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Uudet Incoterms 2020-toimitusehdot

INCOTERMS 2020
1.1.2020 -
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Mitä uutta?
• Artiklojen uusi järjestys
• CIF- ja CIP-lausekkeissa on lähtökohtaisesti erilaiset vakuutuskatteet
• DAT > DPU. Lausekkeen nimen ja lyhenteen muutos, Delivered At Terminal > Delivered at Place Unloaded
• FCA viittaa yleisiin turvallisuusvaatimuksiin

• Koko teoksen ja lausekkeiden uudet johdannot sekä grafiikka
• Kuljetus ja vakuutus ovat omissa artikloissaan
• Kustannusten uusi luettelointi
• Laivauskonossementtia voidaan käyttää FCA-lausekkeen yhteydessä täydentävänä asiapaperina
• Lausekkeiden johdannot ohjaavat käyttäjiä entistä selkeämmin sanallisesti ja selventävän grafikan avulla.
• Lausekkeiden FCA, DAP, DPU ja DDP mukaan myyjä/ostaja voi, paitsi sopia kuljetuksesta, myös järjestää kuljetuksen
omilla kuljetusvälineillään.
• Turvallisuuteen liittyvät kuljetusvelvollisuuksia ja kustannuksia koskevat vaatimukset on lisätty kunkin Incotermslausekkeen artiklaan A4.
• Vähäisiä muutoksia kieliasussa
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Incoterms 2020 - kaksi lausekeryhmää, yksi muutos
Kaikki kuljetusmuodot
EXW

Ex Works

Noudettuna

FCA

Free Carrier

Vapaasti rahdinkuljettajalla

CPT

Carriace Paid To

Kuljetus maksettuna

CIP

Carriage and Insurance Paid to

Kuljetus ja vakuutus maksettuina

DAP

Delivered At Place

Toimitettuna määräpaikalla

DPU

Delivered at Place Unloaded

Toimitettuna purettuna

DDP

Delivered Duty Paid

Toimitettuna tullattuna

Vain vesitiekuljetus
FAS

Free Alongside Ship

Vapaasti aluksen sivulla

FOB

Free On Board

Vapaasti aluksessa

CFR

Cost and Freight

Kulut ja rahti maksettuina

CIF

Cost, Insurance and Freight

Kulut, vakuutus ja rahti maksettuina
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Incoterms 2020 artiklat

Vrt. Incoterms 2010

Yleiset velvollisuudet

Myyjän/ostajan yleiset velvollisuudet

Toimitus/toimituksen vastaanotto

Lisenssit, luvat, turvallisuuselvitykset ja
muut muodollisuudet

Riskin siirtyminen

Kuljetus- ja vakuutussopimukset

Kuljetus

Toimitus/toimituksen vastaanotto

Vakuutus

Riskin siirtyminen

Toimitus-/kuljetusasiakirja

Kustannusten jakautuminen

Vienti/tuontiselvitys

Ilmoitus myyjälle/ ostajalle

Pakkaus

Toimitusasiakirja

Kustannusten jakautuminen

Tarkastaminen - pakkaus – merkintä

Ilmoitukset ostajalle/myyjälle

Avustaminen ja kustannukset tiedonsaannissa
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Incoterms 2020 artiklat - muutokset artikloissa
Artiklojen järjestystä on muutettu.
Toimitus ja sen vastaanotto, riskin siirtyminen ja kuljetus ovat alussa, yleisten
velvollisuuksien jälkeen.
Kuljetus ja vakuutus ovat omissa artikloissaan.
Kustannukset ovat jokaisen Incoterms-lausekkeen artikloissa A9/B9. Sen lisäksi
kustannukset ovat myös asianomaisissa artikloissa, esim. FOB-lausekkeen asiapapereiden
kustannukset mainitaan sekä FOB-lausekkeen artikloissa A6/B6 että A9/B9.

