AS: Incoterms 2000, s.1.
Incoterms 2000 — Formuły pogrupowano w cztery różne grupy (E, F, C, D)

GRUPA E
EXW — Ex Works (Z zakładu — oznaczone miejsce)
Sprzedający jest zobowiązany do postawienia towaru kupującemu do dyspozycji na swoim
terenie, bez ponoszenia jakichkolwiek ryzyk, dodatkowych kosztów transportu czy załadunku.

GRUPA F
FCA — Free Carrier (Franco przewoźnik — oznaczone miejsce załadunku)
W INCOTERMS 2000 zrezygnowano ze szczegółowego określania, odrębnie dla poszczególnych gałęzi transportu, miejsca i
sposobu przekazania towaru przewoźnikowi, jak to było w INCOTERMS 1990.
FAS — Free Alongside Ship (Franco wzdłuż burty statku — oznaczony port załadunku)
W INCOTERMS 2000 do obowiązków sprzedającego należy dokonanie odprawy celnej eksportowej i poniesienia kosztów z
tym związanych, w przeciwieństwie do INCOTERMS 1990 gdzie obowiązek ten należał do kupującego.
FOB — Free On Board (Franco statek — oznaczony port załadunku)
Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar przewoźnikowi wyznaczonemu przez kupującego. Koszt dostawy, na
zasadniczej drodze przewozu, nie opłacone przez sprzedającego. Po wydaniu towaru przewoźnikowi, ryzyko po stronie
kupującego.

GRUPA C
CFR — Cost and Freight (Koszt i Fracht — oznaczony port przeznaczenia)
CIF — Cost, Insurance and Freight (Koszt, ubezpieczenie i fracht — oznaczony port przeznaczenia)
CPT — Carriage Paid To (Przewoźne opłacone do: oznaczone miejsce przeznaczenia)
CIP — Carriage and Insurance Paid To (Przewoźne i ubezpieczenie opłacone do: oznaczone miejsce przeznaczenia)
Sprzedający musi zorganizować transport (zawrzeć umowę przewozu) i ponieść związane z tym koszty, ale bez
przyjmowania ryzyka utraty,(uszkodzenia) towaru lub dodatkowych kosztów związanych z przypadkami występującymi po
załadunku i wysyłce. W formułach CIF i CIP ma również obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia towaru na rzecz
kupującego.

GRUPA D
DAF — Delivered At Frontier (Dostarczone na granicę — oznaczone miejsce)
DES — Delivered Ex Ship (Dostarczone statek — oznaczony port przeznaczenia)
DEQ — Delivered Ex Quay (Duty Paid) (Dostarczone nabrzeże (cło opłacone) — oznaczony port przeznaczenia)
W INCOTERMS 2000 rozwiązaniem odmiennym do INCOTERMS 1990 jest obowiązek dokonania odprawy celnej importowej przez
kupującego.

DDU — Delivered Duty Unpaid (Dostarczone, cło nieopłacone — oznaczone miejsce przeznaczenia)
DDP — Delivered Duty Paid (Dostarczone, cło opłacone — oznaczone miejsce przeznaczenia)
Sprzedający jest zobowiązany do poniesienia wszystkich kosztów i rodzajów ryzyka związanych z towarem aż do momentu,
gdy zostanie on dostarczony do miejsca przeznaczenia.

AS: Incoterms 2000, s.2.
UWAGA!
Bardzo ważne jest aby po trzyliterowym skrócie formuły zawsze wskazywać możliwie precyzyjnie: oznaczone w kontrakcie miejsce,
oznaczony port załadunku, wyładunku, oznaczone miejsce przeznaczenia itd. np. "CPT Warszawa, magazyn odbiorcy ul. Akacjowa 3".
Powszechny brak takiego sprecyzowania często jest źródłem kosztownych nieporozumień. "CPT Warszawa" może być zrozumiane przez
przewoźnika jako "gdziekolwiek w Warszawie" np. w magazynie zbiorczym firmy spedycyjnej i bez dobrej woli przewoźnika czy spedytora
wyegzekwowanie dowozu do magazynu firmy jest praktycznie niemożliwe bez dodatkowych kosztów. Warunki obowiązują od 1.01.2000.

INCOTERMS 2000 — EXW
EXW — Ex Works (...named place)
Z zakładu (...oznaczone miejsce)
Zastosowanie : wszystkie rodzaje transportu

Sprzedający jest zobowiązany do postawienia towaru kupującemu do dyspozycji w punkcie wydania (magazyn, zakład itp.),
bez ponoszenia jakichkolwiek ryzyk, dodatkowych kosztów transportu czy załadunku.

KOSZTY
Sprzedający ponosi:

•

koszty postawienia towaru (tj. dostarczenia i wyodrębnienia) w uzgodnionym miejscu i czasie swojej siedzibie
(magazynie) do dyspozycji kupującego;

•

koszty sporządzenia i wysłania faktury handlowej lub przekazu elektronicznego będącego jej ekwiwalentem;

•

koszty zawiadomienia kupującego, gdzie i kiedy towar zostanie postawiony do jego dyspozycji;

•

koszty kontroli jakościowej, mierzenia, ważenia, liczenia, jeśli są one niezbędne do postawienia towaru do
dyspozycji kupującego;

•

koszty opakowania i jego znakowania wymaganego do przewozu, o ile dany towar nie jest zwyczajowo
transportowany bez opakowania.

Kupujący ponosi:

•

koszty zakupu towaru (cena kupna);

•

wszelkie koszty związane z towarem od momentu postawienia go do dyspozycji przez sprzedającego w oznaczonym
miejscu i czasie, w tym koszty załatwienia licencji i formalności celnych w kraju eksportu i importu oraz tranzytu.

Niniejsza formuła nie nakłada na żadną ze stron obowiązku zawarcia umowy przewozu, ubezpieczenia i obowiązku załadunku
towaru, ale z jej istoty wynika, że są one w gestii kupującego. W INCOTERMS 1980 formuła przewidywała, że załadunek
towaru na środek transportu jest obowiązkiem sprzedającego i została zmieniona już w INCOTERMS 1990.
RYZYKO
Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze sprzedającego na kupującego w momencie postawienia go przez
sprzedającego do dyspozycji kupującego w oznaczonym miejscu i czasie pod warunkiem, że towar został należycie
wyodrębniony tzn. wyraźnie oddzielony lub w inny sposób zidentyfikowany jako przedmiot umowy.
UWAGA!
W formułach EXW oraz FCA importer posiada gestię transportową na całej trasie dostawy. Różnica polega na tym, że w EXW
sprzedający nie ma obowiązku załadowania towaru ani dokonania odprawy celnej w eksporcie. W formule FCA obowiązek
dokonania odprawy celnej w eksporcie ciąży na sprzedającym a obowiązek załadunku w zależności od rodzaju transportu.
Dlatego też zaleca się stosowanie formuły FCA w miejsce EXW.

AS: Incoterms 2000, s.3.

INCOTERMS 2000 — FCA
FCA — Free Carrier (...named place)
Franco przewoźnik (...oznaczone miejsce)
Zastosowanie: wszystkie rodzaje transportu

Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar przewoźnikowi (lub innej osobie np. spedytorowi), wyznaczonemu przez
kupującego. Koszty dostawy, na zasadniczej drodze przewozu, są nie opłacone przez sprzedającego. Po wydaniu towaru
przewoźnikowi, ryzyko po stronie kupującego. W INCOTERMS 2000 zrezygnowano ze szczegółowego określania, odrębnie
dla poszczególnych gałęzi transportu, miejsca i sposobu przekazania towaru przewoźnikowi, jak to było w INCOTERMS 1990.

