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LỜI GIỚI THIỆU
Điều kiện Incoterms giải thích những điều kiện thương mại được viết tăt
bàng ba chữ cái, thể hiện tập quán giao dịch giù*a các doanh nghiệp tronii
các hợp đồng mua bán hàng hóa. Điều kiện ỉncoterms chủ yếu mô tá các
nghĩa vụ, chi phí và rủi ro trong quá trình hàng hóa được giao từ người
bán sang người mua.
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Cách sử dụng Incoterms ® 2010

1. Dân chiếu các điều kiện Incoterms ® 2010 vào hợp đồng mua
bán hàng hóa
Nếu bạn muốn áp dụng các quy tác Incoterms ® 2010 vào hợp đồnii mua
bán hàng hóa thì phải làm rõ điều đó trong hợp đồng bằng cách dùng các
từ ngữ, như: “ [Điều kiện được chọn, tên địa điêm, Incoterms ® 2010]” .

2. Uựa chọn điều kiện Incoterms phù hợp

I
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Điều kiện Incoteims được ehọn phải phù họp với hàng hóa, phưoTig tiện
vận tải và quan trọng hơn cả là phái xem các bên có ý định đặl ra cho
người mua hoặc người bán các nghĩa vụ bồ sung, ví dụ như nghía vụ tồ
chức vận tải và mua bảo hiểm. Hướng dẫn sử dụng trong từng điều kiện
Incoterms cung cấp những thông tin đặc biệt hữu ícb cho việc ỉựa chọn
các điềưkiện. Dù chọn điều kiện Incotenĩis nào, các bên vẫn cần biết ràng
việc giải thích hợp đồng còn chi phối mạnh mẽ hơn tập quẩn riêng của
từng càng hoặc từng địa phương có liên quan.
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3. Quy định n ơ i hoặc cảng càng chính xác càng tố t
Điều kiện Incoterms được lựa chọn chỉ phát huy hiệu ỉực khi các bên chỉ
định một nơi hoặc một cảng, và sẽ là tối ưu nếu các bên quv định chính
xác nơi hoặc cảng đó.
Chẳng hạn cần quy định như:

“ FCA 38 C ours A lb e rt 1er, Paris, Prance In co te rm s ® 2010” .

Theo các điều kiện như; Giao tại xưởng (EXW), Giao cho người chuyên
chở (FCA), Giao tại bến (DAT), Giao tại nơi đến (DAP), Giao hàng đã
nộp thuế (DDP), Giao dọc mạn tàu (FAS), Giao lên tàu (FOB), thì noi
được chỉ định là nơi diễn ra việc giao hàng và là nơi rủi ro chuyển từ
người bán sang người mua. Theo các điều kiện: Cước phí trả tới (CPT),
Cước phí và bảo hiểm trà tới (CIP), Tiền hàng và cước phí (CFR), Tiền
hàng, bảo hiểm và cước phí (CĨF), thì địa điểm được chỉ định kliác vớ'
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nơi giao hàng. Theo bốn điều kiện này, nơi được chỉ định là nơi đến mà
cước phí được trả. Việc ghi nơi hoặc đich đến cỏ thế được cụ thề hóa hơn
bàng cách quy định một địa điếm cụ thé tại nai hoặc đích đến đó nhằm
tránh sự nghi ngờ hoặc tranh chấp.

4. Cần n h ớ rằng các điều kiện Incoterms không Ịàm cho hợp
đồng đầy đù
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Incoterms đã chỉ rồ bên nào trong hợp đồníỉ mua bán có nghĩa vụ thuê
phươíig tiện vận tài hoặc mua bào hiếm, khi nào người bán giao hàng cho
người mua và chi phí nào mỗi bẽn phải chịu. Sóng, Incoterms không nói
gì tới mức giá phải trả hay phươna thức thanh toán. Đồng thời, íncoterms
cũng không đề cập tới sự chuyển eiao quyền sờ hữu về hàng hóa và hậu
quà của việc vi phạm hợp đồng. Nhữnu vấn đề này thường được quy định
trong các điều khoàn khác của hợp đồng hoặc trone luật điều chỉnh hợp
đồng. Các bên nên biết rằng luật địa phương được áp dụng có thề làm mất
hiệu lực bất kỳ nội dung nào cùa hợp đồng, kể cá điều kiện Incoterms đã
được chọn.
Một số đặc điểm cua Incoterms ® 2010

1. Haỉ điều kiện m ới - DAT và DAP - thay thế các điều kiện DAF,
DES, DEQ, DDU

ga

Số điều kiện trong Incoterms ® 2010 đà giảm lừ 13 xuống 11. Có được
điều này là nhờ việc thay thế bốn điều kiện cũ Irong Incotemis 2000
(DAF, DES, DEQ, DDU) bằng hai điều kiện mới có thể sử dụng cho mọi
phương thức vận tải là DAT -- Giao hàng tại bến và DAP - Giao tại
nơi đến.

Th
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l'heo cả hai điều kiện mới này, việc giao hàng diền ra tại một đích đến
được chỉ định: theo DAT, khi hàng hóa được đặt dưới sự định đoạt của
người mua, đâ dờ khỏi phương tiện vặn lãi (giổntí diều kiện DEQ trưóc
đây); theo DAP, cũng như vậy, khi hàng hóa được đặt dưới sự định đoạt
cùa người mua, nhưng sẵn sàng để dỡ khỏi phươnií tiện vận tải (giống các
điều kiện DAF, DES, DDU trước đây).
Các điều kiện mới đã làm cho hai điều kiện cũ DES và DEQ trong
Incoterms 2000 trở nên thừa. Bến được chi định trong điều kiện DAT có
thề là một cảng biển, và do đó điều kiện này cỏ thế dùng đế thay thế điều
kiện DEQ trong Incoterms 2000. Tưong tự, phương tiện vặn tải ừong điều
kiện DAP có thể là tàu biển và nơi đến được chỉ định có thế là một cảng
biển; do đó điều kiện này có thề dùng để thay thế điều kiện DES trong
Incoterms 2000. Các điều kiện mới này, giống như các điều kiện trước
đây, đều ià các điều kiện “giao tại nơi áến'\ theo đó người bán chịu mọi
chi phí (trừ các chi phí ỉiên quan tới thủ tục thông quan nhập khẩu, nếu
có) và rủi ro trong quá trình đưa hàno tới nơi đến được chỉ định.
Incoterms® 2010
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2. Phân loại 11 điều kiện Incoterms ® 2010
11 điều kiện Incoterms <S) 2 0 Ỉ0 được chia thành hai nhóm riêng biệt:

CÁC ĐIÈU KIỆN ÁP DỤNG CHO MỌI PHƯƠNG THỨC VẬN TẢI:
Giao tại xưởng

FCA:

Giao cho người chuyên chở

CPT;

Cước phí trả tới

CIP:

Cước phí và bảo hiềm trà tới

DAT:

Giao tại bến

DAP:

Giao tại nơi đến

DDP:

Giao hàng đã nộp thuế
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EXW:

CÁC ĐIÈU KIỆN ÁP DỤNG CHO VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỀN VÀ
ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA:
FAS:

Giao dọc mạn tàu

FOB:

Giao lên tàu

CIF:

Tiền hàng và cirớc phí

ga

CFR:

Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí

Th
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Nhóm thứ nhất gồm bảy điều kiện có thể sừ dụng mà không phụ thuộc
vào phương thức vận tải lựa chọn và cũng không phụ thuộc vào việc sử
dụng một hay nhiều phương thức vận tài. Nhóm này gồm các điều kiện
EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP. Chúng có thề được dùng khi
hoàn toàn không có vận tải biển. Tuy vậy, nên nhớ rằng các điều kiện này
cũng có thể được sử dụng khi một phần chặng đường được tiến hành bằng
tàu biển.
Trong nhóm thứ hai, địa điểm giao hàng và nơi hàng hóa được chở tới
người mua àều ià cảng biền, vì thế chúng được xếp vào nhóm các điều
kiện “đường biền và đường thủy nội địa” . Nhóm này gồm các điều kiện
FAS' FOB, CFR và CIF, ở ba điều kiện sau cùng, mọi cách đề cập tới lan
can tàu như một điềm giao hàng đã bị loại bỏ. Thay vào đó, hàng hóa xem
như đã được giao khi chúng đà được “xếp lên tàu’\ Điều này phàn ánh sát
hơn thực tiễn thưomg mại hiện đại và xóa đi hình ảnh đã khá lỗi thời về
việc rủi ro di chuyển qua một ranh giới tưởng tượng.
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3. Các điều kiện dùng cho ttiư ơn g mại quổc té và nội địa
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Theo truyền thống, các điều kiện Incoterms thường được sử dụng trong
các hợp đồng mua bán quốc tế, khi có sự di chuyền của hàng hóa qua biên
giới quốc gia. Tuy vậy, tại nhiều nơi trên thc giới, sự phát triền của các
khối thương mại, như Liên minh châu Âu đã khiến các thủ tục tại biẻỉỊ
giới giữa các quốc gia không còn quan trọng nữa. Do đó, tiêu đề phụ cùa
ĩncoterms ® 2 0 :0 đã chính thức khăng định chúng có thê được sừ dụng
cho cà các hợp đồng mua bán quốc tế và nội địa. Vì lý do này, các ảiều
kiện Incoterms ® 2010 đă nói rõ tại nhiều nơi rằng nghĩa vụ thông quan
xuất khẳu/nhập khẩu chỉ tồn tại khi có áp dụng.

Có hai lý do khiến ICC tin tưởng hướng đi này là hợp lý. Thứ nhất, các
thương nhân thường sử dụng các điều kiện Incoterms trong các hợp đồng
mua bán nội địa. Thứ hai, trong thương mại nội địa. các thương nhân Mỹ
thích sử dựng các điều kiện ĩncoteims hơn là các điều kiện giao hàng
trong Bộ luật Thương mại Thống nhất (UCC).

4. HiPỚng dẫn sừ dụng

ga
n

Trước mỗi điều kiện Incoterms sẽ có một Hướng dẫn sử dụng. Hướng dẫn
sử dụng giải thích những vấn đề cơ bản của mồi điều kiện ỉncotenns,
chảng hạn như; khi nào thì nên sử dụng điều kiện này, khi nào rùỉ ro được
chuyền giao và chi phí được phân chia giừa người mua và người bán như
thế nào. Hướng dẫn sử dụng không phải ỉà một bộ phận của các điều kiện
Incoterms ® 2010 mà nhằm giúp người sừ dụng lựa chọn một cách chính
xác và hiệu quà điều kiện Incoterms thích họp cho từng giao dịch cụ thể.

5. Trao đổi thông tin bằng đỉện từ

Th
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Các phiên bản Incoterms trước đă chi rõ nhũng chứng từ có thể được thay
thế bằng thông điệp dữ liệu điện tử. Tuy vậy, giờ đây các mục A ỉ/B l của
Incoterms (g) 2010 cho phép các trao đồi thông tin bằng điện tứ có hiệu
lực tương đương với việc trao đồi thông tin bằng giây, miễn là đirợc các
bẽn đồng ý hoặc theo tập quán. Cách quy định này sẽ tạo điều kiện cho sự
phát triển của các giao dịch điện tử mới trong suốt thời gian Incoterms ®
2010 có hiệu lực.

6. Đảo hiềm

Incoterms (g) 2010 là phiên bản điều kiện thương mại đầu tiên kể từ khi
C ác điều kiện bào hiểm hàng hỏa được sừa đổi và đã tính đên những sự
thay đồi của các điều kiện này. Incoterms ® 2010 đưa ra nghĩa vụ vệ
thông tin liên quan tới bảo hiêm trong các mục A3/B3, mục quy định vê
hợp đồng vận tải và bào hiểm. Những điều khoản này được chuyên từ các
mục AIO/BIO trong Incoterms 2000 vốn được quy định chung chung hơn.
N gôn từ liên quan tới bảo hiềm trong các mục A3/B3 cũng đà được hiệu
chỉnh nhằm làm rõ nghĩa vụ của các bên về vấn đề này.
Incoterms® 2010
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7. Thủ tục an ninh và các thông tin cần th iế t để làm thủ tục
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Hiện nay, mối quan tâm về an ninh trong quá trình vận tải hàng hóa ngày
càng gia tăng, đòi hỏi phải có bằng chứng xác nhận hàng hóa không gây
nguy hiểm cho con người hoặc tài sản vì bất cứ lý do gì trừ bản chất tụ
nhiên của hàng hóa. Do đó, Incoterms ® 2010, trong các mục A2/B2 và
AIO/BIO của nhiều điều kiện, đã phân chia nghĩa vụ giữa người mua và
người bán về việc tiếp nhận sự hồ trợ đề iàm thủ tục an ninh, như là íhôníỉ
tin về quy trình trông nom, bảo quản hàng hóa.

8. Phí xếp d ỡ tại bến bãi (THC)

Theo các điều kiện CPT, CIP, CFR, CIF, DAT, DẠP và DDP, người bán
phải tổ chức việc vận chuyến hàng hóa tới nơi đến theo thỏa thuận. Dù
người bán trả cước phí nhưng thực chất người mua mới ỉà người chịu
cước phí vì chi phí này thường đà bao gồm trong tồng giá bán. Chi phí
vận tải đôi khi bao gồm cả chi phí xếp dờ và di chuyển hàng hỏa tronii
cảng hoặc bến Container và người chuyên chờ hoặc người điều hành bến
bãi có thể buộc người mua trả chi phí này khi nhận hàng. Tron» nhừn”
trường hợp như vậy, người mua không muốn phải trà cùng một khoản chi
phí tới hai lần: một lần trả cho người bán dưới dạnỉi một phần tổng giá
hàng và một lần trà độc lập cho người chuyên chở hoặc người điều hành
bến bãi. Incoterms ® 2010 đã cố gắng khắc phục điều này bằng cách phân
chia rồ ràng các chi phí này tại mục A6/B6 của các điều kiện kế trên.

ga

9. Bán hàng theo chuỗi

Th
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Hàng nguyên liệu đồng nhất, khác với hàng hóa chế biến, thường được
bán nhiều lần trong quá trình vận chuyển theo một “chuỗi” . Khi điều này
diễn ra, người bán ở giừa chuỗi không phải là người “gửi” (ship) hàng vì
chúng đã được gửi bởi người bán đầu tiên trong chuỗi. Người bán ở giữa
chuỗi, do đó, thực hiện nghĩa vụ của mình đối với người mua không phái
bằng việc gửi hàng mà bằng việc ‘'mua" hàng hóa đã được gửi. Nhằm
mục đích làm rồ vấn đề này, Incoterms (S) 2010 đưa thêm nghĩa vụ “mua
hàng đã gửi” như một phương án thay thế cho nghĩa vụ gứi hànt> trong
các quy tắc Incoterms thích hợp.
Các biến thể của Incoterms

Đôi khi các bên muốn thay đồi điều kiện Incoterms. Incoterms ® 2010
không cấm sự thay đồi như vậy vì có thể gặp rủi ro khi làm việc này. Đe
tránh những rủi ro không mong đợi này, các bên cằn làm rõ những thay
đồi trong hợp đồng. Ví dụ, nếu sự phân chia chi phí theo các điều kiện
Incoterms ® 2010 được sửa đồi trong hợp đồng, cảc bên cũng r.ên làm rõ
liệu họ có muốn thay đồi điếm chuyển giao rủi ro từ người bán sang
người mua hay không.

10
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Địa vị p háp lý của p h ầ n giói thiệu
Phần giới thiệu này đưa ra các thône ũn chung về việc sử dụng và giải
thích các điều kiện Incoterms tS-' 2010 nhưne không phải là một phần của
các đièu kiện này.
G iải thích th u ậ t ngũ’ tro n g Incoíerms ® 2010

nH
an
g.
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m

Cũng giốrm như trong Incoterms 2000, các nghĩa vụ của người mua và
người bán được trình bày theo phươne pháp đối chiếu. Nghĩa vụ của
người bán được thể hiện ở cột A còn nehìa vụ của người mua được thế
hiện ở cột B. Nhừng nghĩa vụ này có thế được thực hiện bởi cá nhân
người bán hay người mua, hoặc đôi khi. phụ thuộc các điều khoản trong
hợp đồng và luật áp dụng, được thực hiện bòi các trung gian như người
chuvên chở, neười aiao nhận hoặc nhữrm níiLĩời khác do người bán hay
người mua chỉ định vì một mục đích cụ thể.
Lời văn dùng trong Incoterms (D 2010 ban thân nó đã có thể tự thể hiện
được. Tuy vậy, để hỗ trợ người sử dụníì, phần giải thích sau đây sẽ đưa ra chỉ
dẫn về ý nghĩa của các thuật ngữ được sử dụng xuyên suốt trong tài liệu này:
Nguửi chuyên chỏ': Nhằm mục đích cửa ỉncoíemis ® 2010, người chuyên
chở ỉà một bên mà với người đó việc vận chuyên được ký họp đông.

T h u tục hải q u a n : Đây là những yêu cầu càn đáp ứng đế tuân thủ nhữnu
quy định về hải quan và có thể bao íiom chửng từ, an ninh, thông tin và
nghĩa vụ kiềm tra thực tế.

ga

G iao hàng: Thuật ngừ này mang nhiều ỹ nghía tron^ tập quán và luật
thương mại nhưng trong Incoterms ® 2010, nó được sử dụng đế chỉ địa
điềm tại đó rủi ro về việc hàng hóa bị mất mát hoặc hư hỏng được chuyển
giao từ người bán sang người mua.

Th
iN

C h ứ n g từ giao hàng: Cụm từ này hiện nay đưọc sử dụng làm tiêu đề cho
mục A8. Nó có nghĩa là một chứng từ dưac sử dụng đê chứng minh cho
việc giao hànẹ. Theo nhiều điều kiện cua Inciìtenns Oộ 2010, chứng từ
giao hàng là một chứng từ vận tải hoặc một chứng từ điện tử tương ứng.
Tuy vậy, đối với các điều kiện EXW, FCA, PAS và FOB, chứng từ giao
hàng có thể chỉ là một biên lai. Chứn^ từ ^iao hàng có thể có chức năng
khác, chẳng hạn nó là một phần troníĩ quv trình thanh toán.
C h ứ n g từ hoặc quy trìn h điện tử: Một bộ thônií tin họp thành bới một
hoặc nhiều thông điệp điện tử và, khi được áp dụng, nó có chức năng
tương đương với các chứng từ giấy tưoTig ứng,
Đ óng gói: Thuật ntiữ này được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau:
1. Việc đóng gói hàrm hóa nhằm đáp ừno yêu cầu của hợp đồng mua
bán hàng hóa.
2. Việc đóns eói hàng hóa sao cho phù hợp với quá trình vận chuyên.
íncoterms® 2010
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3. Việc sắp xếp hàng hóa có bao bì trong Container hoặc trong các
phương tiện vận tải khác.

Th
iN

ga

nH
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g.
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Trong Incoterms <S) 2010, đóng gói mang cà hai ý nghĩa thứ nhất và thứ
nai nói trên. Các điều kiện Incoterms (D 2010 không đề cập tới nghĩa vụ
đóng gói hàng hóa trong Container và vì thế, khi cằn, các bên nên quy
định điều này trong hợp đồng mua bán.