Yleinen avustamista käsittelevä artikla on poistettu
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EXW

Ex Works

Noudettuna

Toimitus

KUSTANNUKSET
RISKIT

KUSTANNUKSET
RISKIT
Ostajan tuontimuodollisuudet

Ostajan vientimuodollisuudet

Myyjän tulee toimittaa tavarat asettamalla ne ostajan käytettäväksi nimetyllä
toimituspaikalla osapuolten mahdollisesti sopimassa kohdassa, jotta ostaja voi lastata ne
noutavaan ajoneuvoon.
Ostajan tulee vastaanottaaa tavara
Suositus: Ex Works-lauseketta käytetään vain toimituksiin kotimaassa ja tullialueen sisällä
©

/ar

6

3

17.9.2019

FCA

Free Carrier Vapaasti rahdinkuljettajalla

Toimitus

KUSTANNUKSET
RISKIT

KUSTANNUKSET
RISKIT
Ostajan tuontimuodollisuudet

Myyjän vientimuodollisuudet

Myyjä tulee toimittaa tavarat ostajan osoittaman rahdinkuljettajan huostaan nimetyllä
paikkakunnalla tai paikassa
Ostaja ottaa tavara vastaan
Toimitus

Toimitus

Toimitus

©

/ar

7

FCA :
Laivauskonossementtia voidaan käyttää täydentävänä asiapaperina
TOIMITUS

Laivauskonossementti

Rahtikirja tms.

Myyjä toimittaa tavarat ostajalle luovuttaessaan ne ostajan rahdinkuljettajalle. Tällöin myyjä saa
tavanomaisen näytön toimituksen tapahtumisesta.
Sen lisäksi myyjä tai ostaja tai molemmat saattavat tarvita konossementtia näyttönä laivauksesta
alukseen. Osapuolet voivat sopia, että merirahdinkuljettaja antaa myyjälle konossementin, kun
tavarat on lastattu alukseen. Myyjä toimittaa asiapaperin ostajalle.
Bills of lading with an on-board notation in FCA sales
“. . . If the parties have so agreed in the contract, the buyer must instruct its carrier to issue a bill of lading
with an on-board notation to the seller; if and when the bill of lading is in the seller’s hands, issued to the
seller by the carrier at the buyer’s cost and risk, the seller must provide that same document to the buyer, who
will need the bill of lading in order to obtain discharge of the goods from the carrier.
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FCA:
Lauseke viittaa yleisiin turvallisuusvaatimuksiin
2010:
Ellei ostaja ole antanut myyjälle muita ohjeita, myyjä voi toimittaa
tavaran kuljetettavaksi niiden määrän ja/tai luonteen
edellyttämällä tavalla

2020:
Myyjän on noudatettava kuljetukseen liittyviä turvallisuusvaatimuksia,
kunnes tavarat on toimitettu.
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FCA, DAP, DPU ja DDP:
Myyjä/ostaja voi, paitsi sopia kuljetuksesta, myös järjestää kuljetuksen
omilla kuljetusvälineillään.
TOIMITUS

TRANSP OY
TRANSP OY

OSTAJA

OSTAJA

In the Incoterms® 2010 rules, it was assumed throughout that where the goods were to be carried
from the seller to the buyer, they would be carried by a third-party carrier engaged for the
purpose either by the seller or the buyer, depending on which Incoterms® rule was used.
……
The Incoterms® 2020 rules now do, by expressly allowing not only for the making of a contract of
carriage, but also for simply arranging for the necessary carriage.
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CPT Carriage Paid To Kuljetus maksettuna

Toimitus

KUSTANNUKSET
RISKIT

Myyjä solmii kuljetussopimuksen

KUSTANNUKSET
RISKIT
Ostajan tuontimuodollisuudet

Myyjän vientimuodollisuudet

Myyjä tekee sopimuksen tavaran kuljettamisesta sovittuun kohtaan
määräpaikalla ja maksaa rahdin
Myyjä toimittaa tavaran luovuttamalla se sopimalleen rahdinkuljettajalle
Ostaja hyväksyy toimituksen, kun tavara on toimitettu ja vastaanottaa
tavaran rahdinkuljettajalta määräpaikalla
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CIP Carriage and Insurance Paid to Kuljetus ja vakuutus maksettuina
Toimitus