KOSZTY
Sprzedający ponosi:

•

koszty dostarczenia i powierzenia towaru przewoźnikowi wyznaczonemu przez kupującego w oznaczonym miejscu;

•

koszty sporządzenia i wysłania faktury handlowej lub przekazu elektronicznego będącego jej ekwiwalentem;

•

koszty uzyskania licencji eksportowej lub innych upoważnień, koszty podatku, cła i innych oficjalnych opłat
związanych z eksportem, koszty eksportowych formalności celnych;

•

koszty zawiadomienia kupującego, że towary zostały dostarczone i powierzone przewoźnikowi lub nie przyjęte przez
niego w uzgodnionym czasie;

•

koszty dostarczenia zwyczajowego dokumentu świadczącego o dostawie towaru lub ekwiwalentnego przekazu
elektronicznego;

•

koszty kontroli jakościowej, mierzenia, ważenia, liczenia, które są niezbędne do przekazania towaru przewoźnikowi;

•

koszty opakowania i jego znakowania wymagane do przewozu, o ile dany towar nie jest zwyczajowo transportowany
bez opakowania.

Kupujący ponosi:

•

koszty zakupu towaru;

•

koszty wyładunku dostarczonego towaru ze środka transportu w terminalu przewoźnika wyznaczonym przez
kupującego;

•

koszty frachtu wynikające z zawartej przez kupującego umowy przewozu;

•

koszty zawiadomienia sprzedającego o dacie i miejscu, w którym towar ma być dostarczony przewoźnikowi;

•

wszelkie koszty związane z towarem od momentu postawienia go do dyspozycji przewoźnika wskazanego przez
kupującego, w tym koszty cła i podatku i innych oficjalnych opłat oraz koszty formalności celnych związanych z
importem i tranzytem;

AS: Incoterms 2000, s.4.

•

wszystkie dodatkowe koszty wynikające z nie wyznaczenia przewoźnika albo z faktu, iż wskazany przez kupującego
przewoźnik nie przyjął towaru w uzgodnionym terminie albo kupujący nie zawiadomił sprzedającego o nazwie
przewoźnika i terminie, w którym towar ma być dostarczony przewoźnikowi (pod warunkiem jego należytego
wyodrębnienia jako przedmiotu umowy);

•

koszty kontroli przedwysyłkowej towaru, chyba że jest ona wymagana obligatoryjnie przez władze kraju eksportera;

•

koszty uzyskania dokumentów lub ekwiwalentnych przekazów elektronicznych (poza zwyczajowym dokumentem
świadczącym o dostawie), wydawanych w kraju wysyłki i/lub kraju pochodzenia, potrzebnych kupującemu przy
imporcie lub tranzycie towaru;

RYZYKO
Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze sprzedającego na kupującego w momencie dostarczenia towaru do
przewoźnika. W INCOTERMS 2000 zrezygnowano ze szczegółowego określania, odrębnie dla poszczególnych gałęzi
transportu, miejsca i sposobu przekazania towaru przewoźnikowi, jak to było w INCOTERMS 1990. Obecnie znaczenie to
uproszczono, pozostawiając tylko dwa warianty dostawy, w zależności od miejsca, gdzie jest dokonywana, a mianowicie:
jeśli tym miejscem jest zakład/ magazyn sprzedającego (“seller's premises") to dostawę uważa się za dokonaną, gdy towary
zostały załadowane na środek transportu podstawiony przez przewoźnika, jeśli jest to inne miejsce niż zakład/ magazyn
sprzedającego (np. terminal, port) dostawę uważa się za dokonaną po przekazaniu towaru przewoźnikowi, na środku
transportu wysłanym przez sprzedającego; wyładunek towaru ze środka transportu nie należy do obowiązków
sprzedającego. Jeżeli kupujący nie podał sprzedającemu nazwy miejsca przekazania towaru lub przewoźnika, któremu towar
ma być dostarczony, albo terminu przekazania towaru, lub gdy wyznaczony przez niego przewoźnik z jakiś względów towaru
nie przyjął, spada na niego całe ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru ( pod warunkiem jednak, że towar został należycie
wyodrębniony jako przedmiot umowy). Formuła FCA “zawiera w sobie “ terminy FOR/FOT i FOB Airport, które występowały
osobno w INCOTERMS 1980.
UWAGA!
W formułach EXW oraz FCA importer posiada gestię transportową na całej trasie dostawy. Różnica polega na tym, że w EXW
sprzedający nie ma obowiązku załadowania towaru ani dokonania odprawy celnej w eksporcie. W formule FCA obowiązek
dokonania odprawy celnej w eksporcie ciąży na sprzedającym a obowiązek załadunku w zależności od rodzaju transportu.
Dlatego też zaleca się stosowanie formuły FCA w miejsce EXW.

INCOTERMS 2000 — FAS
FAS — Free Alongside Ship (...named port of shipment)
Franco wzdłuż burty statku (...oznaczony port załadunku)
Zastosowanie: tylko w transporcie morskim i wodnym śródlądowym

W INCOTERMS 2000 do obowiązków sprzedającego należy dokonanie odprawy celnej eksportowej i poniesienie kosztów z
tym związanych. W INCOTERMS 1990 strony mogły się umówić, że odprawa celna wywozowa zostanie dokonana przez
eksportera i wtedy formuła miała brzmienie: FAS (Cleared for export) - FAS (Odprawa celna w eksporcie dokonana)

KOSZTY
Sprzedający ponosi:

•

koszty dostarczenia towaru wzdłuż burty wyznaczonego przez kupującego statku na nadbrzeże lub na lichtudze w
oznaczonym porcie załadunku, w dniu (okresie) przewidzianym w umowie, w sposób zwyczajowo przyjęty w danym
porcie;

•

koszty sporządzenie i wysłanie faktury handlowej lub przekazu elektronicznego będącego jej ekwiwalentem;

•

koszty cła i formalności celnych związanych z eksportem towaru;

AS: Incoterms 2000, s.5.

•

koszty zawiadomienia kupującego o dopełnionych formalnościach celnych oraz dostarczeniu towaru wzdłuż burty
wyznaczonego statku;

•

koszty dostarczenia zwyczajowego dokumentu, świadczącego o dostawie towaru lub ekwiwalentnego przekazu
elektronicznego;

•

koszty kontroli jakościowej, mierzenia, ważenia, liczenia, które są niezbędne do podstawienia towaru do dyspozycji
kupującego;

•

koszty opakowania i jego znakowania niezbędnych do przewozu, o ile dany towar nie jest zwyczajowo przewożony
bez opakowania.

Kupujący ponosi:

•

koszty zakupu towaru;

•

koszty frachtu wynikające z zawartej umowy przewozu;

•

wszelkie koszty związane z towarem od momentu postawienia poprzez sprzedającego wzdłuż burty wyznaczonego
statku , w tym koszty cła i podatku i innych oficjalnych opłaty oraz koszty formalności celnych związanych z
importem i tranzytem;

•

wszystkie dodatkowe koszty wynikające z faktu, że wyznaczony przez kupującego statek nie przybył o czasie albo z
faktu, nie mógł towaru przyjąć lub zakończyć załadunek wcześniej niż to przewidywał rozkład, lub kupujący nie
załatwił wymaganych licencji, upoważnień, formalności albo nie powiadomił sprzedającego o nazwie statku, miejscu
załadunku i wymaganym terminie dostawy(pod warunkiem jego należytego wyodrębnienia jako przedmiotu
umowy);

•

koszty zawiadomienia sprzedającego o nazwie statku, miejscu załadunku i wymaganym terminie dostawy;

•

koszty kontroli przedwysyłkowej towaru, również w sytuacji, gdy jest one obligatoryjnie wymagana przez władze
kraju eksportu;

•

koszty uzyskania dokumentów lub ekwiwalentnych przekazów elektronicznych (poza zwyczajowym dokumentem
świadczącym o dostawie), wydawanych w kraju wysyłki i/lub kraju pochodzenia, potrzebnych kupującemu przy
imporcie lub tranzycie towaru.