12
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CÁC ĐIÈU KIỆN
DÙNG CHO MỘT
HOẶC NHIÈU
PHƯƠNG THỨC
VẬN TẢI
■

ga

■

Th
iN

■
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EXW
GIAO TẠI XƯỞNG
EXW (tên địa điêm giao hàng) Incoterms ® 2010

H Ư Ớ N G DÀN S ư DỤNG

H
an
g.
co
m

DELIVERY

Điều kiện này có thể sừ dụng cho mọi phương thức vận tải và có thề sử
dụng khi có nhiều phương thức vận tài tham gia. Điều kiện này phù hợp
vói thưomg mại nội địa trong khi điều kiện FCA thường thích hợp hơn
trong thương mại quốc tế.
"Giao tại xưởng” có nghĩa là người bán giao hàng khi đặt hàng hóa dưới
quyền định đoạt của người mua tại cơ sở cùa người bán hoặc tại một địa
điểm chỉ định (ví dụ xưởng, nhà máy, kho, v.v...). Người bán không cần
xếp hàng lên phương tiện tiếp nhận cũng như không cần làm thủ tục
thông quan xuất khẩu (nếu có).

ga
n

Các bên nên quy định càriẸ rõ càng tốt địa điểm tại nơi giao hàng chỉ định
vì chi phí và rủi ro đến điềm đó do người bán chịu. Người mua chịu toàn
bộ chi phí và rủi ro liên quan đến việc nhận hàng từ điềm quy định, nếu
có, tại nơi giao hàng chỉ định.
Điều kiện EXW là điều kiện mà nghĩa vụ của người bán là ít nhất. Điều
kiện này nên được áp dụng cẩn trọng với một số lưu ý sau:

Th
iN

a) Người bán không có nghĩa vụ với người inua về việc xếp hàng, mặc đù
trên thực tê người bán có điều kiện hơn để thực hiện công việc này.
Nếu người bán xếp hàng thì người bán làm việc đó với rủi ro yà chi phí
do người mua chịu. Trường hợp người bán có điểu kiện hơn trong việc
xêp hàng thì điêu kiện FCA, theo đó người bán xếp hàng và chịu tất cả
rủi ro và chi phí, sẽ thích hợp hơn.
b) Một người mua mua từ một người bán theo điều kiện EXW để xuất
khẩu cân biết rằng người bán chỉ có nghĩa vụ hỗ trợ người mua khi
người mua yêu câu để thực hiện xuất khẩu chứ người bán không có
nghĩa vụ làm thủ tục hải quan. Do đó, người mua không nên sử dụng
điều kiện E X \y nếu họ không thề trực tiếp hoặc gián tiếp làm thủ tục
thông quan xuất khẩu. .

c. Người mua có nghĩa vụ rất hạn chế trong việc cung cấp thỏng tin cho
người bán liên quan đến xuât khẩu hàng hóa. Tuy vậy, người bán có
thể cần một số thông tin, chẳng hạn như đề tính thuế hoặc báo cáo.
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A

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BÁN

A1 Nghĩa vụ chung của người bán
Người bán phải cung cấp hàng hóa và hóa đơn thương mại phù hợp
với họp đồng mua bán và cung cấp tất cả bằnu chứnii phù hợp mà
họp đồng có thể đòi hỏi.

nH
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Bất kỳ chứng từ nào được đề cập trong mục AI - A 10 đều có thế là
các chứng từ hoặc thông điệp điện tử tương đưoTis nếu được các bên
thỏa thuận hoặc tập quán quy định.

A2 Giấy phép, kiểm tra an ninh và các thủ tục

khác

Neu. có quy định, người bán phải hỗ trợ người mua khi người mua
yêù cầu và chịu chi phí và rủi ro trong việc lấy "iấy phép xuất khẩu
hoặc các giấy phép chính thức nào khác cần thiết để xuất khẩu
hàng hóa.
Nếu có quy định, người bán phải, khi 'người mua yêu cầu và chịu chi
phí và rủi ro, cung cấp những thông tin mà người bán biết để làm
thủ tục kiểm tra an ninh hàng hóa.

A3

Hợp đòng vận tải và bảo hiểm
a) Hợp đồng vận tải

ga

Người bán không có nghĩa vụ đối với người mua về kỷ kết hợp
đồng vận tải.

Th
iN

b) Hợp đồng bảo hiểm
Người bán không có nghĩa vụ đối với người mua về ký kết hợp
đồng bảo hiẻm. Tuy vậy, người bán phải cung cấp cho nguời mua
nếu người mua yêu cầu và chịu rủi ro và chi phí, nhừng thông tin mà
người mua cần để mua bảo hiểm.

A4

Giao hàng

Người bán phải giao hàng bằng việc đặt hàng hoá dưới quyền định
đoạt của người mua tại địa điểm giao hàng quy định, nếu có, chưa
được bốc lên phương tiện vận tải đến nhận hàng. Nếu không có thỏa
thuận về một địa điểm cụ thể tại nơi giao hàng chỉ định, và nếu tại
địa điềm chỉ định có nhiều điểm có thể giao hàng, thì người bán có
thể chọn một điểm giao hàng phù hợp nhất với mục đích của mình.
Người bán phải giao hàng vào ngày hoặc trong thời hạn đã thỏa
thuận.

'6
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B

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI MUA

B1 Nghĩa vụ chung của ngư ời mua
Người mua phải thanh toán tiền hàng như quy định trong họp đồng
mua bán.
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Bất kỳ chứng lừ được đề cặp tronii mục BI - B 10 đều có thể là các
chiíiig từ hoặc thông điệp điện tử tương đương nếu được các bên
đồng ý hoậc tập quán quy định.

B2 Giấy phép, kiềm tra an ninh và các thủ tục khác

Neu có quy định, người mua phải tự chịu rủi ro và phí tổn để lấy
giấy phép xuất khẩu và nhập khấu hoặc các giấy phép chính thức
khác và làm thủ tục hải quan để xuất khấu hàng hóa.

B3

Hợp đòng vận tải và bảo hiềm
a) Hợp đồng vận tài

ga

Người mua không có nghĩa vụ đối với nẹười bán về ký kết hợp
đồng vận tải.

Th
iN

b) Hợp đồng bảo hiểm

Người mua không có nghTa vụ đối với người bán về ký kết hợp
đong bào hiẻm.

Đ4

Nhận hàng

Người mua phải nỉiận hàng khi hàng đã được giao theo mục A4
và A7.
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A5

Chuyển rủi ro

A6

nH
an
g.
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Người bán phải chịu tất cả rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của hàng
hóa cho đến khi hàng hóa được giao theo điều A4 trừ trường hợp
mất mát hoặc hư hỏng trong các ừườ ng hợp quy định tại điều B5.

Phân chia chi phí

A7

ga

Người bán phải trả mọi chi phí có liên quan đến hàng hóa cho đến
khi hàng đã được giao theo mục A4, trừ những khoản sẽ do người
mua chi trả theo điều B6.

Thông báo cho người mua

Th
iN

Người bán phải thông báo các thông tin cần thiết để tạo điều kiện
cho người mua tiến hành nhận hàng.

A8

Chứng từ giao hàng
Không có nghĩa vụ.

18
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Đ5

Chuyển rủi ro
Người mua chịu mọi rủi ro về mất mál hay hư hỏng của hàng hóa kề
từ khi hàng được giao theo mục A4.

B6

Phân chia chí phí
Người mua phải:

H
an
g.
co
m

Nếu người m ua không thông báo cho người bán như quy định ở
điều B7, thì ngưòi mua phải chịu mọi rủi ro về lĩiất mát hay hư hỏng
của hàng hoá kể từ ngày quy định hoặc ngày cuối cùng của thời hạn
quy định cho việc giao hàng; với điều kiện hàng đã được phân biệt
rõ ràng là hàng của hợp đồng.

a) trả mọi chi phí ỉiên quan tới hàno hóa kế từ khi hàng đã được giao
theo mục A4;

b) trả mọi chi phí phát sinh do không nhận hàng từ khi hàng được
đặt dưới quyền của mình hoặc do không thông báo ^kịp. thời cho
người bán theo mục B7, với điều kiện hàng đã được phân biệt rõ
ràng là hàng của hợp đồng;

ga
n

c) nếu có quy định, trà tất cà các thứ thuế, lệ phí và các chi phí khác
cũng như chi phí làm thủ tục hải quan đề xuất khẳu, và

d) hoàn trả tất cả chi phí và lệ phí inà người bán đà chi ra khi giúp
người mua theo mục A2.

B7

Thông báo cho n g ư ờ i bán

Th
iN

Người mua phải, khi người mua có quyền quyết định ngày và/hoặc
điểm nhận hàng tại địa điềm đà thỏa thuận, thông báo kịp thời cho
người bán về việc đó.

B8

Bằng chứng của việc giao hàng

Người mua phải cung cấp cho n^ười bán bằng chứng thích hợp vê
việc đã nhận hàng.
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A9

Kiểm tra - Đóng gói, bao bì - Ký mã hiệu
Người bán phái trả các chi phí về việc kiềm tra (như kiếm tra chất
lượng, cân, đo, đém) cần ửiiết để giao hàng theo quy định ớ mục A4.

nH
an
g.
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Người bán phải đóng gói hàng hóa và chịu chi phí về việc đó trừ khi
thông !ệ của ngành hàng quy định cụ thể hàng hoá được gửi đi
không cằn đóng gói. Người bán có thể đóng gói hàrm phù hợp với
phương thức vận tải, trừ khi người mua thông báo cho người bán
yêu cầu cụ thề về đóng gói trước khi hợp đồng được ký két. Bao bì
phải được ghi ký mã hiệu thích hợp.

A10 HỖ trợ thông tin và chi phí liên quan

Th
iN

ga

Nếu có quy định, người bán, theo yêu cầư của người mua, do người
mua chịu rủi ro và phí tổn, phài giúp đờ người mua để lấy các chứng
từ và thông tin kề cả thông tin an ninh mà người mua cằn để xuất
,khẩu và/hoặc nhập khấu hàng hóa và/hoặc vận tái đến địa điểm
cuối cùng.

20

Incoterms® 2010

ThiNganHang.com

Phòng Thương mại Quốc tế (ICC)

Đ9

Kiểm tra hàng hoá

nH
an
g.
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Người mua phải trả các phí tổn cho bất k>' việc kiểm tra bắt buộc
nào trước khi gửi hàna, kể cá việc kicm tra theo yêu cầu cùa các cơ
quan có thẩm quyền ở nước xuất khẩu.

B10 HỖ trợ thông tin và chi phí liên quan

Người mua phải thông bảo cho người bán một cách kịp thời các
thông tin an ninh đề người bán có thế thực hiện theo mục A 10.

Th
iN

ga

Người mua phải hoàn trà cho người bán tất cả chi phí và lệ phí mà
người bán đà chi để ỉấy được những chứng từ và thông tin theo
muc AIO.
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FCA
GIAO CHO NGƯỜI CHUYÊN CHỞ
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FCA (tên địa điềm giao hàng) Incoterms® 2010

H Ư Ớ N G DẢN s ủ DỤNG

Điều kiện này có thể sử dụng cho mọi phương thức vận tài và có thể sử
dụng khi có nhiều phương thức vận tải tham gia.
"Giao cho người chuyên chở" có nghTa là người bán giao hàng cho người
chuyên chở hoặc một người khác do người mua chí định, tại cơ sở của
người bán hoặc tại địa Ợiểm chỉ định khác. Các bên cần phải quy định rõ
địa điểm tại nơi được chọn đề giao hàng, vì rủi ro được chuyển cho người
mua tại địa điểm đó.

ga

Nẻu các bên định giao hàng tại cơ sở của người bán thì nên quy định địa
chỉ cơ sở của người bán là nơi giao hàng. Neu các bên có ý định giao
hàng tại một địa điểm khác thì các bên phải chỉ ra địa điểm giao hàng
khác đó.

Th
iN

Đièu kiện FCA đòi hỏi người bán phải thông quan xuất khẩu, nếu có. Tuy
vậy, người bán không có nghĩa vụ thông quan nhập khẩu, trả thuế nhập
khẩu hoặc trả chi phí làm thủ tục thông quan nhập khẩu.
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A

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BÁN

A1

Nghĩa vụ chung của n g ư ờ i bán
Người bán phải cung cấp hàng hóa và hóa đơn ihương mại phù họp
với họp đông mua bán và cung câp tât cả băng chứng phù hợp mà
họrp đông có thê đòi hòi.
Bất kỳ chứng từ nào được đề cặp trong mục AI - A 10 đều có thế ỉà
các chứng từ hoặc thông điệp điện tử tương đương nêu được các bên
thỏa thuận hoặc tập quán quy định

Giấy phép, kiềm tra an ninh và các thủ tục khác
Người bán phải chịu rủi ro và chi phí để lấy bất kỳ giấy phép xuất
khâu hoặc giâỵ phép chính thức nào khác và phải thực hiện mọi thủ
tục hải quan cân thiết để xuất khâu hàng hóa.

A3

Hựp đồng vận tải và bảo hiểm
a) Hợp đồng vận tải

nH
an
g.
co
m

A2

Người bán không có nghĩa vụ đối với người mua về ký kết họp đồnỉĩ
vận tải. Tuy vậy, nếu người mua yêu câu hoặc nêu đó là tập quán
thương mại và người mua không có một chỉ dẫn ngược lại kịp thời,
thì người bán có thề ký hợp đồng vận tài theo những điều kiện thôno
thường với những chi phí và rủi ro do người mua chịu. Trong cả hai
trường hợp, người bán có thể từ chôi ký hợp đông vận tải, và nếu từ
chối người bán phải thông báo ngay cho người mua biết vê việc đó.
b) Họp đồng bảo hiềrn

Giao hàng
Người bán phải giao hàng cho người chuyên chở hoặc một người
khác do người mua chỉ định tại địa điêm chỉ định, nêu có, vào ngàv
hoặc trong thời hạn quy định cho việc giao hàng.

Th
iN

A4

ga

Người bán không có nghĩa vụ đối với người mua về ký kết hợp
đồng bảo hiểm. Tuy vậy, người bán phải cung câp cho người mua
nếu người mua yêu cằu và chịu rủi ro và chi phí, nếu có, nhữne
thông tin người mua cần để mua bảo hiểm.

Việc giao hàng sẽ hoàn thành:
a) nếu địa điểm giao hàng là cơ sở của người bán, khi hàng đã được
bôc lên phương tiện vận tài của người chuyên chở được n%ườ\ mua
chỉ định.
b) trong trường họp khác, khi hàng hóa được đặt dưới quyền định
đoạt của người chuyên chờ hoặc một người khác do người mua chỉ
định và trên phương tiện vận tài của người bán và sẵn sàng đê dở.

Nếu một địa điểm giao hàng cụ thề tại nơi giao hàng chỉ định không
được người mua thông báo theo mục B7 d) và nêu tại địa điềm chỉ
định có một số điềm có thề giao hàng, thì người bán có thế chọn
điềm giao hàng phù hợp nhất cho mục đích của mình.
24
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B

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI MUA

B1 Nghĩa vụ chung của ngiFỜi mua
Người mua phải thanh toán tiền hànỵ như quy định trong hợp đồng
mua bán.
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Bất kỳ chứng từ nào đưọc đề cập ĩronR mục BI - BIO đều có thể là
các chứng từ hoặc thông điệp điện tử tươne đương néu được các bên
thỏa thuận hoặc tập quán quy định.

B2

Giấy phép, kiểm tra an ninh và các thủ tục khác
Nếu có quy định, người mua phải tự chịu rủi ro và phí tồn để ỉấy được
giây phép nhập khâu hoặc các giây phép chính thức nào khác và !àm
thủ tục hải quan để nhập Ịchầu hànơ hóa và quá cảnh qua nước khác.

B3

Hợp đồng vận tài và bảo hiểm
a) Hợp đồng vận tải
Người mua phải ký hợp đồng vận tài vởi chi phí của mình để vận
chuyển hàng hoá tư địa điểm chỉ định, trừ trường hợp hợp đồng vận
tải do người bán ký như quy định ờ mục A3 a).

Th
iN

ga

b) Họp đồng bào hiếm
Người mua không có nghĩa vụ đối với người bán về ký kết hợp
đong bảo hiêm.

B4

Nhận hàng

Người mua phải nhận hàng khi hàng hóa được giao theo mục A4.
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Trừ khi người mua có thông báo khác cho người bán, người bán có
thể giao hàng để vận chuyền theo phương thức mà số iượng và/hoặc
tính chất của hàng hoá đòi hỏi.

A5

Chuyển rùi ro

Phận chia chi phí

ga

A6
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Người bán phài chịu tất cà rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của hàng
hóa cho đến khi hàng hóa được giao theo điều A4 trừ trường họp
mất mát hoặc hư hỏng trong các trường họp quy định tại điều B5.

Người bán phải trà:

Th
iN

íi) mọi chi phí liên quan tới hàng hóa cho đến khi hàng đã được giao
theo mục A4, trừ những chi phí do người mua trả theo quy định tại
mục B6; và

b) chi phí về thủ tục hải quan cần thiết để xuất khấu, nếu có, cũng
như tất cà các thứ thuế, lệ phí và chi phí khác có thể phải trá khi
xuất khấu.
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B5

Chuyển rủi ro
Người mua chịu mọi rùi o .e mất mát ha>' hư hỏng cú<. hàng hóa kể
từ khi hàng được giao theo mục A4
Nếu

nH
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m

a) người mua không thông báo cho ngươi bán như quy định ở mục
B7, về chỉ định người chuyên chờ hoặc người khác như quy định
của mục A4 hoặc
b) người chuyên chở hoặc người khác do người mua chỉ định theo
mực A4 không nhận hàng

thì, người mua phải chịu mọi rủi ro về mất mát hay hư hỏng của
hàng hóa:
(i)

kề từ ngày quy định, hoặc nếu khô ' j quy định ngày Ihĩ

(ii)

từ ngày người bán thông báo theo mục A7 trong thòi hạn quy
định, hoặc, nếu không có ngày nao được thông báo

(iii)

thì tử ngày hết hiệu lực thời hạn giao hc.Ag đã được thỏa thuậii,

với điều kiện hàng đà được phân biệt rõ ràng là hàng của hợp đồng.

B6

Phân chia chi phi
Người mua phải:

Th
iN

ga

a) trà mọi chi phí liên quan tới hàng hóa kể từ khi hàng đã được giao
theo mục A4; ngoại trừ, nếu có quy định, chi phí làm thủ tục hải
quan xuất khẩu cần thiết, cũng như íất cà các loại thuế và lệ phí
khác phải nộp khi xuât khẩu hàng hoá theo quy định tại mục A6 b)\
b) tất cả chi phí phát sinh thêm, do:
(i)

người mua ki.óng chì định người chuyên chở hoặc một người
khác theo quy định ở mục A4. hoặc

(ii)

người chuyên chờ hay người được người mua chỉ định không
nhận hàna hoặc

(iii)

người mu:: không thông báo một cách thích hợp như quy định
ở mục B7,

với điều kiện là hàng đã được phân biệt rõ ràng là hàng của họp
đồng; và
c) Nếu có quy định, tất cả các thứ thuế, lệ phí khác cũng như các chi
phí làm thủ tục hài quan phải nộp khi nhập khẩu hàng boá và quá
cảnh qua nước khác.
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A7

Thông báo cho người mua

A8

nH
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Người bán phải, với rủi ro và chi phí do người mua chịu, thông báo
đầy đù cho người mua biết hàng hoá đã được giao như quy định ở
mục A4 hoặc người vận tải hoặc người khác do người mua chỉ định
đã không nhận hàng vào thời gian quy định.

Chừng từ giao hàng

Người bán phải cung cấp cho người mua với chi phí của người bán,
bàng chứng thông thường về việc giao hàng theo mục A4.
Người bán phải giúp đỡ người mua theo yêu cầu của người mua và
do người mua chịu rủi ro và phí tồn để ỉấy chứng từ vận tải.

A9

Kiểm tra - Đóng gói, bao bì - Kỷ mã hiệu

ga

Người bán phài trả các chi phí về việc kiểm tra (như kiểm tra chấí
lượng, cân, đo, đếm) cần ứiiết đề giao hàng theo quy định ở mục A4,
kể cả các phí tồn cho bất kỳ việc kiềm tra nào trước khi gửi hàng
theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền ở nước xuất khẩu.

Th
iN

Người bán phải, bàng chi phí cùa mình; đóng gói hàng hỏa, trừ khi
thông lệ cùa ngành hàng quy định cụ thể hàng hoá được gửi đi
không cần đóng gói. Người bán có thể đóng gói hàng phù hợp với
phương thức vận tài, trừ idìi người mua thông báo cho người bán
yêu cầu cụ thể về đóng gói trước khi hợp đồng được ký kết. Bao bì
phải được ghi ký mã hiệu thích hợp.

A10 HỖ trợ thông tin và chí phí liên quan
Nếu có quy định, người bán, theo yêu cầu của người mua, do người
mua chịu rủi ro và phí tổn, phải giúp đỡ người mua đề lấy các chứng
từ và thông tin kể cả thông tin an ninh mà người mua cần để nhập
khẩu và/hoặc vận tải đến địa điểm cuối cùng.
Người bán phài hoàn trà cho người mua tất cả chi phí và lệ phí phát
sinh trong trường họp người m ua đã chi để lấy được những chứng
từ và thông tin theo mục B 10.
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B7

Thông báo cho ngư ời bán
Người mua phải thông báo cho người bán vé
a) tên của người vận tài hoặc người khác được chi định theo mục A4
trong thời gian hợp lý để người bán có ihể giao hàng theo đúng quy
định;

H
an
g.
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b) nếu cần thiết, thời điềm được lựa chọn trong khoảng thời gian đã
thỏa thuận cho việc giao hàng khi người chuyên chở hoặc một
người được chỉ định sẽ nhận hàng;
/

c) phương thức vận tải được sử dụng bởi người được chỉ định; và
d) điểm nhận hàng tại địa điểm quy định.