KUSTANNUKSET
RISKIT
VAKUUTUS

Myyjä solmii kuljetussopimuksen

KUSTANNUKSET
RISKIT

Myyjä solmii vakuutussopimuksen
Ostajan tuontimuodollisuudet

Myyjän vientimuodollisuudet

Myyjä tekee sopimuksen tavaran kuljettamisesta sovittuun kohtaan
määräpaikalla ja maksaa rahdin
Myyjä toimittaa tavaran luovuttamalla se sopimalleen rahdinkuljettajalle
Myyjä vakuuttaa tavaran ostajan puolesta
Ostaja hyväksyy toimituksen, kun tavara on toimitettu ja vastaanottaa
12
tavaran rahdinkuljettajalta määräpaikalla
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CIF- ja CIP-lausekkeissa on lähtökohtaisesti erilaiset vakuutuskatteet
CIF-kaupassa säilyy suppein eli C-ehto. CIP-kaupoissa on voimassa laajin eli A-ehto, elleivät
osapuolet sovi toisin.
CIP
I.C.C ”A”

CIF
I.C.C ”C”

In the first [CIF], which is much more likely to be used in the maritime commodity trades,
the status quo has been retained, with Institute Cargo Clauses (C) as the default position,
although it is, of course, open to the parties to agree to higher cover.
In the second, namely the CIP Incoterms® rule, the seller must now obtain insurance cover
complying with Institute Cargo Clauses (A), although it is, of course, again open to the
parties to agree on a lower level of cover
.
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DAP Delivered At Place Toimitettuna määräpaikalla

Toimitus

KUSTANNUKSET

KUSTANNUKSET

RISKIT

RISKIT
Ostajan tuontimuodollisuudet

Myyjän vientimuodollisuudet

Myyjä toimittaa tavaran asettamalla sen ostajan tai hänen nimeämänsä
henkilön käytettäväksi saapuvassa

kuljetusvälineessä ostajan purettavaksi

nimetyllä määräpaikalla sovitussa kohdassa
Ostaja vastaanottaa tavaran
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DPU Delivered at Place Unloaded

Toimitettuna purettuna
Toimitus

KUSTANNUKSET
RISKIT

KUSTANNUKSET
RISKIT
Myyjän vientimuodollisuudet

Ostajan tuontimuodollisuudet

Myyjän tulee purkaa tavara saapuvasta kuljetusvälineestä ja toimittaa tavara
asettamalla se ostajan käytettäväksi nimetyssä paikassa määräpaikalla tai
määräsatamassa sovittuna päivänä tai ajankohtana
Ostaja vastaanottaa tavaran
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Lausekkeen nimen ja lyhenteen muutos
Toimituspaikan käsite on laajennettu terminaalista ylipäänsä sovituksi määräpaikaksi
Delivered At Terminal DAT > Delivered at Place Unloaded DPU

DAT

DPU

DELIVERY

COSTS
RISKS

COSTS
RISKS
export
formalities

>

import
formalities

DELIVERY

Costs
Risk

Costs
Risk
Export
formalities

Import
formalities

The name of the rule DAT has been changed to DPU (Delivered at Place Unloaded), emphasising
the reality that the place of destination could be any place and not only a “terminal”. However, if
that place is not in a terminal, the seller should make sure that the place where it intends to
deliver the goods is a place where it is able to unload the goods.
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DDP

Delivered Duty Paid

Toimitettuna tullattuna

Toimitus

KUSTANNUKSET
RISKIT

KUSTANNUKSET
RISKIT

Myyjän vientimuodollisuudet

Myyjän tuontimuodollisuudet

Myyjä toimittaa tavaran asettamalla sen ostajan käytettäväksi saapuvassa
kuljetusvälineessä ostajan purettavaksi nimetyllä määräpaikalla
Ostaja vastaanottaa tavaran
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FAS Free Alongside Ship Vapaasti aluksen sivulla
Toimitus

KUSTANNUKSET
RISKIT

KUSTANNUKSET
RISKIT
Myyjän vientimuodollisuudet

Ostajan tuontimuodollisuudet

Myyjän tulee toimittaa asettaa tavarat aluksen vierelle laivaussatamassa
sovittuna toimitusaikana sataman tavan mukaisesti. tavara joko ostajan
mahdollisesti nimeämällä lastauspaikalla nimetyssä laivaussatamassa tai
osoittamalla, että tavara on siten toimitettu.
Ostaja vastaanottaa toimituksen aluksen sivulla laivaussatamassa.
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FAS:
Toimituksesta
TOIMITUS

