d
horaro 696. 786 d



kantstro
kapab lo

172
(garĝ a 	 ..) 573

kapitalo 90 b - d, 	 175 a - m. 263 b.
39! e, 	 622,	 708 a. 790 k, 848 b

kapitalakumu1a do • 175 a
kapitalcnspeza imposto I75 h
kapitalhelpo 175 e
kapitalimposto 175 h
kapitalparto 708 a
kapitalsubvencio 175 e
karga ricevatesto 269 c
karga tantiemo 490 e
karga unuo 716 t, 813 a
kargo. -i, 40, 113, 157, 177 a - g,

390, 490 a - g, 491, 743 a
kargo de kompleta/plena kontenero 30
kargoasekuro 441 a
kargokapablo 490 g
kargokvitanco 386 b
kargospaco 490 f
kartelo 467 b. 716 c
kartono 152, 248
kasacia kortwno 680 a
kasejo 252
kaucianto, a, b. 762
kuucio 115. 145, 403, c. 575 e, 701,

761 a, 776 d
kesto 181, 256
keŝflovo 184
kiela scio 459
klasifikejo 507
klauza konosamento 138 a
klauzo 64, 95 b. 201 a - g. 379 a, 626,

635 b, 742, a, b, 756, 827 b
klauzo de movebleco 353
klauzo de nuligo 109 b
'client- 174, 19! a, 265, 623,
klientserĉisto 419 a
kodado 206
kolektiva asekuro 455 b
kolektiva kargo/frajto 177
kolektiva kontrakto 79 ,r
kolektiva respondeco 475 d
kolizio, -a 208, a, 683 a
kolporto 323
koman('Ijt.isto 211
koebinita transprrto 13, 14, 15, 29,

42, 209, a - c, 526, a
koabinita transporto kamiono-vagono

584
komenco 596 a
koznerc-, 210, a - f, 213, 440 b. 448 b.

515. 516. 517, 548 c, 770.
790 a - h

komerca agente 667 n
komerca bilanco 218 n
komerca flago de konveno 375
komerca deficit° 790 g
kn::t_rca informado 504 d

komerca konvencio 79 e
komerca let;o/jurri 467 e - g
konlerce 1 imigo 672 .a
komerca nr.ilhe!po/baro 790 e
komerca revuo 790 h
komerca valoro Y20 b
.:umercaĵo 213
komerco 118 f. 273, 790
komerco (detala # pogranda ..) 674
kurnisianto 283. 608
komisio 211
komisionero 226
komisiono 95 c, 211, 221 a
komitato (arbitracia ..) 95 c
komizo 419 a
kompanio 214, a - d, 402 a, 4I6 a.

428 b. 716 b, 775 a
kotnpensa monsumo 85 a
kompens- 199 b, 215, 253 a, b, 430,

546. 706
kompensaranĝo 407 b
kompenso de risko 119
kompecenteca klauzo 201 b
kompetentulo 843
kompleta kontenerkargo 389
:ompleto 705
kompleza kambio 136 a
komplezo 56
kompromiso 84. 145 a, 707 d
komputado 269 d
komuna (solidara) 455
komuna averio 37, 108 b, 396, 397
komuna obligacio 145 h
komuna varoferto 455 c
komuniko 577
=:oncernato 843
=:undicc.i 740
:ondiĉo(j) 201, 224, 259 q. 387,

626, 780, a
kondiĉoj de linia trafiko 486 a
kondiĉoj ink!. de frajto kaj mal-

ŝarĝaj kostoj 462
kondiĉoj de konferenco 224
kondutado de kon_ umanto 235 a
konferenco 223, 224
konfirmanta banko 121 g
konfirmita akreditivo 259 f
konfirmo 58. 225
r:onfisko. - a 104, 479 b. 702, h
konfermeco (atesto, pruvo pri ..)

189 b. 349 a
konjunkturo 727
konkurenca limi uo 672 a
konkurenco 201 c. 216, c, 457
kr nkurencebla, konkurencpova 216 b
konosamento 5, 29, 138. a - g. I41,

202 h, 209 c, 437 a
konosamento pri rekta transporto 784 0
konsenti krediton 258 b
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konsento 228
kooservado de varoj 264
kon=ignanto 2.31
konsignatario 229
konsignatulo 229
konsi!isto 72, 504 c
konsorcir. 234, a
konstitua akto 428 a
konsula fakturo 448 b
koo uleja imposto 371 c
konsumanto 90 c. 235, a, c, 818
konsumvaroj 400 d
konta transpaŝo 555
kont.ado 57 a, 148
kontant- 183, b. 273 b. 523 f. 641.

794 a
konr.►nta merkato 503 1
kontanta prezo 604 d
konteltirc 57 b. 7?6
kontenereja ĉarto 192 d
kontener- 30. 40. 236, 389, 473, 748.

749. 817
kontesti. - o 238
kontingento, -igi 637, a
konto 57. f. 118 a - g, 191 a, d,

263 d, 333 b
konto (por .. de) 129
kontokontrolo 106
kontosaldo 118
kontotenado 57 a
kontosumo 118 c
kontraband- 728. a. b
kontrakt- 79, 110 5. 145, 155, 218 a.