B8

Bằng chứng của việc giao hàng

Người mua phải chấp nhận bàng chứng về việc giao hàng như đã
quy định tại mục A8.

Kỉểm tra hàng hoá
Người mua phải trả các chi phí cho việc kiềm tra bắt buộc trước khi
gửi hàng, ngoại trừ việc kiềm tra theo yêu câu của các cơ quan có
thầm quyền ở nước xuất khẩu.

Th
iN

ga
n

B9

B10 Hỗ trợ thông tin và chi phí lìèn quan
Người mua phải thông báo cho người bán một cách kịp thời các yêu
cầu về thông tin an ninh để người bán có thề thực hiện mục AIO.
Người mua phải hoàn trả cho người bán tất cả chi phí và lệ phí mà
người bán đẫ chi để lấy được những chứng từ và thông tin theo mục A10.
Nếu có quy định, theo yêu cầu của người bán, do người bán chịu rủi
ro và phí tồn, người m ua phải giúp đờ người bán một cách kịp thời
để lấy các chứng từ và thông tin kể cả thông tin an ninh mà người
bán cần để vận tải, xuất khẩu hàng hóa và quá cành qua nước khác.

ỉncoterms® 2010

29

ThiNganHang.com

ga
n

H
an
g.
co
m

Phòng thương mại Quốc tế (ICC)

Th
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CPT

cước PHÌ TRẢ TỚI
C P T (nơi đến quy định) Incoterms® 2010
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□eu v er y

H Ư Ớ N G DẢN SỦ DỤNG

Điều kiện này có thể sử dụng cho mọi phương thức vận tài và có thề sừ
dụng Ịdii có nhiều phương thức vận tài tham ỉiia.

"Cước phí trà tới" có nghĩa là người bán giao hàng cho người chuyên chở
hoặc một người khác do người bán chi định tại một nơi thỏa thuận (nếu
điểm đó đã được các bên thỏa thuận) và người bán phải ký hợp đồng và
trả chi phí vận tải cần thiết để đưa hàng hoá tới địa điềm đến được chi định.
Khi sừ dụng các điều kiện CPT, CIP, CFR, hay CIF, người bán hoàn thành
nghĩa vụ giao hàng khi người bán giao hàns cho người vận tải chứ không
phải khi giao hàng đến địa điềm đích.

Th
iN

ga

Điều kiện này có hai điểm tới hạn, vì rủi ro và chi phí được chuyển giao
tại hai điểm khác nhau. Các bên nên quy định càng rõ càng tốt trong họp
đồng về địa điềm giao hàng tại đó rủi ro được chuyền cho người mua, và
địa điểm đến được chỉ định mà người bán phải thuê phương tiện vận tải
đề chở hàng đến. Nếu nhiều người chuyên chở tham gia vận tài hàng hóa
đến nơi quy định và các bên không có thỏa thuận về điểm giao hàng cụ
thể, thì rủi ro được chuyển khi hàng hỏa đã được giao cho người chuyên
chở đầu tiên tại địa điềm hoàn toàn đo người bán lựa chọn và qua địa
điểm đó người mua không có quyền k i m soát. Nếu các bên muốn rủi ro
được chuyền tại một thời điểm muộn hơn (ví dụ như lại cảng biến hoặc tại
sân bay), thì họ phải quy định cụ thể trone; hợp đồng mua bán.
Các bên cũng nên quy định càng rõ càng tốt địa điểm tại nơi đến được chỉ
định, vì các chi phí đến điểm đó là do người bán chịu. Người bán phải ký
hợp đồng vận tải phù hợp với địa điềm này. Nếu người bán phải trả thêm
chi phí theo họp đồng vận tải liên quan đến việc dỡ hàng tại điềm đến quy
định, thì người bán sẽ không có quyền đòi người mua bồi hoàn những chi
phí đó trừ khi có thòa thuận khác giữa hai bên.

Điều kiện CPT yêu cầu người bán phải thông quan xuất khẩu, nếu có. Tuy
vậy, người bán không có nghĩa vụ thông quan nhập khẩu, trả bất kỳ khoản
thuế nhập khẩu hoặc thực hiện bất kỳ thủ tục thông quan nhập khẩu nào.
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A

NGHĨA vụ CỦA NGƯỜI BÁN

A1

Nghĩa vụ chung của n g irờ i bán
Người bán phải cung cấp hàng hóa và hóa đơn thưcmg mại phù hợp
với hợp đồng mua bán và cung cấp tất cả bằng chứng phù họp mà
hợp đồng có thể đòi hỏi.

A2

nH
an
g.
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m

Bất kỳ chứng từ nào được đề cập trong mục AI - A 10 đều có thế !à
các chứng từ hoặc thông điệp điện tử tương đương nếu được các bên
thỏa thuận hoặc tập quán quy định.

Giấy phép, kiểm tra an ninh và các thủ tục khác

Người bán phải chịu rủi ro và chi phí đề lấy bất kỳ giấy phép xuất
khẩu hoặc giấy phép chính thức nào khác và phải thực hiện mọi thủ
tục hái quan cần thiết để xuất khẩu hàng hóa và quá cảnh qua các
nước trước khi giao hàng.

A3

Hợp đòng vận tải và bảo hiểm
a) Hợp đồng vận tài

Th
iN

ga

Người bán phải ký hợp đồng vận chuyền hàng hóa tư một điẽm giaọ
hàng quy định, nếu có^ tại nơi giao hàng đến một điểm nhận hàng,
nếu có, tại địa điềm nhận hàng đã thỏa thuận. Hợp đồng vận tái phải
được lập theo những điều kiện thông thưòỉng với chi phí do người
bán chịu và vận tải theo tuyến đường thường lệ và theo cách thức
thông thường. Nếu địa điềm đến khong được thỏa thuận hoặc không
được xác định bởi tập quán, thì người bán có thề chọn điểm giao
hàng và địa điểm tại nơi đến quy định phù họp nhất với mục đích
của mình.
b) Hợp đồng bảo hiểm

Người bán không có nghĩa vụ đối với người mua, ký kết họp đồng
bào hiềm. Tuy vậy, người bán phải cung cấp cho người mua nếu
người mua yêu cầu và chịu rủi ro và chi phí những thông tin người
mua cần để mua bảo hiềm.

A4

Giao hàng
Người bán phải giao hàng cho người chuyên chở đã ký họp đồng
theo mục A3 vào ngày hoặc thời gian đã thỏa thuận.
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B

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI MUA

B1 Nghĩa vụ chung của ngưcH mua
Người mua phải thanh toán tiền hàng nhu quy định trong hợp đồng
mua bán.
Bất kỳ chứng từ được đề cặp trong mục BI - Ỉ310 đều có thể là các
chứnii từ hoặc thông điệp điện tứ tươníi đươrií^ nếu được các bên
đồng ý hoặc tập quán quy định.

nH
an
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co
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B2 Giấy phép, kiểm tra an ninh và các thủ tục khác

Nếu có quy định, noười mua phải tự chịu rui ro và phí tổn đế lấy
được giấy phép nhập khẩu hoặc các giấy phép chính thức nào khác
và làm thủ tục hải quan đẻ nhập khẩu hàng hóa và quá cảnh qua
nước khác.

B3 Hợp đồng vận tải và bảo hiểm
a) Hợp đồng vận tải

ga

Người mua khỏno, có nghĩa vụ đối với người bán về ký kết hợp
đồng vận tải.

b) Hợp đồng bảo hiểm

Th
iN

Người mua không có nghĩa vụ đối với người bán về ký kết hợp
đồng bảo hiếm.
'ĩuy vậy. nếu người bán yêu cầu. ní^ưòi mua phái cung cấp cho
người bán các thông tin cằn thiếĩ đe mua bao hiém.

B4

Nhận hàng

Người mua phái nhận hàng khi hàn" hóa dược ij;iao theo mục A4 và
nhận hàng từ nuười chuyên chờ tại địa đicm dến được chi định.
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A5

Chuyền rủi ro
Người bán phái chịu tất cà rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của hàng
hóa cho đến khi hàng hóa được giao theo điều A4 trừ trườn iì họrp
mất mát hoặc hư hỏng trong các trườriíi hợp quv định tại điều B5-

Phân chia chi phí

nH
an
g.
co
m

A6

Người bán phải trả:

a) mọi chi phí liên quan đến hàng hóa cho đen khi hàng đã được
giao theo mục A4, neoại trừ các chi phí do người mua phải trà theo
quy định tại mục B6;

b) cước phí và tất cả các chi phí khác phát sinh từ mục A3 a). bao
gồm cả chi phí xếp hàng và chi phí dờ hànc tại nơi đến mà người
bán phải chịu theo hợp đồng vận tải; và

Th
iN

ga

c) chi phí thủ tục hải quan cần thiết đề xuất khẩu, cũng như tất cá
các thứ thuế, ỉệ phí và chi phí khác có thề phái trả khi xuất khẩu, và
đề quá cảnh qua bắt kỳ nưóc nào trong quá trình vận chuyẻn nếu
những phí đó người bán phài chịu theo hợp đồnu vận tái, nếu có.

A7

Thông báo cho ngư ời mua

Người bán phải thông báo cho người mua là hàne đã được giao theo
mục A4.
Người bán phải thông báo cho người mua các thông lin cần thiết để
người mua có thể áp dụng các biện pháp thông thường cần thiết đế
nhận hàng.
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B5

Chuyển rủì ro
Người mua chịu mọi rủi ro về mất mát hay hư hỏng của hàng hóa kể
từ khi nhận hàng được giao theo mục A4.

Đ6

nH
an
g.
co
m

Nếu người mua không thông báo cho niìười bán như quy định ở
mục B7, nsười mua phải chịu mọi rủi ro về mất mát hay hư hòng
của hàng hoá kề từ ngày quy định hoặc neày cuối cùng của thời hạn
quy định cho việc giao hànii; với điều kiện hàng đã được phân biệt
rõ ràng là hàng cùa hợp đồng.

Phân chia chí phỉ

Theo quy định ờ khoán A3 a), nưười mua phai trá:

a) mọi chi phí liên quan tới hàng hóa kề từ khi hàng đă được giao
theo mục A4; ngoại trừ, chi phí làm thú tục hai quan xuất khẩu cần
thiết, cùn^ như tất cá các loại thuế và lệ phi khác phải nộp khi xuất
khấu, nếu có, theo quy định tại mục A6 c);
b) mọi chi phí và lệ phí liên quan ĩới hàng hoá trong quá trình vận
tài cho tới nơi đến quy định, trừ khi các chi phí và lệ phí đó là do
người bán phải trả theo hợp đồng vận tài;

c) chi phí dỡ hàn«, trừ khi những chi phí đỏ người bán đã trả theo
hợp đồng vận tải;

Th
iN

ga

d) tất cà chi phí phát sinh thêm do việc người mua không thôns: báo
cho nuưòi bán như quy định o mục B7, ké từ ngày quy định hoặc
ngày bết hạn thời hạn quy định cho việc uiri hàng, với điều kiện Ịà
hàng đã được phân biệt rồ ràĩiíi là hàns cùa hợp đônti, và
e) tất cả các loại thuế và lệ phí khnr eùnu như các chi phí làm thủ
tục hải quan phải nộp khi nhập khắii hàng hoá và chi phí quá cành
qua bất kỳ nước nào, trừ khi đà được bao iíồni Ironi; cưó'c phí cúa
hợp đồng vận tái.

B7

Thông báo cho người bán

Trong trường hợp người mua cỏ quyến quyết dịnh về thời gian giao
hàng và;'hoặc địa điềm đén hoặc diêm nhặn hàng tại địa điếm đó,
người mua phải thông báo cho người bán đầv đu vồ việc đó.
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A8

Chứng từ giao hàng
Nếu tập quán quy định hoặc người mua yêu cầu thì người bán phái
chịu chi phí cưng cấp cho người mua chứnii từ vận lai Ihỏng thưòni;
theo hợp đồng chuyên chớ quy định ở mục A3.

nH
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Chứng từ vận íải này phải ghi rõ hàng hóa của hợp đồng và ụhi rò
ngày giao hàng tropo khoảng ĩhời gian giao hàng đà thỏa thuận. Neu
có thỏa thuận hoặc theo tặp quán, thì chứng từ vận tải này cũnL; phái
cho phép người mua khiếu nại người chuyên chở về hànư hóa tại
nơi đến quy định và cho phép người mua bản hàng trong quá trình
vận tài bàníi cách chuyển giao chứng từ cho người mua tiếp theo
hoặc bằng cách thông báo cho người chuyên chớ.
Khi chứng từ vận tải được phát hành dưới dạng có thế chuyên
nhượng được và có nhiều bản gốc, thì một bộ đầy đú các bán gốc
phải được xuất trình cho nơười mua.

A9

Kiểm tra - Đóng gói, bao bi - Ký mă hiệu

Người bán phai trá các chi phí về việc kiểm tra (như kiếm tra chất
ỉượng, cân. đo, đếm) cần ữiiết đế giao hàng theo quy định ở mục A4.
kể cả các phí tốn cho bất kỳ việc kiểm tra nào trước khi »ứi hàng
Iheo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền ờ nước xuất khấu.

ga

Người bán phái, bàng chi phí của mình, đóng uói hànii hóa, trừ khi
thông lệ của ngành hàng quy định cụ thế hàrm hoá được gửi di
không cằn đóno eói. Người bán có thể đóníi liói hàng phù họp vói
phương thức vận tải, trừ khi naười mua đã thông báo cho ngưòi bán
yêu cầu cụ thể về đónii gói trước khi hợp đồrm đưọc ký kết. Bao bì
phải dược ohi ký mã hiệu thích hợp.

Th
iN

A10 Hỗ trợ thòng tin và chi phí liên quan
Nếu có quy định, nsười bán, theo yẽu cầu cúa noưòi mua. do nụưòi

mua chịu rủi ro và phí tồn, phải giúp đờ imuời mua đè lấy các chửnu
từ và thòng tin kể cả thông tin an ninh mà người mua cần để nhập
khẩu và/hoặc vận tái đến địa diốm cuối cùnii.

Người bán phái hoàn trá cho imưòi mua tất cá chi phí và iệ phi phai
sinh tronii trường liợp nuưòi mua đã chi đé Ịấy đưọc nhùng ciiứnii
từ và thông tin Iheo mục B 10.
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B8

Bằng chứng giao hàng

Đ9

nH
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Người mua phải chấp nhặn các chúng từ vận tải được quy định tại
mục A8 nếu chúng lừ đó phù hợp với hựp đỏng.

Kiềm tra hàng hoá

ga

Người mua phải trả các chi phí cho việc kiểm tra bẳl buộc trước khi
gừi hàng, ngoại trừ việc kiểm tra theo yéu cầu của các cơ quan có
thẩm quyền ở nước xuất khấu.

Th
iN

B10 HỖ trợ thông tin và chi phí liên quan
Người mua phải thông báo cho người bán một cách kịp thời các yêu
cầu về Ihông tin an ninh đề người bán có thề ĩhực hiện mục A 10.

Người mua phải hoàn trả cho người bán tất cả chi phí và lệ phí mà
người bán đã chi đề lấy được nhữníi chứng từ và thônu tin theo mục
AIO.
Nếu có quy định, theo yêu cầu của người bán, do người bán chịu rủi
ro và phí tồn, người mua phải giúp đờ người bán một cách kịp thòi
để lấy các chứng từ và thông tin kề cả thông tin an ninh mà người
bán cần đế vận tài, xuất khẩu hàno hóa vả quá cánh qua nước khác.
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CIP

cước PHÍ VÀ BẢO HIÉM TRẢ TỚI

nH
an
g.
co
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C iP (nơi đốn quy định) Incoterms® 2010

Huóngdẫn sú DỤNG

Điều kiện này có thể sử dụns cho mọi phươnii thức vận tải và có thể sử
dụng khi có nhiều phương thức vận tai tham ^ia.
Điều kiện ‘‘Cước phí và bảo hiểm tra tởi” có nghĩa là người bán giao hàng
hóa cho imười chuyên chở hoặc ntĩười khác do người bán chí định tại địa
điềm dã thoa thuận (nếu địa điếm đã được thỏa thuận giữa các bên), ngoài
ra người bán phai trá chi phí vận tải cằn thiết đê đưa hàne, hóa tới nơi đến
quy định.

Th
iN

ga

Người bán cQng phái ký họp đồng báo hiém cho nhừng rủi ro của người
mua về mất mát hoặc hư hởng của hàng hóa trong quá trình vận tái.
Người mua cần lưu ý ràna theo điều kiện CIP người bán chí phái mua bảo
hiềm với phạm vi tối thiều. Nếu ngưòi mua muốn được báo hiềm với
phạm vi lớn hơn, n£ìuời mua cần thỏa thuận rõ ràng với người bán hoặc tự
minh mua báo hiểm bố sun^i.
Khi sử dụiiỉi các điẻu kiện c v v, riP , CỰR và C'Ịp. n«ười bán hoàn thành
nghĩa vụ giao hàng khi giao hàng hỏa cho người chuyên chờ chứ không
phải khi hàng hóa được vận chuyển tới đicm đén quy định.

Điều kiện này có hai điểm tới hạn: rui ro và chi phí đưcrc chuyền giao tại
hai địa điêm khác nhau. Các bến sc phai xác định rõ điêm giao hàng, nơi
rúi ro được chuyên sang cho nmrời mua và điềm đến quy định, nơi người
bán phải ký hợp đồng vận tái. Neu nhiều nííười vặn lải được sử dụng cho
việc vận chuyến hàng hóa đến noi quy định và các bên không có thỏa
thuận về điếm ^iao hàns cụ Ihế. thì rủi ro được chuyển khi hàng hóa đã
được chuyén giao cho người chuvên chó’ đầu tiên tại địa điểm hoàn toàn
do người bán lựa chọn và người mua khỏnii có quyền gì về việc này, Neu
các bên muốn rủi ro được chuvên tại mộí thời điém sau đó (ví dụ như tại
cảng biến hoặc tại sân bayX thì họ cần phái quy định cụ thề trong hợp
đồng mua bán.
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'ác bên cằn xác định chính xác địa điềm đến tại nơi đến đã thỏa thuận, vi
các chi phí đến địa điểm đó do người bán chịu. Người bán phải ký họp
đồng vận tải đến đúng địa điểm này. Nếu người bán phải trả thêm chi phí
theo hợp đồng vận tải liên quan đến việc dỡ hàng tại nơi đến quy định, thì
người bán sẽ không có quyền đòi người mua bồi hoàn nhừng chi phí đó
trừ khi hai bên có thỏa thuận khác.

Th
iN

ga
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g.
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Điều kiện C lp yêu cầu người bán phải thông quan xuất khầu, nếu có quy
định. Tuy vậy, người bán không có nghĩa vụ thông quan nhập khẩu, trả
bất kỳ khoàn thuế nhập khẩu hoặc thực hiện bất kỳ thủ tục thông quan
nhập khẩu nào.
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A
A1

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BÁN
Nghĩa vụ chung của người bán
Người bán phải cung cấp hàng hóa và hóa đon thưo'n« mại phủ hcỵp
với hợp đồng mua bán và cung cấp tấl cá bằne chứnu phu hợp mà
hợp đồn^ có thể đòi hỏi.

A2

nH
an
g.
co
m

Bất kỳ chứng từ nào được đề cập trong mục AI - AIO đều có thề !à
các chứng từ hoặc thông điệp điện tử tươtiíi đương nếu được các bên
thỏa thuận hoặc tập quán quy định.

Giấy phép, kiêm tra an nính và các thủ tục khác

Th
iN

ga

Người bán, nếu cằn, phải chịu rủi ro và chi phí để lấy bất kỳ giấy
phép xuất khầu hoặc giấy phép chính thức nào khác và phải thực
hiện mọi thủ tục hải quan cần thiết đế xuất khẩu hàng hóa và quá
cành qua các nước trước khi giao hàng.
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B
B1

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI MUA
Nghĩa vụ chung của n g i/ò i mua
Người mua phải thanh toán tiền hànii như quy định tronu hợp đồng
mưa bán.

B2

nH
an
g.
co
m

Bất kỳ chứng từ nào được đề cập trong mục Bỉ - BIO đều có thể là
các chứng từ hoặc thông điệp điện tứ tương đương nếu được các bẽn
đônt: ý hoặc tập quán quy định.