TOIMITUS

KUSTANNUKSET
RISKIT

KUSTANNUKSET
RISKIT

Tavarat voivat olla aluksen vierellä laiturilla tai proomussa
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FOB

Free On Board

Vapaasti aluksessa

Toimitus

KUSTANNUKSET
RISKIT

KUSTANNUKSET
RISKIT
Ostajan tuontimuodollisuudet

Myyjän vientimuodollisuudet

Myyjän tulee toimittaa tavara joko sijoittamalla se ostajan nimeämään
alukseen ostajan mahdollisesti nimeämällä lastauspaikalla nimetyssä
laivaussatamassa ja sataman tavan mukaisesti tai osoittamalla, että tavara on
siten toimitettu.
Ostaja vastaanottaa tavaran toimituksen
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CFR

Cost and Freight

Kulut ja rahti maksettuina

Toimitus

Myyjä solmii kuljetussopimuksen

KUSTANNUKSET
RISKIT
Myyjän vientimuodollisuudet

KUSTANNUKSET
RISKIT

Ostajan tuontimuodollisuudet

Myyjä toimittaa tavarat joko asettamalla ne alukseen laivaussatamassa tai
osoittamalla, että tavarat on siten toimitettu.
Ostaja vastaanottaa toimituksen laivaussatamassa ja vastaanottaa tavaran
rahdinkuljettajalta määräsatamassa.
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CIF

Cost, Insurance and Freight Kulut, vakuutus ja rahti maksettuina
Toimitus

KUSTANNUKSET
RISKIT
VAKUUTUS

Myyjä solmii kuljetussopimuksen
Myyjä solmii vakuutussopimuksen

Myyjän vientimuodollisuudet

KUSTANNUKSET
RISKIT

Ostajan tuontimuodollisuudet

Myyjä toimittaa tavaran ostajalle joko asettamalla se
laivaussatamassa tai osoittamalla, että tavara on siten toimitettu.
Myyjä vakuuttaa toimituksen ostajan puolesta

alukseen

Ostaja vastanottaa toimituksen laivaussatamassa ja vastaanottaa tavaran
rahdinkuljettajalta määräsatamassa
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Vähäisiä muutoksia kieliasussa - esimerkkejä
Incoterms 2010

Incoterms 2020

Any document referred to in A1-A10 may be an
equivalent electronic record or procedure if agreed
between the parties or customary.

Any document to be provided by the seller may
be in paper or electronic form as agreed or, where
there is no agreement, as is customary.

… all costs and charges relating the goods while in
transit until their arrival at the port of destination,
unless such costs and charges were for the seller’s
account under the contract of carriage

… the costs of transit, unless such costs were for
the seller’s account under the contract of carriage

If agreed, the seller must contract for carriage
on the usual terms at the buyer’s risk and cost.

However, if requested by the buyer or if it is
commercial practice and the buyer does no give an
instruction to the contrary in due time, the seller may
contract for carriage on usual terms at the buyer’s risk
and expense. In either case, the seller may decline to
make a contract of carriage and, if it does, shall
promptly notify the buyer

23

Hylättyjä muutosehdotuksia
Ex Works- ja DDP-lausekkeiden poisto
FAS-lausekkeen poisto
Incotermslauseke avaruuteen/avaruudesta tapahtuviin toimituksiin, eg. DIO Delivered in Orbit
EXW loaded
VGM, Verified Gross Mass
Pienerätoimitukset
Omistus
”As is where is”
DAP/DDP extended
Drooni tms muu kuljetusväline
©

/ar

24

12

17.9.2019

Ex Works- ja DDP-lausekkeiden poisto
The Drafting Group … considers that given how heavily these terms are used it would be
doing a disservice to users to abolish them.
FAS-lausekkeen poisto
A number of respondents queried whether FAS was needed on the basis that it was
infrequently used. However a number of respondents highlighted the use of FAS in a
range of trades.
Incoterms rules.