241 b - i, 273 a. 281. 386 h.
387. 403 a, 591 i, 698 a.
741. b. 788. 800, a

kontrakta juro 467 f
kontrakta klauzo 201 d
kontrakta obligaclo 609
kontrakta partio 243
kontrakta transportisto 179 c
kontrakto (plenumo de ..) 578
kontrakto pri averio 108 a
kontrakto (frajto- ) 386 h
kontrakto pri nuligo 109 c.
kontraktrompo 155
kontraua ekspertizo 673
kontraua intcrkonsento 79 f
kontraua oferto 251
kontrauakreditivo 259 e - g
kontrauargumentoj 285
kontrnudiroj 285
kontraueco 308
kontraukontrolo 118 i
kontraulcga reklamo 70 i
kontrauparto 706
kontraupostulo 706
kontribuo 245

kontrol- 16, 106. 118 1, !S9 d, 195,
I96. 203 a. 354 d

kontrollisto 769
kontroloficejo 106 a
konvena (en .. tempo) 646
konveno (flago de ..) 375
konvencio 79
konverta kurzo 246 b. 641 b
konvert(nd)o 24o
konvertprezo 60.: e
kopio 250
korbobotelego 176
kortumo 90 d. o60 a
koruptajo. -ado 160. 161
kosto(j) 133. 1:0, 191. 207 a. 249,

317. 332, 360. a - c. 385, d.e,
482. 558, 593. 826. 841

kostoj kaj frajto 8, 249 b
kostoj, asekuro. (rajto 9. 10, 249 d
kostotakso 164 c. 345
kotiza 371
kovrado (reac:eto por ..) 718 b
kovro (financa ..) 412
kovro (amplekso de ..) 698 c
kovro de kolizi•a risku 208 a
kradkesto 256
kredit- 115. 116. a - j, 164 a. 258,

275, 493 a, 718 c
kredita dauro 779 a
kredita plafono 485 a
kredita saldo 115 a
kreditavizo 71 b
kreditbanko 121 j
kreditkondiĉoj 258 a
kreditletero 39. 452 a, 474
kreditoraja 	 198
kreditorajo 57 c, 331 b
kreditoro 260
kreditplafuno 641 d
kreditsaldo 118 j
kreskado 402. b - d
kresko (procento de ..) 641 j
kroma devontigo 542 b
kroma frajto 606
kromaj kostoj 360 a
krombi lanca pasi ro 240
kromhoroj 561
krompago 147. 760
krompago pro tropleneco 227. 760 a
krompoliso 337, b. c
kromprocento 147
kruda materialo 644
krudaj donitaĵoj 269 e
krudaĵoj 79 h
kuhmezurado 512
kulpa agmaniero 520
kuna entrepreno 822 n
kunasekuro 441 b
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kur.ent3 263
kuranta kont. 2, 57 d, 118 g, 263 d.

575 r'
kur.antcrj riskoj 676 a, 683 h
kurantaj ŝul.:.g/pasivoj 475 e
kur.rteco (fo::Juso sub ..) 804
kur.atora dep: no 372 a
kuratoro 37.. 803
kurt- 263 a, - 18. 779 e
kurt.a,;c, 163
kurtaternpa 725  .a
kurtdiàtanc._ :ransporto 410 b
kurtp&rioda_; 2uldoj 475 a, 718 c
kurz- 166 a.:. 246 b. 263 c, 354 h. r.

354 g, i, 64! b, h, m, p
kurz,altiŝo (_pekulanto pri ..) !66
kurzfalo 15c+ .a
kur•zlluktuaĉ_ 10
kuŝejo (kaja: ..) 132
kuŝûtrrguj 4t
kutimoj (ae ::aj ..) 633 a
k►alifiko. - 	 635. a. h
kvalita 	 189 h
kvanto 189 1. 508 a. 541
kvita akcio :ute ..) 708 b
kvitanco 58 	 65!
kvitanco pri ?remiumo 736 c
kvitiga kont:.:ontrdio 106
kvota reasek_ro 80' b
kvoto, -igo =37, 638, 64! h
koro de kaç ` :alo 7 08 a

r

l nbor-:rkiro t-1 e
ltrburakcide-: , 55 a
l abor i s taro ^ 5!
ltaborpolitik; 461
ladbotelo :7:
ladskatolo 1
!.nĉado 435, -;66
l;rndlirno 29! a, 52:' c
Lando (ekspe .fo ..) 383 b
lando sen 	al .maro 464
latenta dife.:to/marko 284 a
laste enen 4 - 3
laubezona adreso 152
laerkrnkure'nr_a j prezfiksoj 216 a
laukrntrnkt a respondeco 242
laukonvencia imposto .333 e
laulibra va_ :ro 820 a
laust.ituta kapitalo 175 m
Inuvalore 6:
!eĝn respondi ,:o 475 i
:ego. -are L 7 a - g. 698
letero (ako.-pana ..) 255 c
letero (pago.ostula ..) 293 a
libera cirkulado de kapitalo 175 j
! h?ra eerka:, 503 k

liberigi 303. a. c, 359. no3
liberigo 312, 358, 664
!iberkoncrc- 385 i, j
Iibermcrkata ekonomio 33-t b
1 ibrote na revizoro 57 c:
!icenco 364 a. 476
!ifo 478
likvid(ad)o 156 e, 487, 707
likvidaĵoj 99 e
likvideco 488
!ikvido de akreditivo 707 c
limdato 267, 272
iimdato de akreditivo 25 0

 

j
limigo (malhelpu) 672, <r

limigo (buĝeta ..) 164 b
limimposto 266 d
limtempo 779, 786 c
1 imteinpo de li versdo 292
linia ŝipo 486
linia (.ŝip)trafiko 486 h, 793
linio 485
liver(ad)o 12, 41. 43. !: , 3 a, 292,