Giấy phép, kiềm tra an ninh và các thủ tục khác

Th
iN

ga

Nếu có quy định, người mua phải tự chịu rũi ro và phí tổn đề lấy
giấy phép nhập khẩu hoặc các eiấy phép chính thức và làm thủ tục
hai quan để nhập khẩu hàng hóa và quả cánh qua nước khác.
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A3

Hơp đồng vận tảí và bảo hiểm
a) Hợp đồng vận tải

H
an
g.
co
m

Người bán phái ký họp đồng vận chuvền hàng hóa tù một địa điểm
giao hàng thóa thuận, nếu có, tại nơi giao hàng đến noi đến chí dịnh
hoặc, nếu có thòa thuận, tại một điểm ớ nơi đó. Họp đồng vận tái
phài được lập theo những điều kiện thông thườno với chi phí do
người bán chịu và vận lải theo tuyến đườniỉ thường lệ và theo cách
thức thông thường. Nếu một địa điềm cụ thế không được thỏa thuận
hoặc không được xác định bởi tập quán, thì người bán có thể chọn
địa điếm giao hàng và địa điêm tại nơi đến quy định phù hợp nhất
với mục đích cùa mình.
b) Hợp đồn& báo hiểm

Người bán phải chịu phí tổn mua bảo hiếm cho hàng hóa nhu ihoa
thuận trong hợp đồng với mức báo hiềm tối thiếu theo điều kiện c
của Điều kiện bào hiểm hàng hóa của Viện những người bảo hiểm
Luân Đôn hoặc điều kiện bảo hiểm tươna tự. Báo hiểm phái được
mua ở nsười bảo hiềm hoặc một cônu ty bảo hiêm cỏ u\ tín đẻ
người mua hoặc bất kỳ người nào khác có lợi ích bào hiẻm đối với
hàng hóa, có thể khiếu nại trực tiêp từ người bào hiểm.

ga
n

Khi người mưa yêu cầu, người bán sẽ. phụ thuộc vào các thông tin
mà người mua cung cấp theo vẻu cáu cứa naười bán, mua báo hiếm
bố sung, bằng chi phí cua nuưoỉ riiua, nếu có thề. như điều kiện A
hoặc B của Bản các điều kiện bao hiêm hàntĩ hóa (L.MA ỈUA) cùa
Viện những người báo hiêm l.uâỉi f)ôn hoặc điéu kiện bào hiềm
tương tự, và/hoặc báo hiếm thêm điều kiện báo hiẽm chiến tranh
(Institue W arC!auses) và/h(ìăc đicu kiện báo hiẽm dìiih công {l.MA/
lUA) hoặc điều kiện iưonn. lự

Th
iN

Bảo hiềm tối thiểu phải bao liòm uia hang qui định trong hợp đồng
cộng 10% (tức !à 110%) và dược mua bàng dồng tiền cúa hợp đồĩiíĩ.
Bảo hiểm phải có hiệu lực từ địa đíêm giao hàn” quy dịnh ở mục A4
và A5 cho đến ít nhất là tại nơi đen quy định.

Người bán phải cung cấp cho người mua đoTi bảo hiếm hoặc bằng
chứng khác về việc mua báo hiếm.

Ngoài ra, người bán phài CUỈÌ” cấp cho người mua trong trường hợp
người mua yêu cầu và chịu rủi ro và chi phí (nếu có), những thông
tin người mua cần để mua báo hiểm bổ sun«.

A4

Gỉao hàng
Người bán phải giao hàns bẩníĩ cách eiao cho nguòi chuyên chớ đà
ký hợp đồng theo mục A3 vào neày hoặc thời íỉian đã thỏa thuận.
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B3

Hợp đòng vận tải và b ả o hiềm
a) Hợp đồng vận tài

nH
an
g.
co
m

Người mua không có nghĩa vụ đối với rìuirời bán về ký kết hợp
đồng vận tài.

b) Họp đồng bảo hiêm

Người mua khône có nghĩa vụ đối vói naười bán ve ký kết hợp
đồn« bào hiếm.

Th
iN

ga

Tuy vậy. người mua phái cung cấp cho nuười bán khi có yêu cầu,
thông tin để neười bán mua bao hiẻm bồ suniì theo vêu cầu của
níỉười mua quy định tron« mục A3 b).

B4

Nhận hàng
Người mua phải nhặn hànư khi hàriÊi hóa đưọc ^iao theo mục A4 và
nhận hàng từ người chuyên chờ tại rơi đến chi định.
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A5

Chuyền rủi ro
Người bán phải chịu tất cà rủi ro về mất mát hoặc hư hung cúa hàne
hóa cho đến khi hàng hóa được giao theo điều A4 trừ trườne họp
mất mát hoặc hư hỏng trong các truờnỉì hợp quy định tại diéu B5.

Phân chia phí tổn

nH
an
g.
co
m

A6

Neười bán phải trả:

a) mọi chi phí Ịiên quaiì đến hàne hóa cho đến k..i hàntỉ đà được
giao theo mục A4, naoại trừ các chi phí do no^ườì mua phải trả theo
quy định tại mục B6;

b) cước phí và tất cả các chi phí khác phát sinh từ mục A3 a). bao
gồm cả chi phí xếp hàne và chi phí dỡ hàne tạ nưi đẻn mà người
bán phải chịu theo hợp đồng vận tải;
c) chi phí bảo hiếm theo quy định tạl mực A3b); và

Th
iN

ga

d) chi phí ihú tục hái quan cần thiết đề xuất kháu, nêu cỏ. cùnt’ như
tất cả các thứ thuế, lệ phí và chi phí khác có thẻ phai tra khi xuất
khẩu, và chi phí để vận chuyền qua bất kv nước nào má neười bán
phải chịu theo hợp đồng vặn tải.

A7

Thông báo cho ngiPỜi mua
Nsười bán phải thông báo cho nsiười mua là hàng đà đirợr Ị>iao theo
mục A4.

Người bán phái thông báo cho người mua các thôrm tin cần thiết dẽ
người mua có thể áp dụn^ các biện pháp thông thường cầp ihiêt đê
nhận hàng.
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B5

Chuyển rủi ro
Người mua chịu mọi rùi ro về mắt mát ha\ hư hóng của hàng hóa kể
từ khi hàng hóa được giao theo mục A4

B6

Phân chia chi phí

H
an
g.
co
m

Nếu người mua không thôniì báo cho nguời hán như quy định ớ
mục B7, người mua phái chịu mọi ruỉ ro vê mất mát hay hư hỏniỉ
cúa hàng hoá kể từ neày quy định hoặc n 2.ầ\ cuối cùnt* của thời hạn
quy định cho việc giao hàniỉ; với điều kiện hàrm đã được phân biệt
rõ ràng là hàng cùa hợp đồnu.

Phụ thuộc vào quy định ờ khoán A3 a). rmười mua phái trả:

a) mọi chi phí liên quan tói hàníi hóa kẻ từ khi hàng đà được giao
theo mục A4: ngoại trừ, chi phí ỉàm thu tục hải quan xuất khẩu cần
thiết, cũn^ như tất cà các ỉoại thuế và ỉệ phí khác phải nộp khi xuất
khầu. nếu có, theo quy định tại mục A6 c);

b) mọi chi phí và lệ phí liên quan tới hàrm hoá trong quá trình vặn
tài cho tới nơi đến quy định, trừ khi các chi phí và iệ phí đó là do
người bán chịu theo hợp đồng vận tài;

c) chi phí dờ hàn^, trừ khi nhừns phi chi phí đó người bán đã trả
theo hợp đồng vận tàị;

ga
n

d) tấí cà chi phí phát sinh thêm do việc người mua không thông báo
cho người bán như quy định ở mục B7. kế từ ngày quy định hoặc
ngày hết hạn thời hạn quy định cho việc gửi hàng, với điều kiện là
hàng đã được phân biệt rõ ràng là hàn^ của hợp đồng;

Th
iN

e) tất cà các loại thuế và Ịệ phí khác cũng như các chi phí làm thủ
tục hải quan phải nộp khi nhập khâu hàng hoá và chi phí quá cành
qua bất kỳ nước nào, trừ khi đà được bao gôm íronii cước phí của
hợp đ ồn s vận tảij và
0 Chi phí mua bảo hiểm bồ sune ihco yêu cằu của ní^ười mua quy
định tại mục A3 và B3.

B7

Thông báo cho n gư ời bán

Người mua phài, troníi trường họp niíườị mua có quyền quyết định
về thời gian gửi hàng và/hoậc nơi đén chỉ định hoặc điểm nhận hàng
tại nai đến đó, thông báo cho nuười bán đầv đủ về việc đó.
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A8

Chứng từ giao hàng
Nếu tập quán quy định hoặc người mua yêu cầu, người bán phái
chịu chi phí cung cấp cho người mua chứng từ vận tái thông thường
theo hợp đồng chuyên chớ quy định ở mục A3.

nH
an
g.
co
m

Chứng từ vận tái này phải ghi rõ hàng hóa của họp đồnẹ và íihi rõ
ngày giao hàng trong khoảng thời gian siao hàng đà thóa thuận. Neu
có thỏa thuận hoặc theo tập quán, chứng từ vặn tái này cùna. phái
cho phép người mua khiếu nại vói neười chuyên chỏ về hàno hóa
tại nơi đến quy định và cho phép người mua bán hàn” troníi quá
trình vận tài bàng cách chuyến giao chứng từ cho niiưòi mua tiếp
theo hoặc bằng cách thòng báo cho người chuyên chớ.
Khi chứrm từ vận tải được phát hành dưói dạng có thê chuvẽn
nhượng được và có nhiều bản gốc, thì một bộ đầy đú các ban tiốc
phải được xuất trình cho ngưòi mua.

A9

Kiểm tra - Đóng gói, bao bì - Ký mã hiệu

Người bán phái trả các chi phí về việc kiểm tra (như kiếm tra chất
lượng, cân, đo, đem) cần ứiiét đế giao hàng theo quy định ở mục A4,
kề cà các phí tồn cho bấl kỳ việc kiểm tra nào trước khi gửi hàim
theo yêu cầu cúa các co quan có thấm quyền ơ nưóc xuất khắu.
Người bán phải, bằng chi phí của mình, đóng gói hànii hóa, trừ khi
theo thông lệ của ngành hàng cụ thể, hàng hoá đưọc
đi khôrm
cần đóng gói. Người bán có thế đóng gói hàníi phù hợp với phưo'n&
thức vận tải, trừ khi người mua đã thông báo cho người bán yêu cẩu

ga

cụ thể về đ ó n g gói trước khi h ọ p đồntí được ký kết. ỉìíiO bì phái

được ghi ký mã hiệu thích họp.

Th
iN

A10 Hỗ trợ thông tin và chi phi liên quan
Nếu có quy định, người bán, theo vêu cầu cua nLiirởi mua. do n<>ưò'i
mua chịu rủi ro và phí tồn. phái eiúp đở nmròi mua đè lấy các chứnu
từ và thôníi tin kế cá thông tin an ninh mà nmròi mua cần de nhập
k h ấ u v à l i o ặ c v ậ n tái đ ế n đ ị a đ i ế m cLiổi c ù n ” .

Ngưòi bán phải hoàn trả cho niĩưòi mua tất cá chi phí và lệ phí phái
sinh tron« trưÒTm hợp người mua đã chi đế lấy được nhừne chímu
từ và thông tin theo mục B 10.
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B8

Bằng chứng giao hàng

B9

nH
an
g.
co
m

Người mua phải chấp nhặn các chứng từ vận tài được quy định tại
mục A8 nếu chúm^ từ đó phù hợp với hí/p đồng

Kiểm tra hàng hoá

ga

Người mua phải trả các chi phí cho việc kiểm tra bất buộc trước khi
gửi hàng, ngoại trừ việc kiểm tra theo ýêu cầu của các cơ quan có
thẩm quyền ở nước xuất khẩu.

Th
iN

B10 HỖ trợ thộng tin và chi phí liên quan
Người mua phải thông báo cho người bán một cách kịp thời các yêu
cầu về thông tin an ninh đề người bàn có thề thực hiện mục AỈO.
Người mua phải hoàn trả cho người bán tất cá chi phí và iệ phí mà
người bán đã chi để lấy được những chứng từ và thông tin theo mục
AIO.
Nếu có quy định, theo vêu cầu của người bán. do người bán chịu rủi
ro và phí tổn, người mua phải giúp đờ người bán một cách kịp thời
để iấy các chứng từ và thông tin kề cả thông lin an ninh mà người
bán cần để vận tải, xưất khẩu hàng hóa và quá cảnh qua nước khác.
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DAT
GIAO TẠI BÉN
DAT (nơi đến quy định) Incotermsíg) 2010

H
an
g.
co
m

DÈLIVIĨRY

t

HƯỚNG DẰN S Ử DỤNG

Điều kiện này có thể sừ dụng cho mọi phuơng thức vận tải và cóthề sử
dụng khi có nhiều phương thức vận tải tham gia.

ga
n

“Giao tại bến” (Deliver at terminaỉ) có nghĩa là người bán giao hàng, khi
hàng hóa sau khi đã dờ khỏi phương tiện vận tải, được đặt dưới sự định
đoạt cùa người mua tại một bến chỉ định, tại càng hoặc tại nơi đến chỉ
định. “Bến” (terminal) bao gồm bất kỳ nơi nào. dù có mái che hay không
có mái che, như cầu cảng, kho, bãi Container hoặc ga đường bộ, đường sắt
hoặc hàng không. Người bán chịu mọi chi phí và rủi ro liên quan đểđưa
hàng hóa đến và dỡ hàng tại bến ở càng hoặc nơi đến chỉ định.

Th
iN

Các bẽn nên quy định càng rõ càng tốt về bến và, nếu có thế, một điểm cụ
thể tại bến hoặc tại cảng hoặc nơi đến thỏa thuận vì người bán chịu rủi ro
đưa hàng hóa đến địa điểm đó. Người bán được khuyên nến ký hợp đồng
vận tải đến đúng địa điểm đó.
Hơn nữa, nếu các bên muốn người bán chịu rúi ro và chi phí vận chuyển
và dỡ hàng từ bến đến một địa điềm khác thì nén sử dụng điều kiện DAP
hoặc DDP.

Điều kiện DAT yêu cầu người bán làm thù tục thông quan xuất khầu hàng
hoá, nếu cần. Tuy vậy, người bán không có nghĩa vụ ỉàm thủ tục nhập
khấu, trả bất kỳ khoản thuế nhập khẩu nào hay tiến hành các thú tục thông
quan nhập khẩu.
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A

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BÁN

A1

Nghĩa vụ chung của ngư ời bán
Người bán phải cung cấp hàng hóa và hóa đo*n thương mại phù họp
với hợp đồng mua bán và Gung cấp tất cà bằng chứng phù hợp khác
mà hợp đồng có thể đòi hỏi.

A2

nH
an
g.
co
m

Bất kỳ chúng từ nào được đề cập trong mục AI - A 10 đêu có thê là
các chúmg từ hoặc thông điệp điện từ tương đưưng nếu được các bên
thỏa thuận hoặc tập quán quy định.

Giấy phép, kiểm tra an ninh và các thủ tục khác

Nếu có quy định, người bán phải tự chịu rủi ro và chi phí để lấy giấy
phép xuất khẩu, nhập khẩu hoặc các giấy phép chính thức khác và
làm tất cả thủ tục hải quan để xuất khẩu, để vận tải qua các nước.

A3

Hợp đồng vận tải và bào hiểm
a) Hợp đồng vận tài

Người bán phải chịu phí tổn ký hợp đồng vận tái để chuyên chở
hàng hoá tới bến chỉ định íại cảng hoặc nơi đến thoa thuận. Neu
không thoả thuận được một bến cụ thề hoặc không quyết định được
theo tập quán, thì người bán có thề chọn một bến tại cảng hoặc nơĩ
đến thỏa thuận phù hợp nhất với mục đích của mình.
b) Hợp đồng bảo hiểm

Th
iN

ga

Người bán không có nghĩa vụ với người mua về ký kết hợp đồng
bảo hiểm. Tuy vậy, nếu người mua yêu cầu và chịu rùi ro và chi phí
(nếu có), người bán phải cung cấp cho người mua những thông tin
cần thiết đế mua bào hiềm.

A4

Giao hàng
Người bản phải dò hàng khỏi phưorng tiện vặn tái và sau đó phái
giao hàng bằng cách đặt hàng hóa dưới quyền định đoạt của người
mua tại bến chi định như tại mục A3 a) ờ cang hoặc nơi đên thỏa
thuận, vào ngày hoặc trong thời hạn quy định.
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B

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI MUA

B1

Nghĩa vụ chung

của người mua

Người mua phải thanh toán tiền hàne như quy định trong hợp đồng
mua bán.
Bất kỳ chứng từ được đề cập trong mục BI - BIO đều có thể là các
chứng từ hoặc thông điệp điện tử tươrm đương nếu được các bên
đồH2 ý hoặc tập quán quy định.

nH
an
g.
co
m

B2 Giấy phép, kiềm tra an ninh và các thủ tục khác

Nếu có quy định, người mua phải tự chịu rủi ro và phí lổn để lấy
được giấy phép nhập khẩu hoặc các Eĩiấy phép chính thức khác và
làm thú tục hải quan để nhập khấu hàno hỏa,

B3

Hợp đồng vận tải và bảo hiềm
a) Hợp đồng vận tải

Người mua không có nghTa vụ đối vói n^ười bán về ký kết họp
đồng vận tải.

b) Hợp đồng bảo hiểm

VỊI

đối với níỉười bán về ký kết hợp

ga

Người mua không có nghĩa
đồne bảo hiềm.

Th
iN

Tuy vậy, khi iigười bán yêu cầu, ngưòi mua phải cung cấp cho
người bán các thôna tin cần thiết để mua bảo hiềm.

Đ4

Nhận hàng

Người mua phải nhận hàng khi hànụ hỏa duực giao iheo mục A4.
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A5

Chuyên rủi ro

A6

nH
an
g.
co
m

Người bán phải chịu tất cả rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của hàns
hóa cho đến khi hàng hỏa được giao theo mục A4 trừ trường hợp
mất mát hoặc hư hỏng trong các trường hợp quy định tại điều B5.

Phân chia chi phí
Người bán phải trả:

a) ngoài các chi phí phát sinh từ mục A3a), mọi chi phí liên quan tới
hàng hoá cho đến khi hàng đã được giao theo mục A4; ngoại ưừ
những chi phí người mua trà theo mục B6; và

A7

ga

b) chi phí về thủ tục hải quan, nếu có, cần thiết đề xuất khẩu cũng
như tất cả các thứ thuế, lệ phí và chi phí khác phải trả khi xuất khấu
và chi phí vận chuyển qua bất kỳ nước nào trước khi giao hàng theo
mục A4.

Thông báo cho ngư ời mua

Th
iN

Người bán phải thông báo cho người mua các thông tin cần thiết để
người mua có thề áp dụng các biện pháp íhông thường cần thiết để
nhận hàng.

A8

Chứng từ giao hàng

Người bán phải cung cấp cho người mua, bằníì chi phí của minh,
chứng từ để người mua có thể nhận hàng theo mục A4/ B4.
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B6

Chuyẻn rủi ro
Người mua phái chịu mọi rúi ro về mất mát hay hư hỏng của hàntí
hoá kề từ khi hàng đà được giao theo mục A4. Neu
a) người mua không hoàn thành nghĩa vụ của mình theo mục B2 thì
người mua phải chịu mợi rủi ro về mất mát hay hư hỏng của hàng
hóa xảy ra từ việc đó, hoặc

B6

nH
an
g.
co
m

b) người mua không thông báo theo mục B7, thì người mua chịu
mọi rủi ro về mất mát hay hư hòng của hàng hóa kể từ ngày thỏa
thuận hoặc ngày cuối cùng của ứiời hạn thỏa thuận cho việc giao
hàng, với điều kiện hàng đà được phân biệt rõ ràng là hàng cùa hợp
đồng.

Phân chỉa chi phí

Người mua phải trà:

a) tất cả các chi phí liên quan đến hàng hóa kế từ khi hàng được giao
theo mục A4;

b) các chi phí phát sinh mà người bán đã chi nếu người mua không
hoàn thành nghĩa vụ của mình theo mục B2 hoặc không thông báo
theo mục B7 với điều kiện là hàng đã được phân biệt rõ ràng là hàng
cứa hợp đồng; và

B7

ga

c) nếu có, tất cả các chi phí thú tục hái quan cũng như thuế, lệ phí và
các chi phí khác phải trá khi nhập khẩu hàng hóa.

Thông báo cho người bán

Th
iN

Người mua phải, khi quyết định được về thời gian trong khoảng thời
gian thỏa thuận và/'hoặc địa điểm nhặn hàníì tại bến chỉ định,, thông
báo cho người bán đầy đủ về việc đó.