RYZYKO
Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze sprzedającego na kupującego w momencie dostarczenia towaru wzdłuż
burty statku wyznaczonego przez kupującego, w miejscu załadunku przez niego określonym, w dniu lub okresie
przewidzianym w umowie i w sposób, jaki jest zwyczajowo przyjęty w tym porcie. Ponadto kupujący ponosi dodatkowe
ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru, wynikające z nie załatwienia licencji, upoważnień, formalności wymaganych przy
eksporcie, imporcie i tranzycie , a także, gdy nie zawiadomił sprzedającego o nazwie statku, miejscu załadunku,
wymaganym terminie dostawy lub wyznaczony przez niego statek nie przybył o czasie, nie mógł przyjąć towaru, zakończyć
przyjmowania załadunku wcześniej niż to przewidywał rozkład (pod warunkiem, że towar został należycie wyodrębniony tzn.
wyraźnie oddzielony lub w inny sposób zidentyfikowany jako przedmiot umowy).

AS: Incoterms 2000, s.6.

INCOTERMS 2000 — FOB
FOB — Free on Board (...named port of shipment)
Franco Statek (...oznaczony port załadunku)
Zastosowanie: tylko w transporcie morskim i wodnym śródlądowym

Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar przewoźnikowi wyznaczonemu przez kupującego. Koszty dostawy, na
zasadniczej drodze przewozu, nie opłacone przez sprzedającego. Po wydaniu towaru przewoźnikowi, ryzyko po stronie
kupującego.

KOSZTY
Sprzedający ponosi:

•

koszty dostarczenia na statek w oznaczonym porcie załadunku, w dniu lub okresie przewidzianym w umowie i w
sposób, jaki jest zwyczajowo przyjęty w danym porcie;

•

koszty sporządzenia i wysłania faktury handlowej lub przekazu elektronicznego będącego jej ekwiwalentem;

•

koszty uzyskania licencji eksportowej lub innych upoważnień, koszty podatku, cła i innych oficjalnych opłat
związanych z eksportem, koszty eksportowych formalności celnych

•

koszty zawiadomienia kupującego o dostarczeniu towaru na pokład wyznaczonego statku;

•

koszty kontroli jakościowej, mierzenia, ważenia, liczenia, które są niezbędne do dostarczenia towaru na statek;

•

koszty opakowania i jego znakowania niezbędnego do przewozu, o ile dany towar nie jest zwyczajowo przewożony
bez opakowania;

•

koszty dostarczenia zwyczajowego dokumentu, świadczącego o dostawie towaru lub ekwiwalentnego przekazu
elektronicznego.

Kupujący ponosi:

•

koszty zakupu towaru;

•

koszty frachtu wynikające z zawartej umowy przewozu, koszty zawiadomienia sprzedającego o nazwie statku,
punkcie załadunku i wymaganym terminie dostawy;

•

wszelkie koszty związane z towarem od momentu przejścia przez towar nadburcia statku w oznaczonym porcie
załadunku, , w tym koszty cła i podatku i innych oficjalnych opłat oraz kosztów formalności celnych związanych z
importem i tranzytem;

•

wszystkie dodatkowe koszty wynikające z faktu, że wyznaczony przez kupującego statek nie przybył o czasie albo z
faktu, nie mógł towaru przyjąć lub zakończyć załadunek wcześniej niż to przewidywał rozkład albo nie powiadomił
sprzedającego o nazwie statku, miejscu załadunku i wymaganym terminie dostawy (pod warunkiem, że towar został
należycie wyodrębniony jako przedmiot umowy);

AS: Incoterms 2000, s.7.

•

koszty kontroli przedwysyłkowej towaru, poza wypadkami, gdy jest ona obligatoryjnie wymagana przez władze kraju
eksportu;

•

koszty uzyskania dokumentów lub ekwiwalentnych przekazów elektronicznych (poza zwyczajowym dokumentem
świadczącym o dostawie), wydawanych w kraju wysyłki i/lub kraju pochodzenia, potrzebnych kupującemu przy
imporcie lub tranzycie towaru.

RYZYKO
Ryzyko utraty lub uszkodzenia tworu przechodzi ze sprzedającego na kupującego w momencie gdy towar przekroczył linię
nadburcia statku (“ship's rail") w porcie załadunku. Ponadto kupujący ponosi dodatkowe ryzyko utraty lub uszkodzenia
towaru, gdy nie zawiadomił sprzedającego o nazwie statku, miejscu załadunku, wymaganym terminie dostawy lub
wyznaczony przez niego statek nie przybył o czasie, nie mógł przyjąć towaru, zakończyć przyjmowanie załadunku wcześniej
niż to przewidywał rozkład (pod warunkiem, że towar został należycie wyodrębniony tzn. wyraźnie oddzielony lub w inny
sposób zidentyfikowany jako przedmiot umowy).

INCOTERMS 2000 — CFR
CFR — Cost and Freight ( .....named port of destination)
Koszt i Fracht ( ....oznaczony port przeznaczenia)
Zastosowanie: tylko transport morski i wodny śródlądowy
Sprzedający musi zorganizować transport (zawrzeć umowę przewozu) i ponieść związane z tym koszty, ale bez
przyjmowania ryzyka utraty (uszkodzenia) towaru lub dodatkowych kosztów związanych z przypadkami występującymi po
załadunku i wysyłce.
KOSZTY
Sprzedający ponosi:

•

koszty dostarczenia towaru na statek w oznaczonym porcie załadunku, w dniu lub okresie przewidzianym w umowie
i w sposób, jaki jest zwyczajowo przyjęty w danym porcie;

•

koszty sporządzenie i wysłanie faktury handlowej lub przekazu elektronicznego będącego jej ekwiwalentem;

•

koszty uzyskania licencji eksportowej lub innych upoważnień, koszty podatku, cła i innych oficjalnych opłat
związanych z eksportem, koszty eksportowych formalności celnych;

•

koszty zawarcia umowy przewozu, koszty frachtu, załadunku towaru na statek, a także koszty wyładunku w porcie
przeznaczenia, o ile zostały one pobrane przez armatora liniowego przy zawarciu umowy przewozu;

•

koszty zawiadomienia kupującego o dostarczeniu towaru na pokład wyznaczonego statku, jak również zawiadomień
umożliwiających kupującemu podjęcie kroków, które są niezbędne do przejęcia towaru;

•

koszty dostarczenia zwyczajowego dokumentu transportowego, wystawionego na uzgodniony port przeznaczenia lub
ekwiwalentnego przekazu elektronicznego;

•

koszty kontroli jakościowej, mierzenia, ważenia, liczenia, które są niezbędne do dostarczenia towaru na statek;

•

koszty opakowania i jego znakowania niezbędnego do przewozu, o ile dany towar nie jest zwyczajowo przewożony
bez opakowania.

AS: Incoterms 2000, s.8.

Kupujący ponosi:

•

koszty zakupu towaru;

•

koszty zawiadomienia sprzedającego wymaganym terminie wysyłki towaru i/lub porcie przeznaczenia;

•

koszty uzyskania licencji importowej lub innych oficjalnych upoważnień, a także koszty formalności celnych w
tranzycie i imporcie;

•

koszty opłat celnych, podatków i innych oficjalnych opłat związanych z tranzytem i importem, jak również wszystkie
koszty i opłaty związane z towarem w czasie transportu od portu załadunku, a które nie są frachtem (np. koszty
rozładunku) lub nie zostały przyjęte przez sprzedającego przy zawieraniu umowy o przewóz;

•

wszystkie dodatkowe koszty spowodowane nie zawiadomieniem sprzedającego (jeśli to było wymagane) o czasie
wysyłki towaru i/lub porcie przeznaczenia (pod warunkiem, że towar został należycie wyodrębniony jako przedmiot
umowy);

•

koszty kontroli przedwysyłkowej towaru, poza wypadkami, gdy jest ona obligatoryjnie wymagana przez władze kraju
eksportu;

•

koszty uzyskania dokumentów lub ekwiwalentnych przekazów elektronicznych (poza zwyczajowym dokumentem
transportowym), wydawanych w kraju wysyłki i/lub kraju pochodzenia, potrzebnych kupującemu przy imporcie lub
tranzycie towaru.