292 a - e, 463. 582
liveranto 758
liveratesto 292
liveri 408
liverita aparte 757
liverita (eldoganite ..) 20, 291, a, b
liverita al landlimo 18. 291 a
liverloko je landlimo 52S c
lizingo 471
loglibro de ŝipo 545
loko (ekspedn ..) 528 b
lolo (N) 480
lomhardi 587
longdistanca transporto 	 a
longperioda 779 c. 799 b
longperioda respondeco 475 1
longtempa kredito 258 c
luanto 194
lui 	193

- m

magazeno 828
magazeno (ekde ..) 352
rnaklsraĵo 163
makleristo 162 a - c, 265 b, .54
malakcepti ĉian respondec'n 475 a
inn l akordr. 308
m.rlalta kon_junkturo 727
malaltigi prezon 52, 725
mnlaltigo 429
nin!altiĝo dc prezo 506
malhloki 663
nrnlbonfide 500
nralbonkonduto 520, a
m.alembargi 479 a
malfermi krediticteron 452 a



malfermita poliso 591 r
ma l fermo de kredito 259 c, 259 1
maltri 7
malfraio 288
malhe1po 672. 790 e
malkaraĉaj prezoj 618 h
mnik<rŝita 305
malkonfisko 702 a
mallonga (kurtn) 718
mallongigo por konus:amento 141
malneta nacia produkto 617 a
m<alobei leĝon 467 d
malpermesita 620
rrr_r l p l enumi 282
malplenu.no de la mendantu 283
malpliigû krompoliso 337 b
malplivnloriĤo 820 c
malprofite vendi 726
nurlprofitn (provizoj oor ..) 475 k
malŝarĝ- 31, 41, 45. 132 h, 204 a.

303. h, 304, 310 a, 385 d.
463, 687, 815

malŝarĝaj kostoj 462
malŝarĝisto 495
malŝarĝkajo 839
malsparema socio 785
r,ranipulado de varoj 407, a, c
manko 284 a, b, 719
manku de pago 367 a
manovra stacio 507
mnrkhavulo 154 a
.narborda navigado 205. a
margeno (profit- ) 618 c
marĝeno (sulventec.r ..) 733 a
marko I54, b - f
maro 464
marŝipo 824 c
rnartaug•a 699
martransport. kartelo 716 c
nartransportaj instrukcioj 716 a
martransporto 45. 687
materiala damage' 55 c, 268 e
materialo (kruda ..) 644
maso (mona ..) 523 e
matur- 331, b. 510. 511
medioj 498
semasekuro 44! 1
mencii, - ata. 514, a
mendanto de akreditivo 92
mendanto (malplenumo de ..) 283

mcrkrrtn raporto 690 c:
morkata te':tdenco 503 i
merkata konsi l isto 504 c
nrerkatado '3U4
mor•kataj distribukernalo 503 f
mcrkatgvid aatri 154 .a
merkatinf lua entrepreno 321
morkato 53 c, 78 a, b. 93 a. 159, 2I3 a.

f. 354 e, 498, 503. 550,
- Ot' f. 729

mesaĝo (reklama ..) 210 c, 498
meza aĉet; rekvenco 64! a
meza gajno 641 e
mezperiod:r 779 d
mezurado 512
M-faktoroj 498
migra kor,izo 419 a
migranta vadado 323
Mi:nistrejo pri Financo 799
Ministrejo pri Komerco 790 a
misuzo de nomo 529
modi fa kla:rzo 741 a
mocli f i . - u 83
n,oleo 583
mondonanto 721
mondepono (fiksdata ..) 297 e
mondepono (garantia ..) 255
mona fond:r=o internacia 39! d
mona maso 523 e
monkompen_? 430
mono 99 c, 498. 523
monopolo 503 j
monsistemo (forta ..) 201 b
monŝanĝo 3=4
muntrada 313
rnotivuj 495
rrroveb 1 a posedaĵo 400 e
,:loveblaĵoj 622 b
;rroveb leco (kinuzo de ..) 343
;nu 1 teriska asekuro .591 d
mutuala .acekuro per - ŝipposed. ntoj

44, 624

nacio 530
nacia enspezaro 530 b
nacia produkto (malneta ..) 617 a
nacia ŝuldo 530 n
naciigo 530 c

mendi 548 f
mendo 211, 54S. 759
mendo el eksterlando 431
.merk:rt- 333, 503, c - 1
merkata esploro 503 g
merkata informado 504 d
merkata monopolo 503 . 1
merkata politiko 106 o
,nerknta pristudo 503 h

naturaĵoj (pago per ..) 131 a
n.ivigncia kompanio 214 d. 	 716 b
navigacia konferenco 223
navigado (marhordtr ..) 205 a
netog anenda 333 c
netri 	 178 a, 	 191 b
negativa saldo 118 1
negocanta hank. 	 I2! i
negoce 532