B8

Bàng chứng giao hàng

Người mua phái chắp nhận chứne từ íiiao hàng do người bán cung
cấp phù hợp với mục A8.
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A9

Kiểm tra - Đóng gói, bao bì - Ký mã hiệu
Người bán phải írả các chi phí về việc kiềm tra (như kiém tra chất
lượng, cân, đo, đếm) cần ứiìết để giao hàng theo quy định ở mục A4,
kể cả các phí tồn cho bất kỳ việc kiểm tra nào trước khi gửi hàne
theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền ở nước xuất khẩu.

nH
an
g.
co
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Người bán phải, bằng chi phí của mình, đóng gói hàng hóa, trừ khi
theo thông lệ của ngành hàng, hàng hoá được gửi đi không cần đóng
gói. Người bán có thể đóng gói hàng hóa phù hợp với phương thức
vận tải, trừ khi người mua đã thông báo cho người bán yêu cầu cụ
thề về đóng gói trước khi hợp đồng được ký kết. Bao bì phải được
ghi ký mã hiệu thích họp.

A10 HỖ trợ thông tin và chi phí liên quan

Nếu cỏ quy định, người bán, theo yêu cầu của người mua, do người
mua chịu rủi ro và phí tồn, phải giúp đỡ người mua để lấy các chứng
từ và thông tin kề cà thông tin an ninh mà người mua cần để nhập
Vhẩu và/hoặc vận tải đến địa điểm cuối cùng.

Th
iN

ga

Người bán phải hoàn trả cho người mua tất cả chi phí và ]ệ phí mà
người mua đã chi đề lấy hoặc giúp đờ đề lấy được các chứng từ và
thông tin theo mục BIO.
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B9

Kỉẻm tra hàng hoá

nH
an
g.
co
m

Người mua phải trả các chi phí cho việc kiểm tra bắt buộc trước khi
gửi hàng, ngoại trừ việc kiểm Ira theo yêu cầu của các cơ quan có
thấm quyền ờ nước xuất khầu.

B10 HỖ trợ thông tin và chi phí liên quan

Người mua phải thông báo cho ns^ười bán một cách kịp thời các yêu
cầu về thông tin an ninh đề nưười bán có thề thực hiện mục AIO.

Người mua phải hoàn trả cho người bán tất cả chi phí và Ịệ phí mà
người bán đã chi để cung cấp hoặc giúp đờ để cung cấp chứng từ và
thông tin theo mục AIO.

Th
iN

ga

Nếu có quy định, theo yêu cầu của người bản, do người bán chịu rủi
ro và phí tồn, người mua phải cung cấp hoặc giúp đờ người bán một
cách kịp thời đề iấy các chứng từ và thông tin kề cả thông tin an
ninh mà người bán cần đế vận tái, xuất khấu hàng hóa và vận tải qua
nước khác.
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Phòng thương mại Quốc tế (ICC)
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DAP
GIAO HÀNG TẠI NƠI ĐÉN
DAP (tên nơi đến) Incoterms® 2010

HƯỚNG DẦN SỬ DỤNG

H
an
g.
co
m

DỂLIVẸRY

Điều kiện này có thể sứ dụng cho mọi phương thức vận tái và có thể sứ
dụng khi có nhiều phương thức vận tái tham i^ia.
“Giao hàng tại nơi đến" có nghĩa ỉà người bán siao hàng khi hàna hóa
được đặt dưới quyên định đoạt cùa neười mua trên phươno tiện vận tải,
sẵn sàng đề dỡ tại nơi đến chỉ định. Người bán chịu mọi rủi ro liên quan
để đưa hàng hóa đên nơi đến chi định.

ga
n

Các bên nên quy đinh càng rồ càng tốt về địa điểm cụ thể tại nơi đến thóa
thuận vì người ban chịu mọi rúi ĨO tới địa điếm đó. Người bán được
khuyên nên ký hợp đồng vận tải đến đúnu địa điếm đó. Nếu người bán,
theo hợp đồng vận tải phái trả chi phí dõ hàng ớ nơi đến thì người bán
không có quyền đòi lại khoản phí này từ người mua, trừ khi có thóa thuận
khác giữa hai bén.

Th
iN

Diều kiện D A Pyêu cầu người bán làm thủ tục thông quan xuất khấu, nếu
có. Tuy vậy, người bán không có nghĩa vụ làm thủ tục thôns quan nhập
khâu, trả thuê nhập khâu hoặc ]àrn các thù tục thông quan nhập khâu. Nêu
các bên muốn người bán làm thú tục thông quan nhập khấu, trá thuế và
chi phí liên quan đến nhập khấu thì nẻn sử dụnu diều kiện DDP.
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A

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BÀN

A1

Nghĩa vụ chung của ngư ời bán
Người bán phải cung cấp hàng hóa và hóa đơn thương mại phù họp
với hợp đồng mua bán và cung cấp tất cả bàng chứng phù hợp mà
hợp đồng có thề đòi hỏi.

A2

H
an
g.
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Bất kỳ chứng từ nào được đề cập trong mục AI - A ]0 đều có thể là
các chứng từ hoặc thông điệp điện tử tương đươns nếu được các bên
thỏa thuận hoặc tập quán quy định.

Giấy phép, kiểm tra an ninh và các thủ tục khác

Nếu có quy định, người bán phải tự chịu rủi ro và chi phí để lấy bất
kỳ giấy phép xuất khẩu hoặc giấy phép chính thức khác và phài thực
hiện mọi thủ tục hải quan cần thiết đề xuất khau hàng hóa và vận tài
qua các nước trước khi giao hàng.

A3

Hợp đổng vận tải và bảo hiểm
a) Hợp đồng vận tải

ga
n

Người bán phải, bằng chi phí của mình ký hợp đồng vận tải đè
chuyên chở hàng hoá tới nơi đến chỉ định hoặc tới một địa điểm
thỏa thuận, nếu có, tại nơi đến chỉ định. Nếu không thoả thuận được
một địa điểm đến cụ thể hoặc không quyết định được theo tập quán,
thì người bán có thể chọn một địa điềm tại nơi đến phù hợp nhất với
mục đích cùa mình.
b) Họp đồng bảo hiềm

Th
iN

Người bán không có nghĩa vụ với người mua về ký kết hợp đồng
bảo hiềm. Tuy vậy, nếu người mua yêu cầu và chịu rủi ro và chi phí,
nếu có, người bán phải cung cấp cho người mua những thông tin
cần thiết để mua bảo hiểm.

A4

Gỉao hàng

Người bán phải giao hàng bằng cách đặt hàng hóa dưới quyền định
đoạt cùa người mua trên phương tiện vận tải chở đến và sẵn sàníì để
dỡ tại địa điếm đã thỏa thuận, nếu có, tại nơi đến vào ngày hoặc
trong thời hạn giao hàng đã thỏa thuận.
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B

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI MUA

B1

Nghĩa vụ chung của ngư ời mua
Người mua phải thanh toán tiền hàne như quy định troiìiỉ hợp đồrm
mua bán.

B2

nH
an
g.
co
m

Bất kỳ chứng từ được đề cập trong lĩiục BI - BIO đều cỏ thể là các
chứng từ hoặc thông điệp điện tử tương đương nếu được các bên
đồng ý hoặc tập quán quy định.

Giẩy phép, kiểm tra an ninh và các thủ tục khác

Néu có quy định, người mua phải, tự chịu rủi ro và bằng chi phí của
mình lấy giấy phép nhập khấu hoặc các giấy phép chỉnh thức khác
và làm thù tục hải quan đề nhập khẩu hàng hóa.

B3

Hợp đồng vận tải và bào hiềm
a) Hợp đồng vận tải

Người mua khôn" có nahĩa vụ đối với n«ười bán về ký kết hợp
đồng vận tái.

ga

b) Hợp đồng bảo hiểm

Th
iN

Người mua không có nghĩa vụ đối với người bán về ký két hợp
đồng bảo hiềm. Tuy vậy. nếu người bán yêu cầu, người mua phải
cung cấp cho người bán các thông tin cằn thiết để mua báo hiềm.

B4

Nhận hàng

Người mua phải nhận hàrm khi hàng hóa dược giao theo mục A4.
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A5

Chuyển rủi ro

A6

nH
an
g.
co
m

Người bán phải chịu tất cả rủi ro về mất máí hoặc hư hỏntỉ cùa hànt»
hóa cho đến khi hàn^ hỏa được giao theo mục A4 trừ trường hợp
mất mát hoặc hư hỏng trong các trường hợp quy định tại điều B5.

Phân chia chì phí
Người bán phải trả:

a) ngoài các chi phí phát sinh từ mục A3a), mọi chi phí liên quan tới
hàng hoá cho đến khi hàng đả được giao theo mục A4; ngoại trừ
những chi phí người mua trà theo mục B6;
b) chi phí đỡ hàng tại nơi đến mà người bán phai chịu theo hợp
đồng vận tải; và

Th
iN

ga

c) chi phí về thủ lục hải quan, nếu có, cần thiết đé xuất khẩu cũng
như tất cả các thứ thuế, ỉệ phí và chi phí khác phải trà khi xuất khẩu
và chi phí vận chuyển qua bất kỳ nước nào trước khi giao hàng theo
mục A4.

A7

Thông báo cho người mua
Người bán phải thông báo cho người mua các thông tin cần thiết để
người mua có thể áp dụng các biện pháp thông thường cần thiết để
nhận hàng.

A8

Chửng từ gỉao hàng
Người bán phài chịu phí tổn cung cấp cho nẹười mua chứng từ đê
người mua có thể nhận hàng theo mục A4/ B4.
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B5

Chuyến rủi ro
Người mua phải chịu mọi rủi ro về mất mát hay hư hỏng cùa hàng
hoá kẻ từ khi hàng đã được giao theo mục A4. Nêu
a) người mua không hoàn thành nghĩa vụ của mình theo mục B2 thì
ní>ười mua phải chịu mọi rủi ro về mất mát hay hư hỏng của hàng
hóa xày ra từ việc đố, hoặc

B6

nH
an
g.
co
m

b) người mua không thông báo theo mục B7, thì người mua chịu
mọi rủi ro về mất mát hay hư hỏng của hàng hóa kể từ ngày thỏa
thuận hoặc ngày hết hạn của thời hạn thỏa thuận cho việc giao hàng,
với điều, kiện là hàng đã được phân biệt rỡ ràng là hàng cùa hợp
đồng.

Phân chia chí phí

Người mua phải trà;

a) tất cả các chi phí liên quan đến hàng hóa từ kẻ từ khi hàng được
giao theo mục A4;

b) tất cả các chi phi dỡ hàng cằn thiết đế nhận hàng từ phương tiện
vận tái tại địa nơi đến chỉ định, trừ khi những chi phí này do người
bán chịu theo hợp đồng vận tài;

ga

c) các chi phí phát sinh nếu ngưòi mua không hoàn thành nghĩa vụ
của mình theo mục B2 hoặc không thông báo theo mục B7 với điều
kiện hàng đã được phân biệt rõ ràng là hàng của hợp đồng; và

d) néu có, tất cả các chi phí thủ tục hài quan cũng như thuế, lệ phí
và các chi phí khác phải trà khi nhập khẩu hàng hóa.

Thông báo cho ngiPỜi bán

Th
iN

B7

Người mua phải, khi quyết định được thời gian trong khoảng thời
gian thỏa thuận và/hoặc địa điểm nhận hàng lại nơi đến chỉ định,
thông báo cho người bán đầy đủ về việc đỏ.

B8

Bằng chứng giao hàng

Người mua phải chấp nhặn chứng từ giao hàng do người bán cung
cấp theo mục A8.
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A9

Kiêm tra - Đóng gói, bao bì - Ký mã hiệu
Người bán phải trả các chi phí về việc kiềm tra (như kiếm tra chất
lượng, cân, đo, đếm) cần ứiiểt để giao hàng theo quy định ờ mục A4,
kề cà các phí tốn cho bất kỳ việc kiểm tra nào trước khi gửi hàng
theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền ở nước xuất khẩu.

nH
an
g.
co
m

Người bán phải, bằng chi phí của mình, đóng gói hàng hóa, trừ khi
theo thông lệ của ngành hàng cụ thể, hàng hoá được vận chuyển
không cần đóng gói. Người bán có thể đóng gói hàng phù hợp với
phương thức vận tải, trừ khi người mua thông báo cho người bán
yêu cầu cụ thề về đóng gói trước khi hợp đồng được ký kết. Bao bì
phải được ghi ký mà hiệu thích hợp.

A10 HỖ trợ thông tín và chi phí liên quan

Nếu có quy định, người bán, theo yêu cầu của người mua, do người
mua chịu rủi ro và phí tổn, phải giúp đỡ người mua để lấy các chứng
từ và thông tin kề cả thông tin an ninh mà người mua cần đề nhập
khẩu và/hoặc vận tải đến địa điểm cuối cùng.

Th
iN

ga

Người bán phải hoàn trả cho người mua tất cả chi phí và lệ phí phát
sinh trong trưòng hợp người mua đã chi để lấy hoặc giúp đỡ đề lấy
được những chứng từ và thông tin theo mục B ! 0.
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B9

Kiểm tra hàng hoá

nH
an
g.
co
m

Người mua phải trả các chi phí cho việc kiểm tra bắt buộc trước khi
gửi hàng, ngoại trừ việc kierr '“1 theo yêu cầu của các cơ quan có
thẩm quyền ở nước xuất khẩu.

B10 HỖ trợ thông tin và chi phí liên quan

Người mua phải thông báo cho người bán một cách kịp thời các yêu
cầu về thông tin an ninh để người bán có thế thực hiện mục A I 0.

Người mua phải hoàn trả cho người bán tất cả chi phí và lệ phí mà
người bán đã chi để lấy hoặc ^iúp đỡ đế ỉấy được nhũ*ng chứng từ
và thông lin theo mục A 10.

Th
iN

ga

Neu có quy định, theo yêu cầu cúa ngươi bán, do người bán chịu rủi
ro và phí tồn, người mua phải giúp đỡ n«ười bán một cách kịp thời
để lấy hoặc giúp đở đế lấy các chứng từ và thông tin kể cả thông tin
an ninh mà người bán cằn đề vân tải. xnấí khấu hàna híS;^ và '/ệp. tái
qua nước khác.
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Phòng thương mại Quổc tế (ICC)
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DDP
GIAO HÀNG ĐÃ THÔNG QUAN NHẬP KHẨU
DDP(nơi đến qui định) Incoterms® 2010

D6LIVERY

nH
an
g.
co
m

____7 _______

H Ư ƠN G D Ả N S Ủ DỤNG

Điều kiện này có thé sử đụĩìií cho mọi phương thức vận tài và có thể sử
đụng khi có nhiều phương thức vận tải tham gia.
"GiaJ hàng đã thông quan nhập khẩu" có nghĩa là người bán giao hàng
khí hàng hóa được đặt dưới quyền định đoạt của người mua, đã thông
quan nhập khầư, trên phương tiện vận tải chờ dến và đã sẵiì sàne để dờ
hàng tại nơi đến quy định. Người bán chịu mọi chi phí và rủi ro liên quan
đế đưa hàng hỏa tới nơi đến và có nghĩa vụ thông quan cho hàníĩ hóa,
không chỉ thông quan xuất khẩu mà còn thôriii quan nhập khấu, trá các
khoản thuế, phí và thực hiện các thủ tục cho thông quan xuất khẩu và
thông quan nhập khầu.
Điều kiện DDP thề hiện nghĩa vụ tối đa của niiười bán.

Th
iN

ga

Các bên nên quy định càng rồ ràng càng tốt về địa điếm giao hàim cụ thế
tại nơi đến thòa thuận vi người bán chịu mọi chi phí và rủi ro đưa hàng
hóa ÍJÌ địa điềm đó. Neười bán được khuyên nẽn ký tìợp đồHiỉ vận tái đến
đúng địa điểm đỏ. Neu nmrời bán, theo quy địnli của hợp đồni; vận tải,
phải :rả chi phí dỡ hàng ờ nơi đến tiii người hán không đươc đòi ỉại khoản
phí này từ người mua, trừ khi có các lllóa thuận klìác giừa hai bên.

Các bên không nên sừ dụng điều kiện DDP nếu người bán không thế trực
tiếp hay gián tiếp làm thủ tục nhập khẩu.
Nếu :ác bên muốn người mua chịu mọi rủi ro và chi phí thôníỉ quan nhập
khẩu thì nên sử dụng điều kiện DAP.
Mọi Ị^hoản thuế giá trị gia tăn" (VAT) hay các loại thuế khác phái nộp khi
nhập khẩu do người bán chịu, trừ khi có thỏa tỉniận khác một cách rõ ràrm
troriíí họp đồng mua bán.
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NGHĨA vụ CỦA NGƯỜI BÁN
A1

Nghĩa vụ chung của người bán
Người bán phải cung cấp hàng hóa và hóa đơn thươno mại phù hợp
với hợp đồng mua bán và cung cấp tất cả bàng chửng phù hợp khác
mà họp đồng có thể đòi hỏi.

A2

nH
an
g.
co
m

Bất kỳ chứng từ nào được đề cập trong mục AI - AIO đều có thé là
các chứng từ hoặc thòng điệp điện lư tương đương nếu được các bên
thỏa thuận hoặc tập quán quy định.

Giấy phép, kiểm tra an ninh và các thủ tục khác

Nếu có quy định, người bán phái tự chịu rủi ro và chi phí đê lấy giấy
phép xuất khẩu, nhập khấu hoặc các giấy phép chính thức khác và
làm tất cả thù tục hảị quan đế xuất khấu, dể vận tải qua các nước và
để nhập khầu hàno hoá.

A3

Hợp dòng vận ỉảì và bảo hiểm
a) Hợp đồng vận tải

Người bán phái chịu phí lốn ký hợp đồng vận tải để chuyên chớ
hàng hoá tới nơi đến hoặc tới một điếm thỏa thuận, nếu có, tại nơi
đến chỉ định. Nếu không thoá thuận được một địa điềm đến cụ thể
hoặc không quyết định được trẽn thực tế, Ihì người bán có thế chọn
một địa điểm tại nơi đén phù hợp nhất với mục đích của mình.

ga

b) Hợp đồng bảo hiếm

Th
iN

Níỉuời bán không có nghĩa vụ với người mua vê ký kêt hợp dông
bảo hiềm. Tuy vậy, nếu người mua yêu cầu và chịu rủi ro và chi phí
(nếu có), người bán phải cung cấp cho người mua những thông tin
cần thiết đế mua bảo hiểm.

A4

Giao hàng
Người bán phải giao hàng bằng cách đặt hàng hóa dưới quyền định
đoạt của người mua trẽn phương tiện vận tai chở đén và sằn sàn^ đế
dỡ hàng tại điểm đã thỏa thuận, nếu có, tại điềm đến vào nuày hoặc
trong thời hạn giao hàng đã thỏa thuận.
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NGHĨA VỤ CÙA NGƯỜI MUA
B1

Nghĩa vụ chung của người mua
Người mua phải thanh toán tiền hànụ như quy định trons họp đồns
mua bán.

nH
an
g.
co
m

Bất kỳ chứng từ được đề cập trong mục BI - BIO đều có thể là các
chứng từ hoặc thông điệp điện từ tương đương nếu được các bên
đồng ý hoặc tập quán quv định.

B2 Giấy phép, kiềm tra an ninh và các thủ tục khác

Nếu có quy định, người mua phải «iúp đờ n^ười bán, theo yêu cầu
của người bán, rui ro và chi phí do ngưòi bán chịu để lấy giấy phép
nhập khẩu hoặc các giấy phép chính thức khác để nhập khẩu hàng
hóa*

B3 Hợp đồng vận tải và bảo hiềm
a) Hợp đồng vận tải

ga

Người mua không có nghĩa vụ đối với người bán về ký kết hợp
đồng vận tải.

b) Hợp đồng bảo hiểm

Th
iN

Người mua không có nghĩa vụ đối với người bán về ký kết hợp
đồng bảo hiềm.
Tuy vậy, nếu ngưòi bán yêu cằu, người mua phái cung cấp cho
người bán các thông tin cần thiết để mua bảo hiểm.