RYZYKO
Ryzyko utraty lub uszkodzenia tworu przechodzi ze sprzedającego na kupującego w momencie gdy towar przekroczył
nadburcie statku w porcie załadunku. Ponadto kupujący ponosi dodatkowe ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru, gdy nie
zawiadomił sprzedającego o terminie wysyłki towaru i porcie przeznaczenia od uzgodnionej daty lub upływu uzgodnionego
okresu wysyłki (pod warunkiem, że towar został należycie wyodrębniony tzn. wyraźnie oddzielony lub w inny sposób
zidentyfikowany jako przedmiot umowy).
Uwaga!
Szczególną uwagę należy zwrócić na formuły z grupy C - mimo ponoszenia przez sprzedającego kosztów frachtu lub
przewoźnego i ewentualnie ubezpieczenia na głównym odcinku drogi od sprzedającego do miejsca przeznaczenia, to ryzyko
utraty lub uszkodzenia towaru a także dodatkowe koszty powstałe po załadowaniu towaru lub przekazaniu go przewoźnikowi
obciążają kupującego. Przy formułach CIF i CIP sprzedający również ubezpiecza towar na rzecz kupującego. W interesie
kupującego jest określenie zakresu ryzyk od których towar ma być ubezpieczony. Jeśli tego nie określi, to sprzedający ma
obowiązek ubezpieczyć towar w zakresie minimalnego pokrycia ryzyk zgodnie z Instytutową Klauzulą Ubezpieczeniową C.
Kupujący również powinien wskazać znaną sobie firmę ubezpieczeniową. W przypadku uszkodzenia lub utraty towaru
kupujący często jest zmuszony załatwiać reklamacje , na podstawie dostarczonej przez sprzedającego polisy, w nieznanej i
często egzotycznej firmie ubezpieczeniowej.

AS: Incoterms 2000, s.9.

INCOTERMS 2000 — CIF
CIF — Cost, Insurance and Freight (.....named port of destination)
Koszt, Ubezpieczenie i Fracht ( ....oznaczony port przeznaczenia)
Zastosowanie: tylko transport morski i wodny śródlądowy.

Zakres obowiązków, podział kosztów i ryzyka w formule CIF jest podobny, jak w CFR, przy czym jest on rozszerzony o
obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia i pokrycia jego kosztów. Sprzedający musi przekazać kupującemu dowód
zawarcia umowy ubezpieczenia, aby ten mógł dochodzić ewentualnych roszczeń od ubezpieczyciela.

KOSZTY
Sprzedający ponosi:

•

koszty dostarczenia towaru na statek w oznaczonym porcie załadunku, w dniu lub okresie przewidzianym w umowie;
koszty sporządzenia i wysłania faktury handlowej lub przekazu elektronicznego będącego jej ekwiwalentem;

•

koszty uzyskania licencji eksportowej lub innych upoważnień, koszty podatku, cła i innych oficjalnych opłat
związanych z eksportem, koszty eksportowych formalności celnych;

•

koszty zawarcia umowy przewozu, przewozu towaru do portu przeznaczenia i ubezpieczenia według zasady
minimalnego zakresu pokrycia ryzyka (o ile umowa zawarta między stronami nie przewiduje innego zakresu
pokrycia ryzyka). Umowa ubezpieczenia powinna być zawarta na sumę równą cenie uzgodnionej w kontrakcie
+10%.

•

koszty wyładunku w porcie przeznaczenia, o ile zostały one pobrane przez armatora liniowego przy zawarciu umowy
przewozu;

•

koszty zawiadomienia kupującego o dostarczeniu towaru na pokład wyznaczonego statku, jak również zawiadomień
umożliwiających kupującemu podjęcie kroków, które są niezbędne do przejęcia towaru;

•

koszty dostarczenia zwyczajowego dokumentu transportowego, wystawionego na uzgodniony port przeznaczenia lub
ekwiwalentnego przekazu elektronicznego;

•

koszty kontroli jakościowej, mierzenia, ważenia, liczenia, które są niezbędne do dostarczenia towaru na statek;

•

koszty opakowania i jego znakowania niezbędnego do przewozu, o ile dany towar nie jest zwyczajowo przewożony
bez opakowania.

Kupujący ponosi:

•

koszty zakupu towaru,

•

koszty zawiadomienia sprzedającego o wymaganym terminie wysyłki towaru i porcie przeznaczenia;

•

koszty uzyskania licencji importowej lub innych oficjalnych upoważnień, a także koszty formalności celnych w
tranzycie i imporcie;

AS: Incoterms 2000, s.10.

•

koszty opłat celnych, podatków i innych oficjalnych opłat związanych z tranzytem i importem, jak również wszystkie
koszty i opłaty związane z towarem w czasie transportu od portu załadunku, a które nie są frachtem (np. koszty
rozładunku) lub nie zostały przyjęte przez sprzedającego przy zawieraniu umowy o przewóz;

•

wszystkie dodatkowe koszty spowodowane nie zawiadomieniem sprzedającego (jeśli to było wymagane) o czasie
wysyłki towaru i/lub porcie przeznaczenia (pod warunkiem, że towar został należycie wyodrębniony jako przedmiot
umowy);

•

koszty kontroli przedwysyłkowej towaru, poza wypadkami, gdy jest ona obligatoryjnie wymagana przez władze kraju
eksportu;

•

koszty uzyskania dokumentów lub ekwiwalentnych przekazów elektronicznych (poza zwyczajowym dokumentem
transportowym), wydawanych w kraju wysyłki i/lub kraju pochodzenia, potrzebnych kupującemu przy imporcie lub
tranzycie towaru.

RYZYKO
Ryzyko utraty lub uszkodzenia tworu przechodzi ze sprzedającego na kupującego w momencie gdy towar przekroczył
nadburcie statku, w porcie załadunku. Ponadto kupujący ponosi dodatkowe ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru, gdy nie
zawiadomił sprzedającego o terminie wysyłki towaru i porcie przeznaczenia, od uzgodnionej daty lub upływu uzgodnionego
okresu wysyłki (pod warunkiem, że towar został należycie wyodrębniony tzn. lub w inny sposób zidentyfikowany jako
przedmiot umowy).
Uwaga!

Szczególną uwagę należy zwrócić na formuły z grupy C - mimo ponoszenia przez sprzedającego kosztów frachtu lub przewoźnego i
ewentualnie ubezpieczenia na głównym odcinku drogi od sprzedającego do miejsca przeznaczenia, to ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru
a także dodatkowe koszty powstałe po załadowaniu towaru lub przekazaniu go przewoźnikowi obciążają kupującego. Przy formułach CIF i
CIP sprzedający również ubezpiecza towar na rzecz kupującego. W interesie kupującego jest określenie zakresu ryzyk od których towar ma
być ubezpieczony. Jeśli tego nie określi, to sprzedający ma obowiązek ubezpieczyć towar w zakresie minimalnego pokrycia ryzyk zgodnie z
Instytutową Klauzulą Ubezpieczeniową C. Kupujący również powinien wskazać znaną sobie firmę ubezpieczeniową. W przypadku
uszkodzenia lub utraty towaru kupujący często jest zmuszony załatwiać reklamacje, na podstawie dostarczonej przez sprzedającego polisy,
w nieznanej i często egzotycznej firmie ubezpieczeniowej.

INCOTERMS 2000 — CPT
CPT — Carriage Paid To: (...named place of destination)
Przewoźne opłacone do (...oznaczone miejsce przeznaczenia)
Zastosowanie: wszystkie rodzaje transportu z kombinowanym włącznie

Obowiązkiem sprzedającego jest zawarcie umowy o przewóz do określonego punktu przeznaczenia i opłacenie kosztów
przewoźnego. Jest on zobowiązany do dostarczenia towaru przewoźnikowi, a jeśli jest ich kilku, pierwszemu z nich. W tym
miejscu ryzyko uszkodzenia i utraty towaru przechodzi na kupującego.