c79

- 12_ -

negocebla 53!
nevoceblaj paperoj 700 c
negocii 516
negoco 140, 273 a - d, 496 h
nekompleta kontener•c, 40, 473
nekovrita ĉeko 197 n
nelica re1.lamr, 701
neliverado 48, 782
nelojala krnkurenco 216 c
nerna l kas i ta 305
nemartaugn 816
rrem.ateri n .ikt i vo 622 a
nemovebl.ĵa agentejr, 76 d
nemoveblaĵoj 99 e, 645
nenulieebla akreditivo 259 f -
nepagi eekon 309
nepagitaĵoj 96, 553
nepagipovo 367
nepagc 367 a
neplenigita (blanka) 142
ntplenuai 282
neprilaboritaj donitaĵoj 269 e
neregula .ĵo, -ec:o 450
neresendenda pakumo 565 a
nesolventeco 438
ne.Ŝarĝita funkciado 690 a
netaksita poliso 591 g, 1
nevortigita daurigo de kontrakt_
nombro 34 1
nombroj (realaj ..) 61
noninala kapitalo 175 m
nomita (interkonsentita)
nomo 527, 529
nomo (en la .. de) 129
nomo de .marko 1.54 c
non-obligacio 658 a
na,avalorpaperoj 700 d
norma prezo 735 b
nurma tari fo 735 c
norrno 641 n, 735
notaĵo 534
notico 537
noto 535
nula 540
nula kreskado 402 d
nuliga klauzo 201 a, e, f,
riul igebla akredi tivo 259 c
niligl, - o 60 a, 109 a - c, ;7'.

479, 827
nuligi eabargon/koafiskon 479 a, b
nuligi mendon 548
nulnula 540
numero 541
nura 731
nura perdo 496 c
nurŝipa ĉarto 123, 192 a

- o

obei 219
ohĵetoj 285
obligac;io,	 -d 145, 274, 542, 598 J.

658, 799, b,	 c:, 811
observi 219
ofenso 543
ofertu .garantio 403 e
ofertanto, -into 777
oferto. -i 78 b, 90 a, 135. 251, 523,

523 c, d, 544, 801, 810
alerta kaj mendo 759
oferto per specimenaro 693 d
ofertprezo 604 h
oficejo 76 b
okazajrl 426
ondum.i t a kartono 248
opcio (negoco kun ..) 273 d
operacia kapitalo 99 b, 175 k, 263 b,

790 k
operaciaj kostoj 249 j, 360 c
operacio(j) 273. b. c
opinio 592
or-etalono 735 a
ordonanto 607
ordono 207 c, 341 a, 436, 548, b, e
ordono de provizora urĝa juĝo 436 a
organizacio de konsumantoj 235 c
organizo (senprofitcela ..) 533
origino (atesto pri ..) 789 g

- p -

paca forigo 56
pag- 570
pava banko 121 k
pagdato 270 e. 324 c, 511, 570 c,

778 a - 1. 820 i
p.-sgenda 324 a. 331. 510, 571
pagenda frajto 35. 386 f.
pagenda bila 331 a
pagenda ĉe 1 i verado 12, 183 a
pagendiĝi 331 b
pagitaj (ĉiuj kostoj ..) 191 d
pngkondiĉoj (facilaj ..) 779 b
pago 21, 135 h. 259 i, 319 b, 340 a

367, 570, 575, 641 f, 760
pagopostula letero 293 a
pagota 211, 331, 571, b, c
pago per naturaĵoj 131
pagprokrasta interezo 442 b. c
pakego 120
paklisto 565 b
pakmaterialnj kostoj 249 k
pak um o 564, a, 565
pakumkostoj 249 k
paledo 566
paperoj 204 c, 210 d. 700. a - h

528
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paperoj (komercaj ..) 440 h
parta 568
parta antaupago 69. 523 a
parta ekspedo 439 b
parta perdo 496 k
parta sendo 7I! a
partepegi 570 b
partio (kontrakto ..) 243
partio (tria ..) 783
partopag(ad)o 439 a
p.lrtrpaga vendo/komercu 770
parto (esti .. de kontrakto) 439 a,

698 a
paJivo(j) 99 a. 240, 475-2. a, c, e, f
patentpago 371 a
patr'ina kompanio 214 c
r a vezo 709 a
pecvaroj 38, 177 d, 398
pendola trafiko 720
penetrado en la merkato 249 f
pensia fonduso 391 f
peranto 454, 5I8
perdo 496, a - k, 618 a
perdo (entuta ..) 577
perdedeklaro 736 a
perdokompensaĵo 755
perdoj per ekscesoj 353 b
perdotakso 98
pereema 579
pore() (gip-) 717
l,eric.do 247. 288 a, 483, 572, 721
perk•imiona transporto 684
permeso 203 b. 204 o, b
permesata, -ita 82, 580
permesilo (repaga ..) 831 b
persekutado (jura ..) 472
persekutado pro rcaligo de garantlaĵo

276 c
persekuti 755
persekutklauzo 756
personaro 461
persono (tria ..) 783
perspektivoj (vendaj ..) 691 b
peti pri eldono/emisio 452 a
petkontrauulo 671
peto pri kredito 493 a
peto pro ofertoj 90 a
peto pri malfermo de akreditivo 259 c
peton (plenumi ..) 293 e
pezigita indekso 838
pezo 837
pezo (atesto pri ..) 189 k
plarono (kredito ..) 485 a, 641 d
pl;Tn1zita ekonomio 334 c
piano 697
plena (kontenero/kargo) 30, 389. 390,