Đ4

Nhận hàng

Người mua phải nhận hàng khi hàng hóa được giao theo mục A4.
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A5

Chuyển rủí ro

A6

Phân chia chi phl
Người bán phải trà:

H
an
g.
co
m

Người bán phải chịu tất cả rủi ro về mất mát hoặc hư hòng cúa hàng
hóa cho đến khi hàng hóa được giao theo mục A4 trừ trường hợp
mất mát hoặc hư hỏng trong các trường hợp quy định tại điều B5.

a) ngoài các chi phí phát sinh từ mục A3a), mọi chi phí liên quan tới
hàng hoá cho đến khi hàng đã được giao theo mục A4; ngoại trừ
nhũng chi phí người mua trà theo mục B6;
b) chi phí dở hàng tại nơi đến mà người bán phải chịu theo hợp
đồng vận tải; và

Thông báo cho n g irờ i mua

Th
iN

A7

ga
n

c) chi phí về thủ tục hải quan, nếu có, cần thiết để xuất khẩu và nhập
khẩu cũng như tất cả các ứiứ thuế, lệ phí và chi phí khác phái trả khi
xuất khẩu và nhập khẩu và chi phí vận chuyền qua bất kỳ nước nào
trước khi giao hàng theo mục A4.

Người bán phải thông báo cho người m ua các thông tin cần thiết để
người mua có thể áp dụng các biện pháp thông thường cần thiết để
nhận hàng.

A8

Chứng từ giao hàng

Người bán phải chịu phí tổn cung cấp cho người mua chứng từ để
người mua cỏ thể nhận hàng theo mục A4/ B4.
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Đ5

Chuyến rủi ro
Người mua phải chịu mọi riii ro về mất ĩTỉảt hay hư hỏng của hàng
hoá kế từ khi hàng đã được eiao theo mục A4. Neu

nH
an
g.
co
m

a) người mua không hoàn thành nghĩa vụ cùạ mình theo mục B2 thì
người mua phải chịu mọi rùi ro về mất mái hay hư hỏng cùa hàng
hóa xáy ra từ việc đó, hoặc
b) người mua không thông báo theo mục B7, thi người mua chịu
mọi rủi ro về mất mát hay hư hóng của hàng hóa kể từ ngày thỏa
thuận hoặc ngày hết hạn cua thời hạn thòa thuận cho việc giao hàng,
với điều kiện hàng đã được phân biệt rõ lá hàng của hợp đồng.

Đ6

Phân chia ch i phi

Người mua phải trả:

a) tất cả các chi phí liên quan đến hảng hỏa từ kể từ khi hàng được
giao theo mục A4;

b) tất cả các chi phí dỡ hàng cằn thiết để nhận hàng từ phương tiện
vận tải tại nơi đến chi định, trừ khí những chi phí này do người bán
chịu theo hợp đồng vận tải; và

B7

ga

c) các chi phí phát sinh nếu người mua không hoàn thành nghĩa vụ
cùa minh theo mục B2 hoặc không thông báo theo mục B7 với điều
kiện hàng đã được phân biệt rõ ràng ià hàng cùa hợp đồng.

Thông báo cho ngirỏH bán

Th
iN

Người mua phải, khi quyết định được về thời gian trong khoảng thời
gian thỏa thuận và/hoặc địa điêm nhận hàng tại nơi đến chi định,
thông báo cho người bản đầy đủ về việc đó.

Đ8

Bằng c h ở n g giao hàng

Người mua phải chấp nhận bằng chứng giao hàng do người bán
cung cấp theo mục A8.
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A9

Kiểm tra - Đóng gói, bao bì - Ký mã hiệu
Người bán phải trả các chi phí về việc kiềm tra (như kiềm tra chất
lượng, cân, đo, đếm) cần thiết để giao hàng theo quy định ớ mục A4,
kể cả các phí tồn cho bất kỳ việc kiểm tra nào trước khi gửi hàng
theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền ở nước xuất khấu hoặc
nhập khẩu.

nH
an
g.
co
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Người bán phải, bằng chi phí của mình, đóng gói hàng hóa. trừ khi
theo tập quán của ngành hàng, hàng hóa gửi đi không cần đóne gói.
Người bán có thề đóng gói hàng phù hợp với việc vận chuyển, trừ
khi người mua đă thông báo cho người bán yêu cầu cụ thề về đóng
gói trước khi hợp đồng được ký kết. Bao bì phải được ghi ký mã
hiệu thích hợp.

A10 Hô trợ thông tin và chi phi Hên quan

Nếu có quy định, người bán, theo yêu cầu của người mua, do người
mua chịu rủi ro và phí tồn, phải giúp đỡ người mua đế lấy các chứng
từ và thông tin kể cà thông tin an ninh mà người mua cần để vận tải
hàng hóa đển đích cuối cùng từ nơi đến chỉ định.

Th
iN

ga

Người bán phải hoàn ư ả cho người mua tất cả chi phí và lệ phí mà
người mua đã chi đề lấy chửng từ hoặc giúp đỡ đề lấy chứng từ và
thông tin theo mục B10.
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B9

Kiểm tra hàng hoá

H
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Người mua không có nghĩa vụ đối với người bán về việc trà các chi
phí cho việc kiềm tra bắt buộc trước khi gửi hàng theo yêu cầu của
các cơ quan có thấm quyền ở nước xuất khẩu hoặc nhập khẩu.

B10 HỖ trợ thông tin và chi phí liên quan

Người mua phải thông báo cho người bán một cách kịp thời các yêu
cầu về thông tin an ninh để người bán có thể thực hiện mục A I 0.

Người mua phải hoàn trả cho người bán tất cả chi phí và lệ phí mà
người bán đă chi để lấy chứng từ hoặc giúp đỡ đề lấy chứng từ và
thông tin theo mục A 10.

Th
iN

ga
n

Nếu có quy định, theo yêu cầu của người bán, do người bán chịu rủi
ro và phí tồn, người mua phải giúp đở người bán một cách kịp thời
để lấy các chứng từ và thông tin kề cả thông tin an ninh mà người
bán cần đề vận tải, xuất khẩu, nhập khầu hàng hóa và vận tải qua
nước khác.

íncolenrps(D2010

73

ThiNganHang.com

ga
n

H
an
g.
co
m

Phòog Ihương mại Quốc tế (ICC)

Th
iN

.'ỉ f

3.1 .*

74

lncotemns®2010

ThiNganHang.com

H
an
g.
co
m

'hòng Thương mại Quốc tế (ICC)

CÁC ĐIÈU KIỆN
ÁP DỤNG CHO
VẬN TẢI BIỂN
VÀ VẬN TẢI THỦY
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FAS
GIAO DỌC MẠN TÀU
FAS (tên cảne xép hàns qui định) Incoterms® 2010

D E U ve R Y

♦
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__ r

H Ư Ớ N G DÀN S Ứ DỤNG

Điều kiện này chí áp dụng với vận tái biến hoặc vận tải thủy nội địa.

"Giao dọc mạn tàu" có nghTa là neười bán giao hàng khi hàng hóa được
đặt dọc mạn con tàu do người mua chi định (ví dụ đặt trên cầu cảng hoặc
trên xà lan) tại cảng giao hàng chi định. Rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng
của hàng hóa di chuyền khi hàng hóa đang ở dọc mạn tàu, và nsười mua
chịu mọi chi phí kế từ Ihời điểm này trở đi.

ga

Các bên nên quy định càng rõ càng tốt về địa điềm xếp hàng tại cáng giao
hàng chỉ định, vì mọi chi phí và rủi ro về hàng hóa tới địa điểm đó do
người bán chịu và các chi phí này và chi phí làm hàng có thế ihay đồi tùy
tập quán của từng cảng.

Th
iN

Người bán, hoậc phái đặt hàng hóa dọc mạn tàu hoặc mua sẵn hàrm hóa
đã được giao như vậy. Từ "mua sẵn" ở đây áp dụng cho việc bán hàna
nhiều lần trong quá trình vận chuyền (bán hàni; theo lô) rắt phố biến trong
mua bán hàng nguyên liệu.

Khi hàng được đóng trong Container, thỏng thường người bán phải giao
hàng cho người chuyên chở tại bén, chứ khôna giao dọc mạn tàu. Trong
trường hợp này. điều kiện FAS ỉà khônỉỉ phù họp, mà nên sứ dụng điều
kiện FCA.

Điều kiện FAS yêu cầu người bán phải làm thủ tục thông quan xuất khấu
(néu có). Tuy vậy, người bán không có nghĩa vụ thông quan nhập khấu,
trà các khoản thuế nhập khầu hoặc làm thủ tực thông quan nhập khẩu.
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A

NGHĨA vụ CỦA NGƯỜI BÁN

A1

Nghĩa vụ chung của ngtPỜí bán
Người bán phải cung cấp hàng hóa và hóa đơn thươno mại p-hù hợp
với hợp đồng mua bán và cung cấp tất cà bằng chứng phù hợp mà
hợp đồng có thể đòi hòi.
Bất kỳ chứng từ nào được đề cập trong mục A i - A 10 đều co thề là
các chứng từ hoặc thông điệp điện tử tương đương nếu được các bên
thỏa thuận hoặc tập quán quy định.

Giây phép, kiểm tra an ninh và các thủ tục khác

nH
an
g.
co
m

A2

Người bán phải, chịu rủi ro và chi phí, đề lấy giấy phép xuất khầu.
nếu cần, hoặc giấy phép chính thức nào khác và phải thực hiện mọi
thủ tục hải quan cần thiết đề xuất khẩu hàng hóa.

A3

Hợp đòng vận tải và bảo hiẻm
a) Họp đồng vận tải

Nguời bán không có nghĩa vụ đối với ngưòi mua về ký kết họp
đồng vận tải. Tuy vậy, nếu người mua yêu cầu hoặc nếu đó íà tập
quán thương mại và người mua không có một chỉ dẫn ngược lại kịp
thời, thì người bán có thề ký hợp đồng vận tài theo nhữns điều kiện
thông thường với những chi phí và rủi ro do người mưa chịu. Trong
cả hai trường họp, người bán có thề từ chối ký hợp đồng vận tải. và
nếu từ chối người bán phải thông báo nhanh chónơ cho neười mua
về việc đó.

ga

b) Hợp đồng bào hiểm

Th
iN

Người bán không có nghĩa vụ đối với người mua về ký kết hợp
đồng bảo hiểm. Tuy vậy, người bán phải cun^í cấp cho noười mua
nếu người mua yêu cầu và chịu rủi ro và chi phí, nếu có, nhừng
thông tin người mua cần đế mua bảo hiềm.

A4

Giao hàng

Người bán phải giao hàng bằng cách, hoặc đặt hàng hóa dọc mạn
con tàu do người mua chỉ định tại địa điểm xếp hàng (nếu có) do
người mua chỉ định tại cảng xếp hàng chi định hoặc mua hàng hóa
đã được giao như vậy. Trong cà hai trường hợp, người bán phải giao
hàng vào ngày hoặc trong thời hạn đã thỏa thuận theo cách thức
thông thường tại cảng.
Nếu người mua không chỉ rõ địa điểm xếp hàng cụ thề, người bán
cỏ thể lựa chọn một địa điểm phù họp nhất tại càng xếp hàng chỉ
định. Nếu các bên thỏa thuận giao hàng trong một khoảng thời gian
cụ thề, người mua có quyền lựa chọn ngày giao hàng trong khoảng
thời gian đỏ.
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B

NGHĨA VỤ CỦA NGLTỞI MUA

BI

Nghĩa vụ chung của nguH>i mua
Người mua phải thanh toán tiền hàne như quy định trong họp đồng
mua bán.

B2

nH
an
g.
co
m

Bất kỳ chứng từ dược để cập trone mục BI - BIO đều có thể là các
chứng từ hoậc thông điệp điện từ tương đương nếu đượe các bên
đồng ý hoặc tập quán quy định.

Giấy phép, kiềm tra an ninh và các thủ tục khác

Nếu cỏ quy định, neườỉ mưa phải tự chịu rủi ro và phí tổn để lấy
được giấy phép nhập khầu hoặc các giấy phép chính thức nào khác
và làm thủ tục hài quan để nhập khấu hàníi hóa và vận tải qua nước
khác.

B3

Hợp đồng vận tải và bàa hiểm
a) Hợp đồng vận tài

Người mua phải ký họrp đồng vận tải với chi phí cùa mình đề vận
chuyển hàng hoả từ càng 2Ìao hàna được chỉ định, trừ trường họp
hợp đồng vận tải do Rgười bán ký như quy định ở mục A3 a).
b) Hợp đồng bảo hiềm

Th
iN

ga

Ngưòi mua không có nghĩa vụ đối với người bán về ký kết hợp
đồng bảo hiểm.

B4

Nhận hàng

Người mua phài nhận hàng khi hàng hóa được giao theo mục A4.
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A5

Chuyển rủi ro

A6

nH
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g.
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Người bán phải chịu tất cả rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của hàng
hóa cho đến khi hàng hóa được giao theo mục A4 trừ trưòmg họp
mất mát hoặc hư hỏng trong các trường họp quy định tại mực B5.

Phân chia chi phí
Người bán phải trà:

a) mọi chi phí liên quan tới hàng hóa cho đến khi hàng đã được giao
theo mục A4, trừ nhừng chi phí do người mua trà theo quy định tại
mục B6; và

Th
iN

ga

b) chi phí về thủ tục hải quan, nếu có, cũng như tất cả các thứ thuế,
lệ phí và chi phí khác có thế phải trà khi xuất khẩu.

A7

Thông báo cho người mua

Người bán, với chi phí và rủi ro của người mua, phải thông báo
thích họp cho người mua hoặc ỉà hàng đà được giao theo mục A4
hoặc về việc con tàu không thề nhận hàng trong thời hạn thỏa thuận.
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B 5 Chuyển rủi ro
Người mua chịu mọi rủi ro về mất mát hay hư hỏng của hàng hóa kể
từ khi hàng được giao theo mục A4.
Nếu
a) ngưừi mua không thông báo theo mục B7; hoặc

nH
an
g.
co
m

b) con tàu do người mua chi định không đến đúng hạn, hoặc không
thể nhận hàng hoặc dừng việc nhận hàng trước thời gian được thông
báo theo mục B7;

thì người mua phải chịu mọi rủi ro về mất mát và hư hỏng của hàng
hóa kể từ ngày thỏa thuận hoặc ngày hết hạn của thời hạn giao hàng
đã thỏa thuận, với điều kiện hàng đà được phân biệt rồ ràng là hàng
của hợp đồng.

B6

Phán chia chỉ phí
Người mua phải:

a) trả mọi chi phí Ịiên quan tới hàriíỉ hóa kề từ khi hàng đã được giao
theo mục A4; ngoại trừ, nếu có quy định, chi phí làm thủ tục hài
quan xuất khẩu cần thiết, cũng như tất cả các loại thuế, lệ phí và chi
phí khác phải nộp khi xuất khẩu hàne hoá theo quy định tại mục A6

b);

ga

b) mọi chi phí khác phát sinh vì các lý do sau:

người mua không thông báo theo đúng qui định tại mục B7;
hoặc

(ii)

con tàu do người mua chỉ định không đến đúng hạn hoặc
không thề nhận hàng hoặc dừng việc xếp hàng trước thời hạn
được thông báo theo mục B7, với điều kiện hàng đã được
phân biệt rõ ràng là hàng của hợp đồng.

Th
iN

(i)

c) Nếu có quy định, trà tất cả các thứ thué, lệ phí khác cũng như các
chi phi làm thủ tục hái quan phải nộp khi nhập khẩu hàng hoá và chi
phí vận tải qua nước khác.

B7

Thông báo cho ngườỉ bán
Người m ua phải thông báo đầy đủ cho người bán về tên tàu, địa
điểm xếp hàng và, trong trường hợp cần thiết, thời gian giao hàng đã
chọn trong khoảng thời hạn giao hàng thỏa thuận.
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A8

Chửng tử giao hàng
Người bán phải chịu phí tổn để cung cấp cho người mua bẳng chứna
ứiông ứiường về việc giao hàng theo mục A4.
Trừ phi bàng chứng này !à chứng từ vận tải, người bán phải hồ trợ
ngườỉ mua lấy các chứng từ vận tải khi người mua yêu cầu và chịu
chí phí và rủi ro.

Kiểm ừa - Đóng gól, bao bì - Kỷ mã hiệu

nH
an
g.
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A9

Người bán phải trả các chí phỉ về việc kiềm tra (như kiềm tra chất
lượng, cân, đo, đếm) cần ứiiết để giao hàng theo quy định ở mục A4,
kể cả các phỉ tổn cho bất kỳ việc kiểm tra nào trước khỉ gửì hàng
theo yẽu cầu của các cơ quan có thẩm quyền ở nước xuất khẩu.
Ngưởỉ bán phải, bàng chi phl của mình, đóng gỏi hàng hóa, trù khi
tíiông !ệ của ngành hàng quy định hàng hoá được gửi đi không cần
đóng gói. Người bán cỏ thể đống gói hàng phù hợp với phương thức
vận tải, trừ khi người mua thông báo cho người bán yêu cầu cụ thể
về đổng gói trước khi hợp đồng được ký kết. Bao bì phải được ghi
ký mã hiệu thích hợp.

A10 HỖ trợ ỉhông tin và chi phi iiẻn quan

ga

Nếu cỏ quy định, người bán, theo yêu cầu của ngưài mua, đo ngưòi
mua chịu rủi ro và phí tồn, phải cung cấp chứng từ hoặc giúp đỡ
người mua để cung cấp các chứng từ và thông tin kề cả thông tin an
ninh mà người mua cần để nhập khẩu và/hoặc vận tài đến địa điềm
cuối cùng.

Th
iN

Người bán phải hoàn ừả cho người mua tất cà chi phí và lệ phí phát
sinh trong tnrờng hợp người mua đã chi đề lấy hoặc giúp đỡ để lấy
được chứng từ và thông tin theo mục B10.
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Đ8

Bằng chừ ng của việc giao hàng
Người mua phải chấp nhận bàng chửng của việc giao hảng được qui
định tạỉ mục A8.

Kỉẻm tra hàng hoả

nH
an
g.
co
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B9

Người mua phài trả các chi phí cho việc kiếm tra bất buộc trước khi
gửi hàng, ngoại trừ việc kiểm ừa theo yêu cầu cùa các cơ quan có
thẩm quyền ờ nưởc xuất khẩu.

Đ10 HỐ trợ thông tỉn và chi phí liên quan

Người mua phải thông báo cho người bán một cách kịp thời các yêu
cầu về thông tin an ninh để người bán có thể thực hiện mục A ỈO,

Th
iN

ga

Nguời mua phải hoàn trả cho người bán tất cả chi phí và lệ phí mà
ngườỉ bán đã chi để ỉấy hoặc giúp đỡ đề lấy những chứng từ và
thông tin theo mục AIO.

Nếu cổ quy định, theo yêu cầu của người bán, đo người bán chịu rủi
ro và phí lổn, người mua phài lấy hoặc giúp đỡ người bán một cách
kịp thời đề lấy các chứng từ và thông tin kể cá thông tin an ninh mà
người bán cần để vận tải, xuất khẳu hàng hóa và vận tải qua nước
khác.
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FOB
GIAO HÀNG TRÊN TÀU
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FOB (tên cán[> íiiao hàng) Incoterms® 2010

H Ư Ớ N G DẢN s ủ DỤNG

Điều kiện này chỉ áp dụng với vận tái biến hoặc vặn tải thúy nội địa.

"Giao hàng trên làu" có nghĩa là người bán giao hàne lên con tàu do
người mua chỉ định tại cảng xếp hàng chỉ định hoặc mua được hàng hóa
đã sẵn sàng để giao như vậy. Rủi ro về mắt mát hoặc hư hỏng của hàĩiR
hóa di chuyển khi hàng hóa được xếp lẽn tàu, và người mua chịu mọi chi
phí kể từ thời điềm này trở đi.

ga

Người bán phái giao hàng ỉên tàu hoặc mua sãn hàng hóa đã được lĩiao
như vậy. Việc dẫn chiếu đến từ "mua sẵn” ở đây áp dụng cho việc bán
hàng nhiều !ằn trong quá trình vận chuyến (bán hàng theo lô) rất phồ biến
trong mua bán hàng nguyên liệu.

Th
iN

Điều kiện FOB có thể không phù hợp khi hàng hóa được iiiao cho nuười
chuyên chở trước khi được xép lèn tàu, ví dự hàne hóa troim Container,
thường được giao tại các bến bâi (terminal). Trong trường hợp này nên sử
dụng điều kiện FCA.
Điều kiện FOB yêu cầu, người bán phái làm thủ tục thôn^ quan xuất khầu
(nếu có). Tuy vậy, người bán không cỏ nghĩa vụ thông quan nhập khấu,
trả các khoản thuế nhập khẩu hoặc làm thủ tục thông quan nhập khẩu.

lncoterms®2Q10

85

ThiNganHang.com

Phòng thương mại Quốc tế (ICC)

A
A1

NGHĨA VỤ CÙA NGƯỞI BÁN
Nghĩa vụ chung của ngipỏi bán
Người bán phải cung cấp hàng hóa và hóa đơn thương mại phù hợp
với hợp đồng mua bán và cung cấp các bằng chứng phù hợp mà hợp
đồng có thể đòi hỏi.

nH
an
g.
co
m

Bất kỳ chứng từ nào được đề cập trong mực AI - AIO đều có thể là
các chứng từ hoặc thông điệp điện từ tương đưomg nếu được các bên
thỏa thuận hoặc tập quán quy định.