KOSZTY
Sprzedający ponosi:

•

koszty dostarczenia i powierzenia towaru przewoźnikowi (jeżeli występuje kilku przewoźników, pierwszemu
przewoźnikowi), w wyznaczonym terminie lub okresie w celu przewozu towaru do określonego miejsca
przeznaczenia;

•

koszty sporządzenia i wysłania faktury handlowej lub przekazu elektronicznego będącego jej ekwiwalentem;

•

koszty uzyskania licencji eksportowej lub innych upoważnień, koszty podatku, cła i innych oficjalnych opłat
związanych z eksportem, koszty eksportowych formalności celnych

AS: Incoterms 2000, s.11.

•

koszty zawiadomienia kupującego o dostarczeniu i powierzeniu towaru przewoźnikowi, jak również koszty innego
zawiadomienia wymaganego w celu umożliwienia kupującemu podjęcia kroków, które są normalnie niezbędne do
przejęcia towaru;

•

koszty zawarcia umowy przewozu, frachtu, załadunku towaru, a także opłaty za rozładunek w miejscu
przeznaczenia, jeżeli są one zawarte w kosztach frachtu lub zostały przyjęte przez sprzedającego przy zawarciu
umowy o przewóz;

•

koszty dostarczenia zwyczajowego dokumentu transportowego, lub ekwiwalentnego przekazu elektronicznego;

•

koszty kontroli jakościowej, mierzenia, ważenia, liczenia, które są niezbędne do dostarczenia towaru przewoźnikowi;

•

koszty opakowania i jego znakowania niezbędnego do przewozu, o ile dany towar nie jest zwyczajowo przewożony
bez opakowania.

Kupujący ponosi:

•

koszty zakupu towaru,

•

koszty zawiadomienia sprzedającego o terminie wysyłki towaru i miejscu przeznaczenia;

•

koszty uzyskania licencji importowej lub innych oficjalnych upoważnień, a także koszty formalności celnych w
tranzycie i imporcie;

•

koszty opłat celnych, podatków i innych oficjalnych opłat związanych z tranzytem i importem, jak również wszystkie
koszty i opłaty związane z towarem w czasie transportu od momentu powierzenia towaru przewoźnikowi, a które nie
są frachtem (np. koszty rozładunku) lub nie zostały przyjęte przez sprzedającego przy zawieraniu umowy o
przewóz;

•

wszystkie dodatkowe koszty spowodowane nie zawiadomieniem sprzedającego(jeśli to było wymagane) o czasie
wysyłki towaru i / lub porcie przeznaczenia, od uzgodnionej daty lub daty upływu uzgodnionego okresu wysyłki (pod
warunkiem, że towar został należycie wyodrębniony jako przedmiot umowy);

•

koszty kontroli przedwysyłkowej towaru, poza wypadkami, gdy jest ona obligatoryjnie wymagana przez władze kraju
eksportu;

•

koszty uzyskania dokumentów lub ekwiwalentnych przekazów elektronicznych (poza zwyczajowym dokumentem
transportowym), wydawanych w kraju wysyłki i / lub kraj pochodzenia, potrzebnych kupującemu przy imporcie lub
tranzycie towaru.

RYZYKO

Ryzyko utraty lub uszkodzenia tworu przechodzi ze sprzedającego na kupującego w momencie, gdy towar został dostarczony i powierzony
przewoźnikowi (jeżeli występuje kilku przewoźników, to pierwszemu przewoźnikowi) w wyznaczonym terminie lub okresie. Ponadto
kupujący ponosi dodatkowe ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru, gdy nie zawiadomił sprzedającego o terminie wysyłki towaru i miejscu
przeznaczenia, od uzgodnionej daty lub upływu uzgodnionego okresu wysyłki (pod warunkiem, że towar został należycie wyodrębniony tzn.
lub w inny sposób zidentyfikowany jako przedmiot umowy).

UWAGA!

Szczególną uwagę należy zwrócić na formuły z grupy C - mimo ponoszenia przez sprzedającego kosztów frachtu lub przewoźnego i
ewentualnie ubezpieczenia na głównym odcinku drogi od sprzedającego do miejsca przeznaczenia, to ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru
a także dodatkowe koszty powstałe po załadowaniu towaru lub przekazaniu go przewoźnikowi obciążają kupującego. Przy formułach CIF i
CIP sprzedający również ubezpiecza towar na rzecz kupującego. W interesie kupującego jest określenie zakresu ryzyk od których towar ma
być ubezpieczony. Jeśli tego nie określi, to sprzedający ma obowiązek ubezpieczyć towar w zakresie minimalnego pokrycia ryzyk zgodnie z

AS: Incoterms 2000, s.12.
Instytutową Klauzulą Ubezpieczeniową C. Kupujący również powinien wskazać znaną sobie firmę ubezpieczeniową. W przypadku
uszkodzenia lub utraty towaru kupujący często jest zmuszony załatwiać reklamacje , na podstawie dostarczonej przez sprzedającego
polisy, w nieznanej i często egzotycznej firmie ubezpieczeniowej.

INCOTERMS 2000 — CIP
CIP — Carriage and Insurance Paid To (....named place of destination)
Przewoźne i Ubezpieczenie Zapłacone Do (....oznaczone miejsce przeznaczenia)
Zastosowanie: wszystkie rodzaje transportu z kombinowanym włącznie

W porównaniu do formuły CPT zakres obowiązków sprzedającego jest rozszerzony o obowiązek zawarcia umowy
ubezpieczenia i pokrycia jego kosztów.

KOSZTY
Sprzedający ponosi:

•

koszty dostarczenia powierzenia towaru przewoźnikowi(jeżeli występuje kilku przewoźników, pierwszemu
przewoźnikowi) , w dniu lub okresie , w celu przewozu towaru do określonego miejsca przeznaczenia;

•

koszty sporządzenie i wysłanie faktury handlowej lub przekazu elektronicznego będącego jej ekwiwalentem;

•

koszty uzyskania licencji eksportowej lub innych upoważnień, koszty podatku, cła i innych oficjalnych opłat
związanych z eksportem, koszty eksportowych formalności celnych

•

koszty zawarcia umowy przewozu, przewozu towaru do miejsca przeznaczenia i ubezpieczenia według zasady
minimalnego zakresu pokrycia ryzyka (o ile umowa zawarta między stronami nie przewiduje innego zakresu
pokrycia ryzyka). Umowa ubezpieczenia powinna być zawarta na sumę równą cenie uzgodnionej w kontrakcie
+10%.

•

koszty wyładunku w miejscu przeznaczenia, o ile nie zostały one zawarte w kosztach frachtu lub zostały przyjęte
przez sprzedającego przy zawarciu umowy przewóz;.

•

koszty zawiadomienia kupującego o dostarczeniu i powierzeniu towaru przewoźnikowi , jak również koszty
zawiadomień umożliwiających kupującemu podjęcie kroków, które są niezbędne do przejęcia towaru;

•

koszty dostarczenia zwyczajowego dokumentu transportowego, lub ekwiwalentnego przekazu elektronicznego(jeżeli
jest to przyjęte);

•

koszty kontroli jakościowej, mierzenia, ważenia, liczenia, które są niezbędne do dostarczenia towaru przewoźnikowi;

•

koszty opakowania i jego znakowania niezbędnego do przewozu, o ile dany towar nie jest zwyczajowo przewożony
bez opakowania.

Kupujący ponosi:

•

koszty zakupu towaru,

•

koszty zawiadomienia sprzedającego o wymaganym terminie wysyłki towaru i miejscu przeznaczenia;

AS: Incoterms 2000, s.13.