490 b
plendanto 585
plendi 755

plendito 286
plendo 00, 217
plendo je damaĝokompenso 60 b
plenda pri nuligo 109 a
plenkosto de produktoj 604 c
plenumada garantio 403 b
plenumi 219, 420, 513
plenumi kondiĉojn 387
plenumi kontrakton 241 d - g, 388
plenumi peton 293 c.
plenumo 218. 578
plenumikanta 218 b
plenumo de kontraktu 578
pletora socio 785
plibonigo 134
pliiga kroapoliso 337 c
plilongigi 365
p.limalalta oferto 810
plipagaj kostoj 249 i
pliproponi 135 f
p 1 i proponanto 135 a
plivaloro 134
plivalori¢o 820 d
pludaurigi 365
pluraj kostoj 249 i
plusvaloro 134
plusvaloro de kapitalo 175 f
pluvalidigi 365
pogranda komerco 674
pogranda prezo 604 g
pograndisto 842
polisn 255 e, 441 e, 591, a - m
politiko (.aerkata ..) 106 c
pontimposto 787
popeca prezo 604 p, 813 b
populara marko 154 e
por kanto de 129
porkriza helpfonduso 391 b
portanto 128, 144, 145 d, 415, 591 c,

700 a. 831 a
portempa ĉarto 47, 192 e, 786 b
posedaĵo 400 e, 416 b
posedanto 144, 145 f, 415
post periode (- Ce vido) 721. 786 e
poste pagota 571 b
posteldoganigita 203 b. 204 a, b
postculo (jura ..) 100
postiĝintaj varoj 556
pastmatura 557
posttrenado 789
pustulado de 1a merkato 78 a
postuli 1au akreditivo 171
postulo 293, b, 653, 668, 759
postulo pri kompenso 199 b
postuloj pri akreditivo 259 n
postveturilo 792
poŝtmandato 548 d
poŝtmenda komerco 548 c
poŝtmenda ordono 548 b
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potenciala aĉctnnto 623
povo (aĉeta ..) 633 b
povo (kompensa ..) 253 b
pozitiva saldo 118 m
pravigebla (en .. tenpodauro) 646
premia sistemo per stimulado 425 a
premio 151, a. 599
premio pri rapideco 310 a
premiunetato 736 b
premiumo 207 1, 441 t. 599 a, 736 c
prenante (garuntiaĵa ..) 477 b
preninto 574
preskribc. 602
preskriboj pri akreditivo 259 n
preskripta periode 483
preskripto 601, 786 a
pretendanto 200
pretendo 199. a , e. 496 i
preterlaso 376. a
pretigo (fin- ) 218
prezaltiĝo 429 a
prezentado de pretendo 199 e
prezentanta banko 121 1
prezfalo 727
prezfiksado de produkto 617 e
prezfiksoj 52, 216 a
prezo(j) 249, 293 b. 506, 604, a - p.

618 b, 725, 735 b. 813 b.
prezo (inkluzive/ekskluzive) 821
prezofrostige 604 j
prezparto (alta ..) 724
prezsubtena sistemo 604 k
pridemandato 671
prifraudi 287
prioritataj obligacioj 598 a
prioritato 598
pripensada periode 247
pristudo (rnerkata ..) 503 h
pritaksado 98
privata kontrakto 281 e
prizorgado 499
procedure 222 b, 266 c, 341 b. 61I,

612. 613
procentajo 211. a
procento de inflacio 641 k
procento de kresk(ad)o 402 b, 641 j
proces- 467. 489, 755
procesrajto 682 a. 755 a
produkta sektoro/branĉo 484
produktaĵoj 400 a
produktgamo 617 e
produktiloj (dauremaj ..) 175 g
produktista reklamo 616 a
produktkapabloj 617
prorluktlanĉoj 617 c
produktuj 53 c, 213. 475 o, 508 b, c.

551, 604 e. 617. a - f
produktokranto 55!
profesia oalbonkonduto 520 a

profesiaj respondeco 441 i
profito (psikologio ..) 629
prof i t_anto l 30
profi tkt -oto 641 o
profitmarĝeno 505. 618 c
profitimposto 775 cl
profito 1131. 442 d, 618, a
proforma fakturo 448 d
programaro (softvaro) 730
progrrrmo 697. a
projekto 697
prokrasti 596
prokrastita pago 259 i
prokrastitaj pasivoj 475 f
prokrasto 288, 596 a
prokrastokompenso 294
prokur(ist)o 597. 615, a, 627, 6 1 8
promeskambio 145 k, 621, 799 a
proponado de Za merkaso 78 b
propongarantio 145 j
proponi 135 e
propono (aukcia ..) 135. d
propono (sigelita ..) 135 g
propono kaj postulo 759
proporcio 642
propra difekto de vara 434
propra kapitalo/havo 175 i
proprietaĵo 318 b, 622
propriet(ul)o 562, 563
protestigi kambion 309
protesto 625
prova salajro 801 a
provizado per kapitalo 175 c
provizio 371 b
provisie sur (rajto 386 g
provizora urĝa juĝo 436
provizoj por risko kajnalprofito 475 k
provizora polis° 255 e
provoferto 801
prunta kapitalo 175 b
pruntedono garantiata 297 f
prunteprenanto 150
pruva devo I69 a
pruvdokumento 318 a
pruvefiko 351
pruvi 350
pruvilo 318 a. 825
pruvo (pri konformeco) 349, a
pruvobjekto 318 a
psikologia profito 629
publika aĉetpropono 135 h. i
publika bonstato 400 c
publika opinio (sondi ..) 592
publikigi 632
publikjura 737
pura konosamento I38 b, 202 b
pura page 575 b
puiada reklamkampa.njo 70 f
putraĵo 833
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putrema 579

r

rabata oferto 523 c
rabatkuponoj 254
rabato 220 a, 307. a. 386 o. 506. 647
rabato pro granda kantu 508 a
rabatuvaroj 124
racia bazo 643
redio£onia reklamo 210 c
ra .jtigito ZOO, 200 a
rajto 198, 477, 682, b, 702 b. 73! b,