A2 Giấy phép, kiểm tra an nỉnh và các thủ tục khác

Người bán phải, chịu rủi ro và chi phí, để lấy giấy phép xuất khẩu,
nếu cần, hoặc giấy phép chính thức nào khác và phái thực hiện mọi
thủ tục hải quan cần thiết đề xuất khấu hàng hóa.

A3

Họ^p đồng vận tải và bảo hiẻm
a) Hợp đồng vận tải

ga

Người bán không có nghĩa vụ đối với người mua về ký kêt hợp
đồng vận tải. Tuy vậy, nếu người mua yêu cầu hoặc nếu đó là tập
quán thương mại và người mua không có một chỉ dẫn ngược lại kịp
thời, thỉ người bán có thề ký hợp đồng vận tài theo những điều kiện
thông thường với những chi phí và rủi ro do người mua chịu. Trong
cả hai trường họp, người bán có thể từ chối ký hợp đồng vận tái, và
nếu từ chối người bán phải thông báo nhanh chóng cho người mua
về việc đó.
b) Hợp đồng bảo hiểm

Th
iN

Người bán không có nghĩa vụ đối với người mua về ký kết hợp
đồng bảo hiểm. Tuy vậy, người bán phải cung cấp cho người mua
nếu người mua yêu cầu và chịu rủi ro và chi phí, nếu có, nhừng
thôrm tin ní>ười mua cần để mua bảo hiềm.

A4 Giao hàng
Người bán phải giao hàng bằng cách đặt hàng hóa lên con tàu do
người mua chi định tại địa điểm xếp hàng (nếu có) do người mua
chỉ định tại cảng xếp hàng chỉ định hoặc mua hàng hóa đà được giao
như vậy. Trong cả hai trường họp, người bán phải giao hàng vào
ngày hoặc trong thời hạn đã thỏa thuận theo cách thức thông thường
tại cảng.

'

Nếu người mua không chỉ rõ địa điểm xếp hàng cụ thể, người bán
có thể lựa chọn một địa điểm phù hợp nhất tại càno xếp hàng chi
đinh.
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B

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI MUA

BI

Nghĩa vụ chung của ngtPỎ^ mua
Người mua phải thanh toán tiền hàng như quy định trong hợp đồng
mua bán.
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Bắt kỳ chứng từ được đề cập trong mục BI - B 10 đều có thể là các
chứng từ hoặc thông điệp điện từ tương đương nếu được các bên
đồng ý hoặc tập quán quy đỉnh.

B2 Giấy phép, kiềm tra an ninh và các thủ ỉục khác

Nếu có quy định, người mua phái tự chịu rủi ro và phí tổn đề ỉấy
được giấy phép nhập khẩu hoặc các giấy phép chính thức nào khác
và làm thủ tục hải quan để nhập khấu hàng hóa và vận chuyển qua
nước khác.

B3

Hợp đồng vận tải và bảo hiềm
a) Hợp đồng vặn tải

ga
n

Người mua phải ký hợp đồng vận tài với chi phí của mỉnh để vận
chuyển hàng hoá từ cảng giao hàng được chỉ định, trừ trường hợp
hợp đồriíi vận tải do người bán ký như quy định ờ mục A3 a).

b) Họp đồng bảo hiểm

Th
iN

Người mua không có nghĩa vụ đối với níiười bán về ký kết hợp
đồng bảo hiểm.

B4

Nhận hàng

Người mua phải nhận hàng khi hàns hóa được giao theo mục A4.
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A5

Chuyển rủi ro

A6

ga

nH
an
g.
co
m

Người bán phải chịu tất cả rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của hàn»
hóa cho đển khi hàng hóa được giao theo mục A4 trừ trường hợp
mất mát hoặc hư hỏng trong các trường hợp quy định tại mục B5.

Phân chia chi phí
Người bán phải trả:

Th
iN

a) mọi chi phí liên quan tới hàng hóa cho đến khi hàng đã được giao
theo mục A4, trừ những chi phí do người mua trả theo quy định tại
mục B6; và
b) chi phí về thủ tục hải quan, nếu có, cũng như tất cả các thứ thuế,
lệ phí và chi phí khác có thể phải trả khi xuất khẩu.
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B5

Chuyển rủi ro
Người mua chịu mọi rủi ro về mất mát và hư hỏng của hàng hóa kế
từ khi hàng được giao theo qui định tại rr. ục A4.
Nếu
a) người mua không thông báo về việc chỉ định tàu theo mục B7;
hoặc
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b) con tàu do người mua chỉ định không đển đúng hạn đề người bán
có thề thực hiện mục A4, không thề nhận hàng hoặc dừng việc nhận
hàng trước thời 2Ìan được thông báo theo mực B7;

thì người mua phải chịu mọi rủi ro về mất mát và hư hỏng đối với
hàng hóa:
(i)

kể từ ngày thỏa thuận hoặc nếu không có thỏa thuận về ngày
này, thì

(ii)

kế từ ngày được người bán thôn^ báo theo mục A7 trong thời
hạn thỏa thuận, hoặc, nếu neười bán không thông báo ngày
nào như vậy, thì

(iii)

kế từ ngày cuối cùng cùa thời hạn giao hàng đã

thỏa thuận,

với điều kiện ià hàng đã được phân biệt rõ ràng là hàng của hợp
đồng.

B6

Phân chia chi phí

ga

Người mua phải:

Th
iN

a) trá mọi chi phí liên quan tới hàng hóa kể từ khi hàng đã được giao
theo mục A4; ngoại trừ, nếu có quy định, chi phí làm thủ tục hải
quan xuất khấu cằn thiết, cũng như tất cà các ỉoại thuế, lệ phí và chi
phí khác phái nộp khi xuất khẩu hàng hoá theo CỊuy định tại mục A6 b);

b) mọi chi phí khác phát sinh vỉ các Ịý do sau:

(i)

người mua không thông báo theo đúng qui định tại mục B7;
hoặc

(ii)

con tàu do người mua chì định không đến đúng hạn hoặc
không thể nhận hàng hoặc dừng việc xếp hàng trước thời hạn
được thông báo theo mục B7, với điều kiện hàng đã được
phân biệt rõ ràng !à hàng của hợp đồnơ.

c) Nếu có quy định, trả tất cả các thứ thuế, lệ phí khác cũng như các
chi phí làm thủ tục hải quan phải nộp khi nhập khẩu hàng hoá và chi
phí vận tải qua nước khác.
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A7

Ttìổng báo cho n g ư ời mua
Người bán, với chi phí và rủi ro của người mua, phải thông báo
thích hợp cho người mua hoặc là hàng đã được giao theo mục A4
hoặc về việc con tàu không thể nhận hàng trong ứiờihạnthỏa thuận.

A8

Chứng tờ giao hàng

nH
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Người bán phải chịu phí tổn để cung cấp cho người mua bằne chứng
thông thường về việc giao hàng theo mục A4.
Trừ phi bằng chứng này là chứng từ vận tải, người bán phải hỗ trợ
người mua lấy các chứng từ vận tái khi người mua yêu cầu và chịu
chi phí và nii ro.

A9

Kiẻm tra - Đàng gói, bao bì - Ký mâ hiệu

Người bán phải trà các chi phí về việc kiểm tra (như kiếm tra chất
lượng, cân, đo, đếm) cần thiết đề giao hàng theo quy định ở mục A4,
kể cà các phí tồn cho bất kỳ việc kiểm tra nào trước khi gứi hàng
theo yêu cầu của các cơ quan có thầm quyền ở nước xuất khầu.

ga

Người bán phải, bàng chi phí cùa mình, đóng gói hàng hóa, trừ khi
thông lệ của ngành hàng hàng hoá được vặn chuyền không cần đóng
gói. Người bán có thể đóng gói hàng phù hợp với phương thức vận
tải, trừ khi người mua thông báo cho người bán yéu cầu cụ thể về
đóng gói trước khi hợp đồng được ký kết. Bao bì phái được ghi kỷ
mã hiệu thích hợp.

A10 HỖ trợ thông tin và chí phí liên quan

Th
iN

Nếu có quy định, người bán, theo yêu cầu của người mua, do người
mua chịu rủi ro và phí tổn, phải giúp đờ người mua đe lấy các chứng
từ và thông tin kề cả thông tin an ninh mà người mua cằn để nhập
khầu và/hoặc vận tài đến địa điềm cuối cùng.
Người bán phải hoàn trả cho người mua tất cà chi phí và lệ phí mà
người mua đã chi để Ịấy được chứng từ hoặc giúp đờ để lấy chứng
từ và thông tin theo mục B i 0.
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67

Thông báo cho ngưứí bán
Người mua phải thông háo đẳv đủ cho người bán về tên tàu, địa
điểm xếp hàng vá. trong rrường hợp cần thiết, thời gian giao hàng cụ
thể trong khoảng thời hạpi giao hàng đâ thỏa thuận.

B8

Bằng chởng của việc g iao hàng

69
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Người mua phải chẩp nhận bằng chứng của việc giao hàng được qui
định tại mục A8.

Kiểm tra hảng hoá

ga

Người mua phải trà các chi phí cho việc kiểm tra bắt buộc trước khi
gửi hàng, ngoại trừ việc kiềm tra theo yêu cầu của các cơ quan có
thẩm quyền ở nước xuất khẩu.

B10 HỖ trợ thông tin và chi phí ỉién quan

Th
iN

Người mua phài thông báo cho pơười bán một cách kịp thời các yêu
cầu về thông tin an ninh để người bán có thê thực hiện mực A I 0.
Người mua phải hoàn trả cho ni»ưưi bản lắt ca chi phí và lệ phỉ mà
người bán đă chi để lay được nhữnụ chừũíi từ và thông tin theo mục
AIO.
Neu có quy định, theo yêu cằu của người bán, do người bán chịu rủi
ro và phí tồn, người mua phái giúp đờ người bán một cách kịp thời
để lấy các chứng từ và thôns tin kế cá thông tin an ninh mà người
bán cần đề vận tải, xuất khẩu hảna hóa và vận chuyển qua nước
khác.
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TIÈN HÀNG VÀ CƯỚC PHÍ
C F R (cảnu đến quy định) Incoterms® 2010
DỂLtVERY
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H Ư Ớ N G DẢN s ủ DỤNG

Điều kiện này chi áp dụng với vận tải biền hoặc vận tải thủy nội địa.

‘T iền hàng và cước phí" có nghĩa là người bán phái giao hàng lên tàu
hoặc mua hàng đề giao hàng như vậy. Rủi ro về mất mát hay hư hỏng của
hàng hóa di chuyển khi hàng được iiiao lên tàu. Nmrời bán phải ký hợp
đồng và trả các chi phí và cước phí cẩn thiết đế đưa hàng hóa đến cảng
đến quy định.

ga

Khi sử dựng các điều kiện CPT, CỈR CFR và CIF, người bán hoàn thành
nghĩa vụ giao hàng khi người bán eiao hàn^ cho người chuyên chở theo
cách thức được quv định cụ thể trong mỗi điều kiện, chứ khône phải khi
hàng tới nơi đến.

Th
iN

Điều kiện này có hai điểm tới hạn, vì rùi ro di chuyển và chi phí được
phân chia ở các nơi khác nhau. Trong khi hợp đồng luôn chỉ rõ cảng đến
thì nó có thể lại không chỉ rõ cảng xếp hàng - là nơi mà rùi ro di chuyền
sang người mua. Neu càng gứi hàng có ý nghĩa đặc biệt đối với người
mua. thì các bên nên quv định trong hợp đồng càng cụ thể càng tốt.
Các bên nên xác định càng cụ thể càng tốt địa điếm tại càng đến đã thỏa
thuận, vì chi phí cho đến địa điềm đó do người bán chịu. Người bán nên
ký các hợp đồng vận tái đến đúng địa điềm này. Nếu theo họp đồng vận
tài, người bán phải trả các chi phí liẽn quan đến việc dờ hàng tại địa 'điềm
chi định ở càng đến, thì người bán khôn« có quyền đòi lại các chi phí đó
từ người mua trừ khi hai bên có thỏa thuận khác.

Người bán phải, hoặc giao hàng lên tàu hoặc mua hàng đã giao đế gửi đến
cảng đến. Ngoài ra, người bán phải kv hợp đồng vận chuyền hàng hóa
hoặc “mua” một hợp đồng như vậy. Từ '‘mua” ở đây áp dụng cho việc bán
hàng nhiều lần trong quá trình vận chuyền (bán hàng theo lô) rất phồ biến
trong mua bán hàng nguyên liệu.
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CFR không phù hợp khi hàng hóa được giao cho người chuyên chở trước
khi hàng được giao lên tàu, ví dụ hàng đóng trong C o n t a i n e r , mà thường là
giao hàng tại bến, bãi. Trong trường hợp này nên sử dụng điều kiện CPT.
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CFR đòi hỏi người bán thông quan xuất khẩu cho hàng hóa (nếu có). Tuy
vậy, người bán không cỏ nghĩa’vụ thông quan nhập khẩu, hoặc trả bất kỳ
loại thué nhập khẩu nào hay làm bấĩ kỳ thủ tục hải quan nhập khẩu nào-
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A
A1

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BÁN
Nghĩa vụ chung của ngiPỞi bán
Người bán phải cung cấp hàng hóa và hóa đơn thương mại phù hợp
với hợp đồng mua bán và cung cấp tất cà bàng chứng phù hợp mà
hợp đồng có thể đòi hỏi.

A2
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Bất kỳ chứng từ nào được đề cập trong mục AI - AỈO đều có thể là
các chứng từ hoặc thông điệp điện tử tương đương nếu đựợc các bên
thỏa thuận hoặc tập quán quy định,

Giấy phép, kiểm tra an ninh và các thủ tục khác

Người bán phải, khi cần, chịu rùi ro và chi phí, để ỉấy bất kỳ giấy
phép xuất khẩu hoặc giấy phép chính thức nào khác và phải thực
hiện mọi thủ tục hải quan cằn thiết đề xuất khẩu hàng hóa.

A3

Hợp đồng vận tải và bảo hiểm
a) Hợp đồng vận tài

ga

Người bán phải ký hợp đồng để vận chuyền hàng hóa từ địa điềm
giao hàng đã thỏa thuận, nếu có, tạị nơi giao hàng đến cảng đến chi
định, hoặc tới bất kỳ địa điểm nào tại càng đến. Hợp đồng vận tài
phải được ký với các điều kiện thông thường, với chi phí do người
bán chịu và phải vận chuyền hàng hóa theo tuyến đường thông
thường bằng một con tàu thuộc loại thường sử dụng đề vận chuyến
mặt hàng hóa đó.
b) Hợp đồng bảo hiểm

Th
iN

Người bán không có nghĩa vụ đối với người mua về ký kết họp
đồng bảo hiềm. Tuy vậy, người bán phải cung cấp cho người mua
nếu người mua yêu cầu và chịu rủi ro và chi phí. nếu có, những
thông tin người mua cần để mua bảo hiềm.

A4

Giao hàng

Người bán phải giao hàng bằng cách, hoặc đặt hàng lên tàu hoặc
mua hàng đà giao như vậy. Trong cà hai trường hợp, người bán phải
giao hàng vào ngày hoặc trong khoảng thời gian đã thỏa thuận, theo
cách thức thông thường tại cảng.
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B

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI MUA

B1 Nghĩa VIỊ chung cùa n g ư ờ i mua
Người mua phải thanh toán tiền hang như quy định trong hợp đồn«
mua bán.
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Bất kỳ chứníí từ được đề cập troim mục BI - B 10 đềJ có thể là các
chứng từ hoặc thông điệp điện tư tương đương nếu được các bên
đồng ý hoặc tập quán quy định.

B2 Giây phép, kiểm tra an ninh và các thủ tục khác

Nếu có quv định, neưỡi mua phái tự chịu rủi ro và phí tồn để lấy
được aiấy phép nhập khẩu hoặc các iiiấy phép chính thức nào khác
và làm thủ tục hải quan để nhập khâu hànu hóa và vận tải qua nước
khác.

Đ3

Hợp đồng vận tải và bảo hiểm
a) Hợp đồng vận tải

ga

Người mua không có nghĩa vụ đối với ngưòi bán về ký hợp đồng
vân tải.

b) Hợp đồng bảo hiếm

Th
iN

Ngưòi mua không có nglìĩa vụ đối với người bản về ký hợp đồng
bảo hiếm. Tuy vậy. người mua phải cung cấp cho noười bán, nếu
người bán yêu cầu, tất cả nhữnii thônii tin cần thiết cho việc mua
bao hiểm.

B4

Nhận hàng

N w ờ i mua phải nhận hàne khi hàng hóa đã dược giao theo mục A4
và nhận liàng íừ người chuyên chờ tại cảng đến chi định.
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A5

Chuyển rủi ro

A6
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Người bán chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hu hòng của hànii hỏa
cho đến khi hàng hóa được giao theo mục A4 trừ nhừne mất mái
hoặc hư hòng trong các trường hợp quy định tại mục B5.

Phân chia phí tổn
Người bán phải trả

a) Tất cả các chi phí ỉiên quan đến hàng hóa cho tới khi hàng được
giao theo mục A4, trừ các chi phi mà người mua phải trá theo mục
B6;

b) Cước phí vận chuyển và tất cá các chi phí phát sinh từ A3 a), kể
cả các chi phí xếp hàng ỉên tàu và bất kỳ lệ phí nào khác đê dỡ hàng
tại cảng dỡ thỏa thuận mà người bán phải chịu theo hợp đồng vận
tài; và

Th
iN

ga

c) chi phí thủ tục hái quan cần thiết để xuấí khẩu, nếu có. cũne nhu
tất cả các thứ thuế, lệ phỉ và chi phí khác có the phái trá khi xiỉất
khẩu, và chi phí vận tải qua các nước mà người bán phải chịu theo
hợp đồng vận tải.

A7

Thông báo cho n g ư ờ i mua
Người bán phải thôĩìg báo cho ngưởi mua nhừng thông tin cần thiếi
để người mua có thể áp dụng những biện pháp thông thường cần
thiết đề nhận hàng.
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B5

Chuyẻn rùi ro
Người mua chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hỏỉi£ của hàng hóa
kể từ khi hàng hóa đã được uiao theo mục A4,

B6
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Neu người mua không thòng báo như quy dịnh tại mục B7, người
mua phải chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hởng của hàng hóa kế
từ ngày giao hàng thỏa thuận hoặc kế từ n«ày cuối cùng của thời
hạn giao hàng thoa thuận, với điều kiện hàng đã được phân biệt rồ
ràng là hàng của họp đồng.

Phân chia phí tổn

Người mua phải, phụ thuộc vào quy định của mục A3 a), trả

a) tất cả các chi phí liên quan đến hàns hóa kể từ khi hàng được giao
theo mục A4, trừ các chi phí làm thú tục hải quan, nếu có. cho việc
xuất khẩu cùng như tất cả các loại thuế, iệ phí và chi phí khác, khi
xuất khẩu theo mục A6 c);

b) tất cà các chi phí và lệ phí liên quan đến hàMiỉ hóa khi quá cảnh
cho đến khi hàng đến cảng đến, trừ các phỉ và lệ phỉ mà người bán
phải chịu theo họp đồng vận tải;

c) chi phí dỡ hàng kể cả phí lõng hàng và phí cầu bển, trừ những phí
và lệ phí do người bán chịu theo hợp đồng vặn tải;

Th
iN

ga

d) các chi phí khác phát sinh nếu người mua khòng thôrm báo theo
mục B7, kề từ ngày giao hàng thóa thuận hoặc từ ngày cuối cùng
của thời hạn quy định cho việc gừi hàng, với điều kiện hàng đã được
phân biệt rõ ràng là hàng của hợp đòng; và

e) tất cả các loại thuế, ỉệ phí và chi phí khác, nếu có, cũng như các
chi phí làm thù tục hải quan đề nhập khẳu lỉầiìg hỏa, và chi phí đề
vận tài hàng qua bất kỳ nước nào trừ khi đà bao íĩồm trong chi phí
của hợp đồng vận tài.