The Drafting Group considered then it should be retained in the

Incotermslauseke avaruuteen/avaruudesta tapahtuviin toimituksiin, eg. DIO Delivered in Orbit
A number of respondents highlighted that space delivery by private companies is now a
reality and queried if there should be additional Incoterms rules – e.g.DIO Delivered in
Orbit. The Drafting Group recognised that this potentially new mode of transport will need
to be monitored to see if the Incoterms rules might help support its development.
However the Drafting Group decided that to make any changes would need evidence from
users of that mode (i) of the need for an Incoterms rule, for such deliveries to be a
significant part of Planet Earth deliveries, and (ii) that the existing multimodal delivery
terms are inadequate for space delivery.
© /ar
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EXW loaded
… The Drafting Group recognised that Ex Works is intended by many sellers to be the minimum
commitment, perhaps for pricing before the buyer's delivery requirements are known. Where a
seller wants to load the buyer's transport then FCA is the better choice. Therefore the
Drafting Group made no change to Ex Works to allow for loading.

VGM, Verified Gross Mass
?

? kgs

The Drafting Group decided that VGM itself should not be specifically referred to. However it
did redraft the cargo security and information requirements to make them clearer.
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Pienerätoimitukset
The Drafting Group concluded that the Incoterms rules should retain focus on business-tobusiness deliveries of larger items by bulk or by container. It could not see that the Incoterms
rules could bring value to parcel deliveries.
However the Drafting Group is open to proposals … from regular users of parcel deliveries and
the logistics companies which deliver the parcels if they consider the Incoterms rules could
assist.
Omistus
The Incoterms rules do not deal with title/ownership of goods. That has always been the
case. It is left to the relevant law applicable to the contract and the goods, recognising the
inconsistent approach around the world and its complexity. The Drafting Group found little
appetite from respondents for the Incoterms rules to change approach and tackle title/ownership
of goods.
Drooni tms muu kuljetusväline
Keskustelut eivät toistaiseksi ole johtanut toimenpiteisiinä.
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”As is where is”
Myyjä myy tavaran siinä kunnossa, missä se on ja siellä, missä se on.

Samsung 210 kaivuri. Rovaniemi, maaliskuu 2008
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DAP/DDP extended
Myyjä ulottaa vastuunsa saapuvasta kuljetusvälineestä ostajan varastoon ja jopa hänen myymäläänsä asti.

KUSTANNUKSET
RISKIT
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Mikä on oikea toimituslauseke?
Vesitiekuljetus?
Ei

Kyllä

Myyjä
Ei
solmii pääkuljetussopimuksen
Kyllä
Ostaja vastaa
kuljetusriskeistä

Kaikki kuljetusmuodot

Ostaja solmii kuljetussopimuksen

Ei
Myyjä
solmii pääkuljetussopimuksen

Myyjä
Ei
vakuuttaa ostajan
puolesta
Kyllä

Ostaja solmii kuljetussopimuksen

Kyllä
Ei
Myyjä
vastaa kuljetusriskeistä?

Myyjä
Ei
vakuuttaa ostajan
puolesta
Kyllä

Kyllä
Toimitus
määräpaikkaan

Toimitus
laiturilla?

Kyllä

Myyjän vienti- ja ostajan
tuontimuodollisuudet

FAS

Toimitus alukseen

Myyjän vienti- ja ostajan
tuontimuodollisuudet

FOB

Toimitus alukseen

Myyjän vienti- ja ostajan
tuontimuodollisuudet

CFR

Toimitus alukseen

Myyjän vienti- ja ostajan
tuontimuodollisuudet

CIF

Ostajan vienti- ja
tuontimuodollisuudet

EXW

Myyjän vienti- ja ostajan
tuontimuodollisuudet

FCA

Toimitus rahdinkuljettajan huostaan

Myyjän vienti- ja ostajan
tuontimuodollisuudet

CPT

Toimitus rahdinkuljettajan huostaan

Myyjän vienti- ja ostajan
tuontimuodollisuudet

CIP

Ei

Ostaja
noutaa varastosta tms?
Ei
Toimitus rahdinkuljettajan huostaan

Ostaja purkaa
ajoneuvosta

Kyllä
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Kyllä

Ei

Ei
Myyjän
tuontitullaus?
Kyllä

Myyjän vienti- ja ostajan
tuontimuodollisuudet
Myyjän vienti- ja
tuontimuodollisuudet
Myyjän vienti- ja ostajan
tuonti-muodollisuudet