743 a, 75!
- 3piJ- 310 a
:porto (inspekta/ekspertiza ..) 764
raporrn pri akcidento 55 b
raportr. (merkata ..) 680 c
reaĉeta prezo 604 m
reaĉera valoro 820 g
reaĉeto por koviado 718 b
reala entuta perdo 496 a
reala transportist° 179 a
realaj kostoj 360 a
realaj nombroj 61
reale suferita risko 683 f
reaIigo de garantiajo 276 c
reasekura kontrakto 800, a
-easekuro 44! k, 662, 800 h
•edaktado 336
-?doni, - o 676, 677

•- edukto de alta prezparto 724
refutebla supozo 648, a
regiono (vendo- ) 504 a
:,distri. registrado 658, b

registrita varmarko 658 c
regreso (kun/sen .. el) 652
regul- 450
-- egularo (dogana ..) 659
reguligo (averia ..) 108 d
reklama argument° 70 d
reklami, filmeto 70 e
reklama kampanjo 70 c. f. 103, 631
reklama mesaĝo 210 c
r eklamac:io 199, 217
reklam<rda agentejo 76 a
reklamegi 149
reklama. -i. -o 70, 103, 417, 595.

616 a. 631. 632
reklamo radiofon.ia/te!evizia 210 c
rekomendita vendoprezo 604 1
rekono de respondeco 67 a
rekordo (venda ..) 576
rekta konosnmento 784 a
rekta tra1iko 791 a
rekta transporto 784 a
rernbursc 12
rememoro (spontanea ..) 808
r memortesto 650

r'emorko 792
rendime::_o 848
renovie indekso 442 c
renovi :;ta (automate .. akreditivo)

259 p. 68!
renovic_. 79 c
rentabilitato 158, 619
rentulŭ S7
repaciĈ, 22!
repaga .rlrantio 403 a. 523 h
repago _ _eriodo 572
repaga -_rmesilo 83! b
repago , -i 657, 660
r -epago 	 dogano 326
repagoferto 523 d
repreze -: nto 210 e. 667, b
repucac_) (ĉepublika ..) 630
resaniG 654
resendi 677
respekt: kontrakton 241 f
responda-o 242, 44! 1, j. 455 a. 475 1,

547
responde;:o (kontrakta ..) 788
respondec:û (agnosku/rekuno de ..) 67 a
restaĵo_' 665
restariâ) 654
restitu_• de garanti(aĵ)o 403 d. 676 a
restrik: 672
resuma ^nosamento 138 f
retena rajto 682 b
reten° :'5
retroak_tva 270 b, c
rcturna kargo 113, 177 f
reutilii1) de akreditivo 661
revalid'zi 678
revendi_:o 669
revizia 580. b
revizor'yd)o 106, a, b
revizor:, (librotena ..) 57 c
revuo 7:.:0 h
rezerva ï toko 742 a - c:
rezerv- 202, 39! g. 496 j
rezervo 573 r, 670, a - c
rezigni pri kostoj 826
rezigno .eklaro 827, a
rezigno pri rajto 827 c
ribeloj 46
riceva 1 -ndo 421
ricevate5to (aerpo`ta ..) 80 b
ricavat-3tŭ 58 b, 189 j, 202 c, 269 c,

437 b, 509. 639 c. 651, 828 b
ricevatesto de eksperli:.rto 382 a
ricever.' a j elspe zoj 7
ricevon:i 386 i
rifuzi ĉian respondec:on 475 g
rilatumc. 642
ripeta eFeto 649
riska er,:repreno 822
risko !!9. 208 a. 411, 475 k. 670 a, 683
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risko (je .. de) 562
ristorno 379 b. 676
ritmo (aĉeta ..) 633 c

'rivertransporta konosan.m::to/ricev-
atesto 437

ricevatesto 58 b
rompi la leĝon 467 d
rompi !c: prezojn 725
rompo 156, d
rompo de kontrakto 155
rondvizitadi I74
roro 687
rubo 833
ruĝklauza akreditivo 25'. m
rulada transsaro 687
rulo 686

s

sako 114
salajra impost° 775 g
salajra indekso 432 d
salajro (prova ..) 801 a
saldo (debeta/kredita/ne3ativa/

pozitiva) 118 a. b. I, m
samebena (.ma1)ŝarĝado (roro) 45, 687
sanitara atesto 189 c
sankciita 68
sano (atesto pri ..) 189
saturita merkato 729
savado 692
sciigo 538
Scio 459
sekcio de valorpaperoj 700 e
scktoro 484, 485
sekva damaĝo 268 b
sen iaj kostoj 385 e
sen- 401, 5h5 a, 711, 847
sandaĵ° 230, 232
sendanto 3I1, 704
sendependeco (ekonomia ..) 334 a
senimposta 775 b
seninterrompa transport. 734 c
senpaga. -e 191 e
senpezigo 664
senprofitcela organizo 533
senprocesa aranĝo 84
senrajtiga. -o 379. a
senregresa rabato 307 a
senrezerva 202. a - c
senriska 683 c
sensacia reklamo 70 k
senuti!a frnjto 271
senvelorn ĉeko 197 a
senvaloriĝo 820 f
serĉi klientojn 174
servo (enlanda ..) 419
sigelita propono 135 g
signifi 634