•

koszty uzyskania licencji importowej lub innych oficjalnych upoważnień, a także koszty formalności celnych w
tranzycie i imporcie;

•

wszystkie koszty związane z towarem od chwili dostarczenia go na statek, które nie są zawarte we frachcie;

•

wszystkie dodatkowe koszty spowodowane nie zawiadomieniem sprzedającego (jeśli to było wymagane) o czasie
wysyłki towaru i/lub miejscu przeznaczenia od uzgodnionej daty lub daty upływu uzgodnionego okresu wysyłki (pod
warunkiem, że towar został należycie wyodrębniony jako przedmiot umowy);

•

koszty kontroli przedwysyłkowej towaru, poza wypadkami, gdy jest ona obligatoryjnie wymagana przez władze kraju
eksportu;

•

koszty uzyskania dokumentów lub ekwiwalentnych przekazów elektronicznych (poza zwyczajowym dokumentem
transportowym), wydawanych w kraju wysyłki i/lub kraju pochodzenia, potrzebnych kupującemu przy imporcie lub
tranzycie towaru.

RYZYKO
Ryzyko utraty lub uszkodzenia tworu przechodzi ze sprzedającego na kupującego w momencie gdy towar został dostarczony
i powierzony przewoźnikowi (jeżeli występuje kilku przewoźników, to pierwszemu przewoźnikowi) w wyznaczonym terminie
lub okresie. Ponadto kupujący ponosi dodatkowe ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru, gdy nie zawiadomił sprzedającego o
terminie wysyłki towaru i miejscu przeznaczenia, od uzgodnionej daty lub upływu uzgodnionego okresu wysyłki (pod
warunkiem, że towar został należycie wyodrębniony tzn. lub w inny sposób zidentyfikowany jako przedmiot umowy).
Uwaga!

Szczególną uwagę należy zwrócić na formuły z grupy C - mimo ponoszenia przez sprzedającego kosztów frachtu lub przewoźnego i
ewentualnie ubezpieczenia na głównym odcinku drogi od sprzedającego do miejsca przeznaczenia, to ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru
a także dodatkowe koszty powstałe po załadowaniu towaru lub przekazaniu go przewoźnikowi obciążają kupującego. Przy formułach CIF i
CIP sprzedający również ubezpiecza towar na rzecz kupującego. W interesie kupującego jest określenie zakresu ryzyk od których towar ma
być ubezpieczony. Jeśli tego nie określi, to sprzedający ma obowiązek ubezpieczyć towar w zakresie minimalnego pokrycia ryzyk zgodnie z
Instytutową Klauzulą Ubezpieczeniową C. Kupujący również powinien wskazać znaną sobie firmę ubezpieczeniową. W przypadku
uszkodzenia lub utraty towaru kupujący często jest zmuszony załatwiać reklamacje, na podstawie dostarczonej przez sprzedającego polisy,
w nieznanej i często egzotycznej firmie ubezpieczeniowej.

INCOTERMS 2000 — DAF
DAF — Delivered At Frontier (...named place)
Dostarczone na Granicę (...oznaczone miejsce)
Zastosowanie: we wszystkich rodzajach transportu (przede wszystkim w transporcie kolejowym i samochodowym)

KOSZTY
Sprzedający ponosi:

•

koszty zawarcia umowy przewozu towaru do uzgodnionego miejsca na granicy;

•

koszty sporządzenia i wysłania faktury handlowej lub przekazu elektronicznego będącego jej ekwiwalentem;

•

koszty uzyskania licencji eksportowej lub innych upoważnień niezbędnych w celu postawienia towaru do dyspozycji
kupującego, a także koszty formalności celnych w eksporcie i tranzycie ( o ile te ostatnie występują w przewozie
towaru do uzgodnionego miejsca);

•

koszty zawiadomienia kupującego o wysyłce towaru do określonego miejsca na granicy, jak również koszty
zawiadomień umożliwiających kupującemu podjęcie kroków, które są niezbędne do przejęcia towaru;

AS: Incoterms 2000, s.14.

•

koszty cła, podatków i innych opłat występujących w eksporcie i tranzycie do oznaczonego miejsca dostawy na
granicy;

•

wszystkie pozostałe koszty, jakie wiążą się z dostarczeniem towaru do oznaczonego miejsca na granicy oraz (jeśli to
konieczne lub nakazuje zwyczaj) koszty rozładunku;

•

koszty dostarczenia zwyczajowego dokumentu transportowego lub ekwiwalentnego przekazu elektronicznego (jeżeli
jest to przyjęte);

•

koszty kontroli jakościowej, mierzenia, ważenia, liczenia, które są niezbędne do oznaczonego miejsca na granicy;

•

koszty opakowania i jego znakowania niezbędnego do przewozu, o ile dany towar nie jest zwyczajowo przewożony
bez opakowania.

Kupujący ponosi:

•

koszty zakupu towaru;

•

koszty zawiadomienia sprzedającego o wymaganym terminie i / lub miejscu przejęcia towaru;

•

koszty uzyskania licencji importowej lub innych oficjalnych upoważnień, a także koszty formalności celnych w
oznaczonym punkcie dostawy na granicy lub innym miejscu, niezbędnych przy imporcie towaru, a także, w razie
konieczności, do jego dalszego przewozu;

•

koszty cła, podatków, i innych oficjalnych opłat występujących w imporcie; wszystkie pozostałe koszty i opłaty
związane z towarem, powstałe w czasie transportu od uzgodnionego miejsca na granicy;

•

wszystkie dodatkowe koszty spowodowane nie zawiadomieniem sprzedającego o czasie wysyłki towaru i miejscu
przejęcia towaru lub faktem nie przyjęcia dostawy, mimo postawienia towaru do dyspozycji kupującego (pod
warunkiem, że towar został należycie wyodrębniony jako przedmiot umowy);

•

koszty kontroli przedwysyłkowej towaru, poza wypadkami, gdy jest ona obligatoryjnie wymagana przez władze kraju
eksportu;

•

koszty uzyskania dokumentów lub ekwiwalentnych przekazów elektronicznych (poza zwyczajowym dokumentem
transportowym), wydawanych w kraju wysyłki i / lub kraju pochodzenia, potrzebnych kupującemu przy imporcie lub
tranzycie towaru.

RYZYKO
Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze sprzedającego na kupującego w momencie gdy towar postawiony do
dyspozycji kupującemu w oznaczonym miejscu dostawy na granicy i w uzgodnionym terminie, jeżeli nie przejął dostawy,
gdy towar został mu postawiony do dyspozycji w oznaczonym miejscu dostawy na granicy w uzgodnionym terminie lub
okresie lub gdy nie zawiadomił sprzedającego o terminie i miejscu przyjęcia dostawy (pod warunkiem, że towar został
należycie wyodrębniony jako przedmiot umowy).

AS: Incoterms 2000, s.15.

INCOTERMS 2000 — DES
DES — Delivered Ex Ship (...named port of destination)
Franco Statek (...oznaczony port przeznaczenia)
Zastosowanie: tylko w transporcie morskim i wodnym śródlądowym

KOSZTY
Sprzedający ponosi:

•

koszty dostarczenia towaru na statku do dyspozycji kupującego (bez dokonywania odprawy celnej w imporcie) w
zwyczajowym punkcie rozładunku, w oznaczonym porcie przeznaczenia w uzgodnionym , terminie lub okresie,
umożliwiającym rozładunek ze statku, właściwym dla tego rodzaju towaru sprzętem przeładunkowym;

•

koszty sporządzenie i wysłanie faktury handlowej lub przekazu elektronicznego będącego jej ekwiwalentem;

•

koszty uzyskania licencji eksportowej lub innych upoważnień oraz dokonania formalności celnych w eksporcie i
tranzycie;

•

koszty zawarcia umowy przewozu;

•

koszty cła, podatków i innych opłat mających zastosowanie w eksporcie i tranzycie do określonego portu
przeznaczenia;

•

koszty zawiadomienia kupującego o spodziewanym terminie przybycia statku, jak również innego zawiadomienia
umożliwiającego kupującemu podjęcie kroków, które są normalnie niezbędne do przejęcia towaru;

•

koszty dostarczenia zlecenia wydania towaru i zwyczajowego dokumentu transportowego lub ekwiwalentnego
przekazu elektronicznego;

•

koszty kontroli jakościowej, mierzenia, ważenia, liczenia, które są niezbędne do dostarczenia towaru do dyspozycji
kupującego na statku w oznaczonym porcie przeznaczenia;

•

koszty opakowania i jego znakowania niezbędnego do przewozu, o ile dany towar nie jest zwyczajowo przewożony
bez opakowania.