DAP
DDP
DUP
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Mikä on oikea toimituslauseke?
Käytännön mukainen lähestymistapa

1. Unohda Incoterms

2. Miten meillä on tapana toimittaa tavara tai vastaanottaa
toimitus?

Tarkastelu myynnin, oston, kirjanpidon ja

logistiikan kesken.

3. Ota Incoterms

uudestaan

esille. Etsi

toimitustapoja

vastaavat toimituslausekkeet

Toimituslausekepaletti

31

Toimituslausekkeen valinta
Manuaali
Manuaali
Manuaali
Manuaali

- Toimituslausekkeet. Yrityksen kannalta
- Toimituslausekkeet.
suositeltavat jaYrityksen
sallitutkannalta
lausekkket
- -Toimituslausekkeet.
Yrityksen
kannalta
Toimituslausekkeet.
Yrityksen
kannalta
suositeltavat
ja
sallitut
lausekkket
täydennyksineen
suositeltavat
suositeltavat jaja sallitut
sallitut lausekkket
lausekkket
täydennyksineen
täydennyksineen
täydennyksineen
-Tavaravakuutus.
Toimituslausekkeita
vastaava vakuutus- tai muu järjestely
-Tavaravakuutus.
-Tavaravakuutus.
Toimituslausekkeita
riskin kantamiseksi Toimituslausekkeita
vastaava
vastaava vakuutusvakuutus- tai
tai muu
muu järjestely
järjestely
riskin
kantamiseksi
riskin
kantamiseksi
- Maksuehdot. Yrityksen soveltamat,
toimituslausekkeisiin sopivat maksuehdot
- Maksuehdot. Yrityksen soveltamat,
toimituslausekkeisiin
sopivat maksuehdot
- Reititys.Taloudellisimmat
vaihto-ehdot
toimituksen reititykselle
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Esimerkki 1
Recommended and allowed terms of delivery with possible additions
… with instructions for the correct entry of costs

Depicted presentation of each chosen term …
CFR
C o s t a n d F r e ig h t ...

S e lle r ’s
c o s ts
S e lle r ’s
r is k s

Division of costs of CFR in accounting
Seller
Place of
loading

B u y e r ’s
c o s ts
B u y e r ’s
r is k s

E x p o r t fo r m a lit ie s

Port of loading
Delivery

Port of

Buyer

destination

CFR
Costs

I m p o r t fo r m a lit ie s

100
0

2000
300
0 4100

5000

6100 Transport insurance in the name of the
seller

Cost and Freight … (named port of destination)
The Seller delivers the goods to the Buyer on board the vessel at the
port of shipment on the date or within the period stipulated.

CFR - Cost and Freight
Seller's cost items in accounting

The Seller contracts for carriage of the goods to the named port of
destination by the usual route in a vessel of the type normally used
for the transport of such goods.

1000 Mill - loading port
2000 Mill - inland warehouse
3000 Domestic inland warehouse, handling
4100 Loading port warehouse rent
5000 Sea freight
6100 Transport insurance

The risk is transferred to the Buyer at the port of loading.
The Seller bears all costs until goods have been delivered as above,
and pays sea freight to the port destination.
In case the unloading is included in the sea freight, the Seller pays
also the costs of unloading.
CFR is applicable only in case of transportation by sea with a
conventional vessel.

©

/ar

33

Esimerkki 2
Xxx:n käyttämät toimituslausekkeet
Toimituslausekkeet, jotka yritys on
valinnut käytettäviksi viennissään ja
tuonnissaan.
Lausekkeita
yrityksen
mukaisesti.

on
omien

täydennetty
tarpeiden
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Kiitos!
Asko Räty

Asko Räty
T:mi Kauppasana
Puh. 040 500 1062
Sähköposti asko.raty@kauppasana.com
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