silenta interkonsento 79 c
simpla averio 34. 50, 108 c, 844
simpla enkasigo 207 b
sindikato 790 j
sindiko 372. 803. a - c
sinistro 186
sistemluo (lizingo) 471
sistemo 425 a, 697
sistemo (prezsubtena ..) 604 k
skatolo 152
skemo 697
slipo 536
slogano 70 d. 187
socia bilanco de entrepreno 106 d
sociale asekuro 391 i
socio (bonstata ..) 73
socio malŝpareme 785
softvaro 730
sojlo de rentabiIitato 158
sola arbi trac:iarrto 731, a
sola vendorajto 732
solidara respondeco 455, a
solventeco, -a 438, 732, a
sondi publikan opinion 592
specialaĵoj 734
specimeno, -a 693, 694
spekulanto 166. 394
spezkapitalo 175 k
spezo 806
spontanea rememoro 808
stacio (ekspeda ..) 296 a
stacio (manovra ..) 507
stagnado 402 d
staplado 41, 463, 744, 829
staplo 146, 828, a, b
staploproduktoj. -varoj 400 f
starigo de inventaro 188 b
stato (afer-) 369
stato (financa ..) 373
stato de enkasigo 369 a
stato de varoj 369 b
star,uta akcio 635 c:
stirulado 425 a
stimuli vendojn 393
stimulilo 425
srivado 745
stivaj kostoj 739
stivisto 738
stivita 31
stok(ad)o 445 a. 742, n, r, 744
striko(j) 46, 747
subaĉetado 161
subferdeke 279
subkontraktanto 750
scrbliveranto 750
submetita a! akrizo 355
submetita a! leĝo 698 b
subrealpreza oferto 810
subskribi rezignodeklnron 627 a
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subskribo, subskribanto 722. 723
subskribad', de ktintrakto 218 a
sul'skribi polison 591 k
s+:bskripcianto 752
su5teno ( financa ..) 56
su5traheh1a 280
subvencio 175 e, 754
su:erita (risko reale ..) 683 f
sukceso 140
suo, -a 78. 85.  1 18 c, 192 o
superl•orto 59
su.,erpr-opono 135 b
^u;.rprovizio 559
uperreScrnta entrepreno 321

suplemento 64
supozu (relutebla ..) 648 u
se:-terrleka, -e 177 c. 279. 490 a
surmerkatigi, -o 516. 617 c. 688
surŝipa. -e 74. 143
sur.ipa konosamento 138 c
su- Ŝi pe j varoj 74 a
surŝipe (fri 	 32, 385 g
sur vojrgo 689 a
suspekto pri fraudo 603
s::dpo 79 d, 765

ŝa 'ne entuta perdo 496 b
ŝf _ :rigi 634
ŝ..^cela poliso 591 f
ŝa.celiĝema kambikurzo 641 g
ŝ-ĝo de marko 154 d
ŝa-ĝado 45, 385 d, 480
ŝ::rĝa kapablo 573
ŝerĝanto 802
gar ejo 132 a
Sa - i 31. 191 f, 491
ŝa:- isto 495. 714
ŝa-ĝkajo 839 a
Ŝ?-ĝ(ad)o 169, 385 d, 390, 490. 547,

687
ŝarĝo de rompo 156 d
ŝa-pramo 125
ŝarĝricevatesto 639 b
ŝi pado (dokuraento pri ..) 716 d
ŝi_adagento 716 a
ŝipekipisto 713
ŝi?endaĵa konosamento 138 d
ŝi_'ita konosarento 138 e
3 _pke10 413
ŝipkorpa asekuro 423, a, 44! c
ŝ.pmakleristo 162 c
ŝipnnanifesto 502
Six) 25, 193, 477 c, 480, 486. 528 h.

545, 709, 824. b,
"i ppereo 717
5irposedanto(j) 44, 624
2ipproprietu10 713

ŝipriceva:esto 509
ŝipruino ^36
ŝiptraf ik: 793
ŝiptransp_rristo (eksterkartela ..) 552
ŝipveturi:3 entrepreno 716 h
ŝmirmono _60
ŝndrl igdd: 465
ŝparaĵoj P45
ŝparkonto 297 a
ŝtata obl:gacio 145 k, 799 b, c
Stata pro::ietaĵoj 622 c
3tataj pz_ iroj 700 b
ŝtat igo 5.:) c
ŝtel(et)o .8, 782
ŝuldanto 250, 277
ŝuldatest.- 58 a. 150 a, 449
ŝuldiĝo e::àter1anda 1I8 e
ŝuldo(j) _53 a, 276, a, b, 298. 331 b.

-75 e, 530 a
ŝuldosald: 118 d
ŝutaĵa, -_ 165 a, b
ŝutvaro1 =?5 a, 177 h

t.

tago(j) :_j a
taks(ad)o `a3, 98, 103. 345
taksado d= kampanjo 417
taksado d merkata politiko 106 c
taksado d_ .nerkato 93 a
taksi, ta:__ita 344. 820 j
taksita poliso 591 m
tantiemo -?0 e
tarifo 35. 39R, 641. d. f, 735 c,