B7

Thông báo cho n g ư ờ i bán
Người mua phải, khi quyết định được thời íiian
hàng và/hoặc địa
điềm nhận hàng tại cảng đến quy định, thông báo đầy đủ cho người
bán về việc đó.
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A8

Chứng từ giao hàng
Người bán phải, bàng chi phí của mình, cuns cấp cho ngưòi mưa
không chậm trễ chứng từ vận tải Ihườns lệ đến càno đến đă íhóa
thuận.
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Chứng từ vận tải này phải thể hiện là hàng của họp đồne, phái í»hi
ngày tháng trong thời hạn giao hànỉí đã thoa thuận, làm cho rmưòi
mua có thê nhận hàng từ người chuyên chớ tại cáng đến và. trù khi
có thỏa thuận khác, cho phép người mua có thể bán hàng trone quá
trình vận chuyển bàng cách chuyền nhượng chứng từ vận tải cho
người mua tiếp theo hoặc bàng cách thông báo cho người chuyên
chở.
Khi chứng từ vận tải được phát hành dưới dạna có thể chuyến
nhượng được và gồm nhiều bản gốc, thì một bộ đầy đủ các bủn eốc
phải được xuất trình cho người mua.

A9

Kiểm tra - Đóng gói, bao bì - Ký mã hiệu

Người bán phải trà các chì phí về việc kiềm Ira (như kiềm tra chất
lượng, cân, đo, đếm) cần thiết đế giao hàníi theo quv định ở mục A4,
kể cả các phí tồn cho bất kỳ việc kiềm tra nào trước khi gửi hàníi
theo yêu cầu cùa các cơ quan có thấm quyền ờ nước xuất khâu.

ga

Nguời bán phải, bằno chi phí của mình, đóng gói hàng hóa, trử khi
thông lệ cùa neành hàng quy định cụ thể hàng hoá được íỉứi đi
không cằn đóng gói. Ngưòỉ bán có thề đóng gói hàns phù hợp với
phương thức vận tái, trừ khi người mua thông báo cho neười bán
yêu cầu cụ thế về đóng gói trước khi hợp đồng được ký kết. Bao bi
phai được ghi ký mã hiệu thích hợp.

Th
iN

A10 HỖ trợ thông tin và chi phí liên quan
Néu có quy định, người bán, theo yêu cầu của người mua, do người
mua chịu rủi ro và phí ton, phải giúp đờ người mua để lấy các chứng
từ và thông tin kể cả thông tin an ninh mà người mua cần đế nhập
khẩu và/hoặc vận tải đến địa điểm cuối cùng.
Người bán phải hoàn trả cho người mua tất cả chi phí và lệ phí phát
sinh trong trường hợp người mua đã chi để lấy được nhũTig chứng
từ và thông tin theo mục BIO.
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B8

Băng chứng cùa việc giao hàng

B9
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Người mua phải chấp nhặn chứnu ur vận tai Iihư quy định tại mục
A8 nếu chứng từ đó phù hcrp vói licyp ỏỏníị.

Kiềm tra hàng hoá

ga

Người mua phài trả các chi phí cho việc kiẻm tra bắt buộc trước khi
gửi hàng, ngoại trừ việc kiểm tra theo yêu cầu của các cơ quan có
thẩm quyền ở nước xuất khấu.

Th
iN

B10 Hỗ trợ thông tin và chi phí liên quan
Ngirời mua phải thông báo cho người bán một cách kịp thời các yêu
cầu về thông tin an ninh đề người bán có thé thực hiện mục AIO.
Người mua phải hoàn ư ả cho người bán tất cá chi phí và ỉệ phí mà
người bán đã chi đề lấy được những chứng từ và thông tin theo mục
AIO.
Nếu có quy định, theo yêu cầu của người bán, do người bán chịu rủi
ro và phí tốn, người mua phái giúp đỡ nsười bán một cách kịp thời
để lấy các chứng từ và thông tin kể cả thông tin an ninh mà người
bán cần đề vặn tải, xuất khẩu hàng hóa và quá cảnh qua nước khác.
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CIF
TIÈN HÀNG, PHÍ BÂO HIÉM VÀ cước PHÍ
C IF (càng đến quy định) Incoterms® 2 0 10
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DF=iJVf=RY

H Ư Ớ N G DẢN SỬ DỤNG

Điều kiện này chỉ áp dụng với vận tái biển hoặc vận tài thủy nội địa.

^Tiền hàng, phí bảo hiểm và cước phí" có nghĩa là người bán phải giao
hàng lên tàu hoặc mua hàng đã giao như vậy. Rủi ro về mất mát hay hư
hỏng của hàng hóa di chuyền khi hàne được giao lên tàu. Người bán phải
ký hợp đồng và trả các chi phí và cước phí cần thiết đế đưa hàng hóa đến
càng đến quy định.

ga
n

Ngưòi bán cũnạ ký hợp đồng bào hiếm đế bảo hiềm những rùi ro cùa
người mua về mất mát hoặc thiệt hại của hàng hóa trong quá trình vận
chuyến. Người mua nên lưu v ràng theo điều kiện CIF, người bán chỉ phải
mua bảo hiểm theo điều kiện tối thiểu. Neu người mua muốn được bảo
hiểm ờ mức độ cao hơn, thì người mua phải thỏa thuận rõ ràng với người
bán hoặc tự mua bào hiểm bồ sung.

Th
iN

Khi sử dụng các điều kiện CPT. CIP, CFR và CIF. người bán hoàn thành
nghĩa vụ giao hàng khi người bán giao hàng cho người chuyên chở theo
cách thức được quy định cụ thể trong mỗi điều kiện, chứ không phải khi
hàng tới nơi đên.
Điều kiện này có hai điềm tới hạn, vì rủi ro di chuyển và chi phí được
phân chia ờ các địa điềm khác nhau. Trong khi hợp đồng luôn chi rõ cảng
đến thì nó có thê lại không chỉ rõ càng xếp hàng ' là nơi mà rủi ro di
chuyến sang người mua. Nếu cảng gửi hàng có ý nghĩa đặc biệt đối với
người mua, thì các bên nên quy định trong hợp đồng càng cụ thể càng tốt.

Các bên nên xác định càng cụ thể càng tốt địa điếm tại cảng đến đã thỏa
thuận, vì các chi phí cho đến địa điểm đó do người bán chịu. Người bán
nên ký các họp đồng vận tải đến đúng địa điềm này. Nếu theo hợp đồng
chuyên chở, người bán phải trả các chi phí liên quan đến việc dờ hàng tại
địa điểm chỉ định ờ cảng đến, thì người bán không có quyền đòi lại các
chi phí đó từ người mua trừ khi hai bên có thỏa thuận khác.
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Người bán phải, hoặc giao hàng lẽn tàu hoặc mua hàn<í đã ỉíiao để vận
chuyền hàng đến cáng đến. Ngoài ra, người bán phải ký họp đồng vận
chuyến hàng hóa hoặc ‘'m ua” một họp đồng như vậy. Từ ‘‘m ua'’ ò' đâv áp
dụng cho việc bán hàng nhiều lần trong quá trinh vận chuyển (bán liànụ
theo lô) rất phồ biến trong mua bản hàng nguyên liệu.

H
an
g.
co
m

C1F khôrm phù họp khi hàng hóa được giao cho người chuvên chớ trước
khi hàng được giao lên tàu, ví dụ hàng đóng trong Container, mà thườnu ià
giao hàng tại bến bãi. Trong tnrờng họp này, nên sử dụng điều kiện CIP.

Th
iN

ga
n

CIF đòi hỏi nsười bán thông quan xuất khẩu cho hàng hóa (nếu cỏ). Tuy
vậy, người bán không có nghTa vụ thông quan nhập khấu, trá bất kỳ loại
thuế nhập khẩu nào hay tiến hành bất kỳ một thú tục hải quan nhập khẩu
nào.
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A
AI

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BÁN
Nghĩa vụ chung của người bán
Người bán phải cung cấp hàng hóa và hóa đơn thương mại phù hợp
với hợp đồng mua bán và cun" cấp tất cá bằna chứng phù hợp mà
họp đồng có thề đòi hói.

A2

nH
an
g.
co
m

Bất kỳ chứng từ nào được đề cập trone mục AI - AIO đều có thế là
các chứng từ hoặc thông điệp điện tử tương đươiìg néu được các bẻn
thỏa thuận hoặc tập quán quy định.

Giấy phép, kiểm tra an ninh và các thủ tục khác

Th
iN

ga

Người bán phải, khi cần, chịu rủi ro và chi phí, để lấy bất kỳ íiiấy
phép xuất khẩu hoặc giấy phép chính thức nào khác và phải thực
hiện mọi thủ tục hải quan cần thiết đế xuất khẩu hàng hóa.
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B
B1

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI MUA
Nghĩa vụ chung của người mua
Người mua phải thanh toán tiền hàníỉ như quv định trone hợp đồng
mua bán.

B2

nH
an
g.
co
m

Bất kỳ chứng từ được đề cập trong mục BI - BIO đều có thế là các
chứng từ hoặc thôno điệp điện từ tương đương nếu được các bên
đồng ý hoặc tập quán quy định.

Giấy phép, kiẻm tra an ninh và các thu tục khác

Th
iN

ga

Nếu cỏ quy định, người mua phải tự chịu rủi ro và phí tổn để lấy
được giấy phép nhập khẩu hoặc các giấy phép chính thức khác và
làm thù tục hải quan đề nhập khẩu hàng hóa và vận chuyển qua
nước khác.
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A3

Hợp đồng vận tải và báo hiểm
a) Hợp đồng vận tài

nH
an
g.
co
m

Người bán phải ký hợp đồng để vận chuyền hàng hóa từ địa điểm
giao hàng đã thỏa thuận, nếu có, tại nơi giao hàng đến cang đến chỉ
định, hoặc tới bất kỳ địa điểm nào tại càne đến. Hợp đồng vận tái
phải được ký với các điều kiện thông thường, với chi phí do người
bán chịu và phải vặn chuyền hàng hóa theo tuyến đường thôna
thường bằng một con tàu thuộc !oại thường sử dụng để vận chuyển
mặt hàng đó.
b) Họp đồng bảo hiểm

Người bán phải, bằng chi phí của mình, mua bào hiém cho hàng hóa
với mức bảo hiềm tối thiểu là điều kiện c của Viện nhừng ngưòi bảo
hiểm Luân Đôn (LMA/IUA) hoặc bấí kỳ điều kiện nào tưong tự.
Hợp đồng bảo hiểm phải được ký với người báo hiếm hoặc công ty
bảo hiểm có uy tín để người mua'hoặc bất kỳ người nào khác có lợi
ích bảo hiểm đối với hàng hóa, có thề khiếu nại trực tiếp từ người
bào hiềm.

ga

Khi người mua yêu cầu, người bán sẽ, phụ thuộc vào thông tín do
người mua cung cấp theo yêu cầu cùa người bán, và chịu phí tốn,
mua bào hiểm bổ sung, nếu có thề, như điều kiện A hoặc B ciia Bán
các điều kiện bảo hiềm hàng hóa (LMA/IUA) hoặc bất kỳ điêu kiện
nào tưofng tự, và/hoặc bảo hiểm với điều kiện bảo hiểm chiến tranh
(ỉnstitue War Cỉauses) và/hoặc điều kiện bảo hiểm đình công (LMA/
lUA) hoặc bất kỳ điều kiện nào tương tự.

Th
iN

Giá trị bảo hiềm tối thiều phải bằng giá hàng qui định trong hợp
đồng cộng 10% (tức là 110%) và bằng đồng tiền cùa họp đồng.
Bảo hiểm phải có hiệu lực từ địa điểm giao hàng quy định ở mục A4
và A5 và kết thúc ít nhất tại cản^ đến quy định.
Người bán phải cung cấp cho người mua đcm bào hiểm hoặc bằn«
chứng khác của hợp đồng bảo hiềm.
Ngoài ra, người bán phải cung cấp cho người mua, theo yêu cầu cùa
người mua và người mua chịu rủi ro và chi phí (nếu có), nhìrnti
thông tin người mua cần để mua bảo hiềm bồ sung.

A4

Giao hàng
Người bán phải giao hàng bằng cách, hoặc đặt hàng lên tàu hoặc
mua hàng đà giao như vậy. Trong cả hai trường hợp. người bán phải
giao hàng vào ngày hoặc trong khoảng thời gian đà thỏa thuặn, theo
cách thức thông thường tại cảng.
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B3

Hợp đồng vận tài và bào hiềm
a) í Ịợp đồng vận tải

nH
an
g.
co
m

N^ười mua không có nehĩa vụ đối với níiirời bán về ký kết hợp
đồnạ vận tái.

b) Hợp đồng báo hiểm

Người mua không có n^hĩa vụ đối với neười bán về ký kết họp
đồ n s bảo hiém.

Th
iN

ga

Tuy vậv, người mua phải cuim cấp thôna tin mà người bán yêu cầu
để người bán mua bảo hiểm bồ sune theo yêu cầu của nsười mua
quy định tại mục A3 b).

B4

Nhận hàng
Người mua phải nhận hàng khi hàng hóa đã được giao theo mục A4
và nhận hàng từ người chuyên chờ tại cảng đến chỉ định.
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A5

Chuyền rủi ro

A6

nH
an
g.
co
m

Người bán chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng cùa hàn^ hóa
cho đến khi hàng hóa được giao theo mục A4 trừ nhừns mất mát
hoặc hư hỏng trong các trường họp quy định tại mục B5.

Phân chia phí tổn
Người bán phài trả

a) Tất cả các chi phí liên quan đến hàng hóa cho tới khi hàng được
giao theo mục A4. trừ các chi phí mà người mua phải trà theo mục
B6;

b) Cước phí vận chuyền và tất cả các chi phí phát sinh từ A3 a), kể
cả các chi phí xếp hàng lên tàu và bất kỳ lệ phí nào khác đế dỡ hàng
tại cảng dỡ thỏa thuận mà người bán phải chịu theo hợp đồng vận
tải;
c) chi phí mua bảo hiểm theo mục A3 b); và

Th
iN

ga

d) chi phí thù tục hải quan cần thiết để xuất khẩu, nếu có, cùng nhu
tất cà các thứ thuế, lệ phí và chi phí khác có thể phải trả khi xuất
khẩu, và chi phí vận tải qua các nước mà người bán phải chịu theo
hợp đồng vận iầ'.
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B5

Chuyền rủi ro
Người mua chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hóng của hàng hóa
kê từ khi hàng hóa đã được giao theo mục A4

B6

Phân chia phí tốn

H
an
g.
co
m

Nếu người mua khône thônư báo như quv định tại mục B7, ngưòi
mua phái chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư lìong của hàng hóa kế
từ ngày giao hàng thỏa thuận hoặc kể từ nsày cuối cùng của thời
hạn giao hàng thỏa thuận, với điều kiện hànư. đã được phân biệt rõ
ràng ỉà hàng cùa hợp đồns.

Người mua phải, phụ thuộc vào quy định của mục A3 a), trá

a) tât cá các chi phí liên quan đến hànu hóa kê từ khi hàng được íỉiao
theo mục A4, trừ các chi phí làm thu tục hải quan, nếu có, cho việc
xuất khấu cũng như tất cá các loại thuế. !ệ phí và chi phí khác, khi
xuất khấu theo mục A6 d);
b) tât cả các chi phí và lệ phí liên quan đén hàng hóa khi quá cánh
cho đến khi hàng đến cảng đến. trừ các phí và lệ phí mà người bán
phải chịu theo hợp đồne vận tải;

ga
n

c) chi phí dờ hàng kể cà phí lõng hàng và phí cầu bến, trừ nhũng phí
và lệ phí do người bán chịu theo hợp đồng vặn tái;
d) các chi phí khác phát sinh nếu người mua không thông báo theo
mục B7, kể từ ngày giao hàng thỏa thuận hoặc từ ngàv cuối cùng
cùa thời hạn quy định cho việc gửi hàne, với điều kiện hàng đã được
phân biệt rõ ràng là hàng cùa hợp đồng;

Th
iN

e) tất cả các loại thuế, lệ phí và chi phí khác, nếu có, cũng như các
chi phí làm thủ tục hải quan để nhập khấu hàng hóa. và chi phí để
vận tải hàng qua bất kỳ nước nào irừ khi đã bao gồm trong chi phí
của họp đồng vận tải; và
f) chi phí mua bào hiêm bố sLinư Iheo yêu cầu của nsười mua íheo
mục A3 b) và B3 b).
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A7

Thông báo cho ngiHỜi mua
Người bán phải thông báo cho người mua nhừu 2, thông tin cằn thiết
để người mua có thể áp dụng những biện pháp thòn« thườii” cần
thiết để nhận hàng.

A8

Chừng từ giao hàng
Người bán phải, bằng chi phí cùa mình. cun» cấp cho nẹuời mua
không chậm trễ chứng từ vận tải thường lệ đến cảng đến đà thóa
thuận.

nH
an
g.
co
m

Chứng từ vận tải này phải thề hiện là hàna của họp đồng, phái ghi
ngày tháng trong thời hạn giao hànạ đã thỏa thuận, làm cho ngưòi
mua có thể nhận hàng từ người chuvên chờ tại cảnu đến và, trừ khi
có thỏa thuận khác, cho phép người mua có thế bán hàng trong quá
trình vận chuyền bằng cách chuyển nhượng chứng từ vận tái. cho
người mua tiếp theo hoặc bàng cách thông báo cho người chuyên
chờ.
Khi chứng từ vận tải được phát hành dưới dạns có thể chuyển
nhượng được và gồm nhiều bàn gốc, thì một bộ đầy đủ các bán eốc
phải được xuất trình cho người mua.

A9

Kiểm tra - Đóng gói, bao bì - Ký mã hiệu

ga

Người bán phái trà các chi phí về việc kiểm tra (như kiếm tra chấi
lượng, cân, đo, đếm) cần thiết để giao hàng theo quy định ờ muc A4,
kể cà các phí tổn cho việc kiểm tra trước khi gửi hàng theo yêu cằii
của các cơ quan có thầm quyền ở nước xuât khẩu.

Th
iN

Người bán phải, bằng chi phí cùa mình, đóng nói hàng hóa, trừ khi
theo thông ỉệ của ngành hàng cụ thề hàng hoá được gừi đi không
cần đóng gói. Người bán có thề đóng gói hàng phù hợp với phương
thức vận tài, trừ khi người mua thông báo cho người bán yêu cầu cụ
ihề về đóng gói trước khi hợp đồng được ký két. Bao bì phái được
ghi ký mã hiệu thích hợp.
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B7

Thông báo cho người bán
Người mua phải, khi quyết định được thời «ian gửi hàne; và/hoặc địa
điểm nhận hàng tại cảng đến quy định, thônu báo đầy đủ cho người
bán về việc đó.

B8

Bằng chứng của việc giao hàng

B9

nH
an
g.
co
m

Người mua phải chấp nhận chứng từ vận tải như quy định tại mục
A8 nếu chứng từ đỏ phù hợp với hợp đồn».

Kiểm tra hàng hoá

Th
iN

ga

Người mua phải trả các chi phí cho việc kiểm tra bát buộc trước khi
gửi hàng, ngoại trừ việc kiểm tra theo yêu cầu của các cơ quan có
thẩm quyền ở nước xuất khấu.
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A10 HỖ trợ thông tin và chi phí liên quan
Nếu có quy định, người bán, theo yêu cầu của người mua, do người
mua chịu rủi ro và phí tồn, phải giúp đờ người mua đề lấy các chứng
từ và thông tin kể cả thông tin an MÌnh mà người mua cần đê nhập
khẩu và/hoặc vận tải đến địa điểm cuối cùng.

Th
iN

ga

nH
an
g.
co
m

Người bán phải hoàn trả cho người mua tất cả chi phí và !ệ phi mà
người mua đã chi để lấy được nhừng chứng từ hoặc iíiúp đờ đé lấy
chứng từ và thông tin theo mục BIO.
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B10 Hỗ trợ thông tin và ch ỉ phí liên quan
Người mua phái thônii báo cho n«ười bán một cách kịp thòi các yêu
cầu về thông tin an ninh để naưòi bán có thể thực hiện mục A 10.

nH
an
g.
co
m

Người mua phải hoàn trả cho người bán tất cá chi phí và !ệ phí mà
người bán đã chi đề lấy được nhừnu chửno từ hoặc giúp đờ trons
việc lấy chứng từ và cuno cấp thôníi tin theo mục A 10.

Th
iN

ga

Neu có quy định, theo yêu cầu cùa người bán, do người bán chịu rủi
ro và phí tổn, người mua phái «iúp đờ người bán một cách kịp thời
đế lấv các chứng từ và thôns tin kể cả thôniỉ tin an ninh mà người
bán cằn đế vận tái, xuất khẩu hàn" hóa và vận chuyền qua nước
khác.
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