Kupujący ponosi:

•

koszty zakupu towaru;

•

koszty zawiadomienia sprzedającego o terminie wysyłki towaru i miejscu przejęcia towaru;

•

koszty uzyskania licencji importowej lub innych oficjalnych upoważnień, a także koszty formalności celnych w
imporcie;

•

koszty opłat celnych, podatków i innych oficjalnych opłat związanych z importem;

AS: Incoterms 2000, s.16.

•

wszystkie dodatkowe koszty i opłaty związane z towarem powstałe w czasie transportu towaru od momentu, w
którym towar znalazł się w dyspozycji kupującego na statku w oznaczonym punkcie przeznaczenia ) m.in. koszty
wyładunku);

•

wszystkie dodatkowe koszty spowodowane nie przyjęciem dostawy lub nie zawiadomieniem sprzedającego o
terminie i miejscu przyjęcia dostawy (pod warunkiem, że towar został należycie wyodrębniony jako przedmiot
umowy);

•

koszty kontroli przedwysyłkowej towaru, poza wypadkami, gdy jest ona obligatoryjnie wymagana przez władze kraju
eksportu;

•

koszty uzyskania dokumentów lub ekwiwalentnych przekazów elektronicznych (poza zleceniem wydania lub
zwyczajowym dokumentem transportowym), wydawanych w kraju wysyłki i/lub kraj pochodzenia, potrzebnych
kupującemu przy imporcie towaru.

RYZYKO
Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze sprzedającego na kupującego w momencie gdy towar postawiony do
dyspozycji kupującego na statku w zwyczajowym punkcie rozładunku w porcie przeznaczenia , w uzgodnionym terminie lub
okresie, w sposób umożliwiający rozładunek ze statku, właściwym dla tego rodzaju towaru sprzętem rozładunkowym.
Ponadto kupujący ponosi dodatkowe ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru, jeżeli nie przyjął dostawy, gdy towar został mu
postawiony do dyspozycji zgodnie z ustalonymi warunkami, lub gdy nie zawiadomił sprzedającego o terminie i miejscu
przejęcia dostawy (pod warunkiem, że towar został należycie wyodrębniony jako przedmiot umowy).

INCOTERMS 2000 — DEQ
DEQ — Delivered Ex Quay (...named port of destination)
Dostarczone nabrzeże (...oznaczony port przeznaczenia)
Zastosowanie: tylko w transporcie morskim i wodnym śródlądowym

W INCOTERMS 2000 obowiązkiem sprzedającego jest postawienie towaru do dyspozycji kupującego, na określonym
nabrzeżu, w porcie przeznaczenia. Nie ma natomiast obowiązku dokonania odprawy celnej importowej, gdyż jest to
obowiązek kupującego; jest to odmienne rozwiązanie niż przyjęte w INCOTERMS 1990.

KOSZTY
Sprzedający ponosi:

•

koszty dostarczenia oclonego towaru do dyspozycji kupującego na nabrzeżu lub przystani w oznaczonym porcie
przeznaczenia w uzgodnionym terminie lub okresie;

•

koszty sporządzenie i wysłanie faktury handlowej lub przekazu elektronicznego będącego jej ekwiwalentem;

•

koszty uzyskania licencji eksportowej i importowej lub innych upoważnień oraz dokonania formalności celnych w
eksporcie i tranzycie;

•

koszty zawarcia umowy przewozu;

•

koszty zawiadomienia kupującego o spodziewanym terminie przybycia statku, jak również innego zawiadomienia
umożliwiającego kupującemu podjęcie kroków, które są normalnie niezbędne do przejęcia towaru;

AS: Incoterms 2000, s.17.

•

koszty dostarczenia zlecenia wydania towaru i/lub zwyczajowego dokumentu transportowego lub ekwiwalentnego
przekazu elektronicznego;

•

koszty kontroli jakościowej, mierzenia, ważenia, liczenia, które są niezbędne do dostarczenia towaru do dyspozycji
kupującego na nabrzeżu lub przystani w oznaczonym porcie przeznaczenia;

•

koszty opakowania i jego znakowania niezbędnego do przewozu, o ile dany towar nie jest zwyczajowo przewożony
bez opakowania.

Kupujący ponosi:

•

koszty zakupu towaru;

•

koszty zawiadomienia sprzedającego o terminie wysyłki towaru i miejscu przejęcia towaru;

•

koszty kontroli przedwysyłkowej towaru, poza wypadkami, gdy jest ona obligatoryjnie wymagana przez władze kraju
eksportu;

•

koszty uzyskania dokumentów lub ekwiwalentnych przekazów elektronicznych (poza zleceniem wydania lub
zwyczajowym dokumentem transportowym),wydawanych w kraju wysyłki i/lub kraj pochodzenia, potrzebnych
kupującemu przy imporcie towaru;

•

koszty cła, podatków i innych opłat celnych importowych związanych z dostarczeniem towaru, na nabrzeżu lub
przystani w oznaczonym porcie przeznaczenia;

•

wszystkie dodatkowe koszty i opłaty związane z towarem, powstałe w czasie transportu towaru od momentu, w
którym towar znalazł się w dyspozycji kupującego na nabrzeżu lub przystani w oznaczonym porcie przeznaczenia;

•

wszystkie dodatkowe koszty spowodowane nie przyjęciem dostawy lub nie zawiadomieniem sprzedającego o
terminie i miejscu przyjęcia dostawy(pod warunkiem, że towar został należycie wyodrębniony jako przedmiot
umowy);

RYZYKO
Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze sprzedającego na kupującego w momencie gdy towar postawiony do
dyspozycji kupującego dyspozycji kupującego na nabrzeżu lub przystani w oznaczonym porcie przeznaczenia w
uzgodnionym terminie lub okresie. Ponadto kupujący ponosi dodatkowe ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru, jeżeli nie
przyjął dostawy, gdy towar został mu postawiony do dyspozycji zgodnie z ustalonymi warunkami, lub gdy nie zawiadomił
sprzedającego o terminie i miejscu przejęcia dostawy (pod warunkiem, że towar został należycie wyodrębniony jako
przedmiot umowy).

AS: Incoterms 2000, s.18.

INCOTERMS 2000 — DDU
DDU — Delivered Duty Unpaid (...named place of destination)
Dostarczone, cło nieopłacone (...oznaczone miejsce przeznaczenia)
Zastosowanie: wszystkie rodzaje transportu

Strony mogą dokonywać modyfikacji tej formuły, np.: DDU (VAT Paid) — DDU (VAT opłacone)

KOSZTY
Sprzedający ponosi:

•

koszty dostarczenia towaru do uzgodnionego punktu w oznaczonym miejscu przeznaczenia, w uzgodnionym terminie
lub okresie i postawienia go do dyspozycji kupującego;

•

koszty sporządzenia i wysłania faktury handlowej lub przekazu elektronicznego będącego jej ekwiwalentem;

•

koszty uzyskania licencji eksportowej lub innych upoważnień, oraz dokonania formalności celnych w eksporcie i
tranzycie;

•

koszty zawarcia umowy przewozu;

•

koszty cła, podatków i innych opłat związanych z eksportem i tranzytem;

•

koszty zawiadomienia kupującego o wysyłce towarów jak również innego zawiadomienia wymaganego w celu
umożliwienia kupującemu podjęcia kroków, które są normalnie niezbędne do przejęcia towaru;

•

koszty dostarczenia zlecenia wydania towaru i / lub zwyczajowego dokumentu transportowego lub ekwiwalentnego
przekazu elektronicznego;

•

koszty kontroli jakościowej, mierzenia, ważenia, liczenia, które są niezbędne do dostarczenia towaru do dyspozycji
kupującego w uzgodnionym punkcie w oznaczonym miejscu przeznaczenia i czasie;

•

koszty opakowania i jego znakowania wymaganych do przewozu, o ile dany towar nie jest zwyczajowo
transportowany bez opakowania.