772. a - c, 784 b
tarifoj ( ajta3 ..) 386 n
teksto (dc.: raenta ..) 778
televizia reklamo 210 c
templ i,ma vendo 691 e
tempo 347, 646, 786
tempoĉarto 192 e
tempodaur: 646
tenanto 144, 	 415
tendenco (,erkata ..) 503 i
tereno (ak:iveca ..) 698

tereno (ve.Ida 	 ..) 691 a

testurbo :i1
totalsuma arto 192 e
trafiko 455 b, 720, 79I. a, b
traktado Z37, b
traktado ( .iterrompo de ..) 156 c
traktado 6- mendo 548 g
tra4tato F:i eksceso 353 a
trampado (= linia 5iptrafiko) 793
transakcio 794, a. b
tronsdona akto 281 b. 440 a
transdonanta banko 121 m
transdonan:o 102
t ransduneb 1 a akred.i t i vo 259 r
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transdrineblaj valr..r,,aperoj 440 c. 700 u
trnn:;dono. -i 281 b, 408, 795
transdono de dokumento 763
tr<jnsdono dc hava jo 594 d
transdono de rajto 75!
transita dokumento 798 c
transita fr-,jto 798 d
transira trofiko 791 b
transita transport° 784 c
transitaj tarifoj 784 b
transito, -a 798, b - d
t r:ans i t varo j 798 b
trans laso 101
transmara 560. a
transpago 666. 796
tr anspaŝi ta konto 57 f
tr.anspaŝr. (konta/kreditu ..) 543. 555
t rinsporti 410 c
trinsportisto 179, b. c, 685
transportisto (fri ..) 36. 385 c
transportletero 230 n. 634
transporto 76 c. 178. 249 8. 320. 410,

410 a, b, 443. 593. 684,
784 a - c

transporto (kombinitn ..) 13. 14. 15.
29. 42, 209. a - c. 244.
526, a

transportŝípo 824 a
transporttarifo 641 i
transporttnrifo por pecvaroj 39, 398
transpreni. -o 766. 767
trinspreno kaj liverado 43. 582
transpre nof,,rto 768
transánrko 687, 797
trastrckita toko 197 c
tratndo 329
tr<tti 325
tratito 327
tr',tint.0 328
tratu. -1 136. c, 324. a - c. 354 b.

575 d
trenado (post-) 789
trenŝipo 805
trio partio/persono 783
tribunalo (komerca ..) 210 a
troabundeco 785
trompo 278, 522. :r
troo 353
tropleneco (krompago pro ..) 227,

760 a
troŝnrÿo 554
tufts pago (p)(31 - ..) 135 h
true 395, a
tunulto.j 46
tute kvita akcio 708 b
tute nulo 540

u

un, kn 731
unue elan 478
unuigo 814
unu, 716 f, 813. a
unuo-kargo 177 g. 8Z 3
unusum.r asekuro 340 n
urke . tuko 436 a
uro grado de produkto 617 f
uzanto 818
uzurprezo 604 i

V

vagono (fri ..) 33, 385 h
valida 263 c. 354 a, 377
valida dauro de akreditivo 259 t
valideco 596 a. 819
validigi (re-) 678
valoraĵoj de kreskado 402 c
valordato 820 j
valoro 134, 210 f. 591 b, c, 694,

820, a - h
valoro de likvidado 156 e
valorpapera borso 354 j
valorpapera havaĵo 594
valorpapero(j) 440 c. 700. e - h
valorperdo 820 f
valuta kurzo 263, 354 a
vaZutalĝustigo (alpago pro ..) 6, 262
valutkurzo(j) 249 e, 354 g. 567, 641 m
valuto(j) 6, 261. b, c. 298, 354 a,

641 g
valutor,.erkato 354 e
vara alproksimiĝo al merkato 213 a
vara tarifo 64! c
varbade/varbi 174
varborso 354 c
varmarko 658 c
varo(j). -a 27. 53. 74 a. 195. 213.

264, 303 b. 369 b, 386 c,
400. 407 a, c. 434. 556.
809

varoakcepto 207 e
varoferto 455 c
varpako 120
varsortimento I27
venda rekordo 576
vendado (procentaĵo por ..) 211 a
vendado (aldona ..) 322
vendado (migranta ..) 323
vendanto, -isto 703
vendebla 517
vendejo 550
vendi malprofite 726
rendimposto 691 f
vendloko (reklamo en ..) 595
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vendo. -a 24! h, i, 393, 618 ;r. 667 b,
691. a, b. f. 770

v'2ndoktfna l0 504 b. 790 1•

vendoprezo 604 r. I. o
vendoprovizio 2I1 a
v'endorajto (sola ..) 732
vendoreg iono 504 a
vendosuirrri 806
verdikto 110. 741 c, 456
verŝa jna .atest.7 ĵo 605
verrikain (m:rl)Ŝarfiado de gips) (lolo)

480
•'tur,rdn (rual )ŝarĝado sírmebo::.t (ruro)

45. 687
eriable difekto/manko 284

.,do  (ĉe ..) 786 e
do (pagi je ..) 570 d

vido (post-) 324 a
Yirinstr:rto 324 b
vigla  ko,nkurenco 457
vi viisekuro 340 a
vivkosta indekso 432 a

,vivotempo 617 d
1oj;fgn ĉarto 192 f
vojakkostoj 360 d
vojaĝa komizo 419 a
vojimposto 787
voja transpor to 684
veijelekto 689 n
vojo 689
vrako 846-

z

zono 385 j, 693 a

Rimarko: 

Char la skribaaŝino. per kiu ni skribis ĉi tiun CeksLrn,

ne havas hoketon super "u' ni alkonfor'mipis nin al la  re-

komendo de Doktoro Zamenaof ellasi la hoketon. La uzado de

aliaj diakritaj signoj su'.•°r "u" ŝajnas al ni kontrauFundamentn.

A ;r katr la skrihmaniern de 1a unua vorto de ĉi tiu teksto estas

l.auFundamenta. Cirkumfleksoj super majusklaj literoj ne estas

klare distin3eblaj.
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