Kupujący ponosi:

•

koszty zakupu towaru;

•

koszty zawiadomienia sprzedającego o terminie i miejscu przejęcia towaru; koszty uzyskania licencji importowej lub
innych oficjalnych upoważnień, a także koszty formalności celnych w imporcie;

•

koszty cła, podatków, i innych oficjalnych opłat występujących w imporcie;

AS: Incoterms 2000, s.19.

•

koszty kontroli przedwysyłkowej towaru, poza wypadkami, gdy jest ona obligatoryjnie wymagana przez władze kraju
eksportu;

•

koszty uzyskania dokumentów lub ekwiwalentnych przekazów elektronicznych (poza zleceniem wydania lub
zwyczajowym dokumentem transportowym), wydawanych w kraju wysyłki i / lub kraju pochodzenia, potrzebnych
kupującemu przy imporcie towaru;

•

wszystkie pozostałe koszty opłaty związane z towarem od momentu postawienia go do dyspozycji kupującego w
oznaczonym miejscu przeznaczenia;

•

wszystkie dodatkowe koszty spowodowane nie załatwieniem formalności importowych lub nie zawiadomieniem
sprzedającego o terminie i miejscu przyjęcia dostawy (pod warunkiem, że towar został należycie wyodrębniony jako
przedmiot umowy);

RYZYKO
Ryzyko utraty lub uszkodzenia tworu przechodzi ze sprzedającego na kupującego w momencie gdy towar postawiony do
dyspozycji kupującemu w oznaczonym miejscu przeznaczenia i w uzgodnionym terminie lub okresie. Ponadto kupujący
ponosi dodatkowe ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru jeśli nie załatwił formalności importowych lub gdy nie zawiadomił
sprzedającego o terminie i miejscu przyjęcia dostawy (pod warunkiem, że towar został należycie wyodrębniony jako
przedmiot umowy).

INCOTERMS 2000 — DDP
DDP — Delivered Duty Paid (...named place of destination)
Dostarczone, cło opłacone (...oznaczone miejsce przeznaczenia)
Zastosowanie: wszystkie rodzaje transportu

W porównaniu do DDU, sprzedający jest zobowiązany do poniesienia wszystkich kosztów i rodzajów ryzyka związanych z
towarem wraz z formalnościami celnymi, aż do momentu, gdy zostanie on dostarczony do miejsca przeznaczenia.

KOSZTY
Sprzedający ponosi:

•

koszty dostarczenia towaru oclonego do uzgodnionego punktu w oznaczonym miejscu przeznaczenia, w
uzgodnionym terminie lub okresie i postawienia go do dyspozycji kupującego;

•

koszty sporządzenia i wysłania faktury handlowej lub przekazu elektronicznego będącego jego ekwiwalentem;

•

koszty uzyskania licencji eksportowej i importowej lub innych upoważnień, oraz dokonania formalności celnych w
eksporcie, tranzycie i imporcie;

•

koszty cła, podatków i innych opłat związanych z eksportem, tranzytem i importem;

•

koszty zawarcie umowy przewozu;

•

koszty zawiadomienia kupującego o wysyłce towarów jak również innego zawiadomienia wymaganego w celu
umożliwienia kupującemu podjęcia kroków, które są normalnie niezbędne do przejęcia towaru;

AS: Incoterms 2000, s.20.

•

koszty dostarczenia zlecenia wydania towaru i/lub zwyczajowego dokumentu transportowego lub ekwiwalentnego
przekazu elektronicznego;

•

koszty kontroli jakościowej, mierzenia, ważenia, liczenia, które są niezbędne do dostarczenia towaru do dyspozycji
kupującego w uzgodnionym punkcie w oznaczonym miejscu przeznaczenia i czasie;

•

koszty opakowania i jego znakowania wymagane do przewozu, o ile dany towar nie jest zwyczajowo transportowany
bez opakowania.

Kupujący ponosi:

•

koszty zakupu towaru;

•

koszty zawiadomienia sprzedającego o terminie i miejscu przejęcia towaru; koszty kontroli przedwysyłkowej towaru,
poza wypadkami, gdy jest ona obligatoryjnie wymagana przez władze kraju eksportu;

•

koszty uzyskania dokumentów lub ekwiwalentnych przekazów elektronicznych (poza zleceniem wydania lub
zwyczajowym dokumentem transportowym), wydawanych w kraju wysyłki i / lub kraju pochodzenia, potrzebnych
kupującemu przy imporcie towaru;

•

wszystkie pozostałe koszty i opłaty związane z towarem, od momentu postawienia towaru do dyspozycji kupującego
w oznaczonym miejscu przeznaczenia;

•

wszystkie dodatkowe koszty spowodowane nie przyjęciem towaru, mimo postawienia go do dyspozycji kupującego
na uzgodnionych warunkach, lub nie zawiadomieniem sprzedającego o terminie i miejscu przyjęcia towaru (pod
warunkiem, że towar został należycie wyodrębniony jako przedmiot umowy).

RYZYKO
Ryzyko utraty lub uszkodzenia tworu przechodzi ze sprzedającego na kupującego w momencie gdy towar postawiony do
dyspozycji kupującego w oznaczonym miejscu przeznaczenia i w uzgodnionym terminie lub okresie. Ponadto kupujący
ponosi dodatkowe ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru jeśli nie przyjął towaru, mimo postawienia towaru na uzgodnionych
warunkach do jego dyspozycji lub nie zawiadomieniem sprzedającego o terminie i miejscu przyjęcia dostawy (pod
warunkiem, że towar został należycie wyodrębniony jako przedmiot umowy).

AS: Incoterms 2000, s.21.

Incoterms 2000
Formalności
eksportowe

Formalności
importowe

Zlecenie
transportowe

Miejsce dostawy

Kupujący

Kupujący

Kupujący

Z zakładu

Miejsce dostawy

Kupujący

M FCA

Sprzedający

Kupujący

Kupujący

Do przewoźnika

Miejsce dostawy

Kupujący

K FAS

Sprzedający

Kupujący

Kupujący

Do burty statku
(oznaczony port
załadunku)

Miejsce dostawy

Kupujący

M FOB

Sprzedający

Kupujący

Kupujący

Na statek
(oznaczony port
załadunku)

Burta statku

Kupujący

M CFR

Sprzedający

Kupujący

Sprzedający

Na statek
(oznaczony port
załadunku)

Burta statku

Port przezn.

Kupujący

M CIF

Sprzedający

Kupujący

Sprzedający

Na statek
(oznaczony port
załadunku)

Burta statku

Port przezn.

Sprzedający
Ubezpieczenie
min. 110 %

K CPT

Sprzedający

Kupujący

Sprzedający

Do przewoźnika

Miejsce
dostawy

Miejsce
przezn.

Kupujący

K CIP

Sprzedający

Kupujący

Sprzedający

Do przewoźnika

Miejsce
dostawy

Miejsce
przezn.

Sprzedający
Ubezpieczenie
min. 110 %

L DAF

Sprzedający

Kupujący

Sprzedający

Do granicy

Miejsce przezn.

Sprzedający

M DES

Sprzedający

Kupujący

Sprzedający

Na statek
(oznaczony port
przezn.)

Statek w porcie
przeznaczenia

Sprzedający

M DEQ

Sprzedający

Kupujący

Sprzedający

Do nabrzeża
(oznaczony port
przezn.)

Nabrzeże portu przezn.

Sprzedający

Sprzedający

Kupujący

Sprzedający

Miejsce przezn.

Miejsce przezn.

Sprzedający

Sprzedający

Sprzedający

Sprzedający

Miejsce przezn.

Miejsce przezn.

Sprzedający

K

K

EX
W

DD
U

K DDP

Koszt ponosi sprzedający
Koszt ponosi kupujący
M Transport morski
L Transport lądowy
Legenda: K Transport kombinowany

Przekazanie
ładunku

Koszty
przekazania

Ubezpieczenie

