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Vi bidrar til fornyelse og innovasjon i norsk næringsliv.
Gjennom kompetansebygging, rådgivning, nettverk,
profilering og finansiell støtte, skal vi styrke næringslivet
nasjonalt og internasjonalt.

ICC Norge er den norske avdelingen av ICC – International
Chamber of Commerce, som er en internasjonal
næringslivsorganisasjon med medlemmer fra mer enn 120
land. ICC ble etablert i 1919 og har sitt hovedkontor i Paris.

Eksportsenteret har lang erfaring og god oversikt over
internasjonale regler for norsk vareeksport. Vi bistår
næringslivet gjennom rådgivning og kurs. Du kan også
finne nyttig informasjon om eksport og markeder på våre
nettsider, www.eksport.no.

ICC Norge holder seminar i Incoterms® 2020. “ICC’s Official
Accredited ICC Incoterms® 2020 rules trainer” er den eneste
godkjente foredragsholder innen ICC Incoterms® 2020.

Vi gir lokale ideer globale muligheter.

Du kan lese mer på
www.innovasjonnorge.no

Som medlem i ICC Norge får man muligheten til å delta i
kommisjoner og utvalg. En rekke av de internasjonale regler
som gjelder i dag, er skapt gjennom ICC-kommisjonenes
arbeid. De mest kjente er Incoterms, garanti-, inkassoog rembursreglene samt et antall modellkontrakter.
For nærmere informasjon se
www.iccnorge.no

Incoterms® 2020
ICC’s (International Chamber of Commerce) regler for
fortolkning av nasjonale og internasjonale leveringsbetingelser.

Incoterms® 2020
SELGER

Leveringsbetingelser for alle
transportmåter

Utfortolling

Innfortolling

Hvordan bruke
Incoterms® 2020?

KJØPER

1. Henvis til Incoterms® 2020 i

Risiko

EXW Ex Works
(...named place of delivery)

EXW

FCA Free Carrier
(...named place of delivery)

FCA

Kostnad

EXW

Formaliteter
Risiko
Kostnad
Formaliteter
Risiko

CPT Carriage paid to
(...named place of destination)

CPT

Kostnad

FCA

CPT

Formaliteter
Risiko

CIP Carriage and insurance
(...named place of destination)

CIP

DAP Delivered at place
(...named place of destination)

DAP

Kostnad

Formaliteter
Risiko
Kostnad

Formaliteter
Risiko

DPU Delivered at place unloaded
(...named place of destination)

DPU

Kostnad

Formaliteter
Risiko

DDP Delivered duty paid
(...named place of destination)

DDP

Kostnad

Formaliteter

bestillingen, ordrebekreftelsen,
fakturaen, kjøpsavtalen, den underliggende kontrakten, standard
salgs- eller innkjøpsbetingelser mv.

2. Spesifiser leveringsstedet

etter termen så nøyaktig som
mulig, f.eks: FCA Henrik Ibsensgt
100, Oslo Incoterms® 2020.

3. Incoterms® 2020 regulerer ikke
CIP

DAP

partenes forhold til transportøren/
speditøren eller forsikringsselskapet. Disse forholdene
reguleres av hhv transportavtalen
og forsikringsavtalen.

4. Incoterms® 2020 regulerer
DPU

DDP

heller ikke prisen, betalingsbetingelsen, eiendomsretten til
varen, følgene av kontraktsbrudd,
lovvalg, valg av jurisdiksjon mv.
Disse områdene må kontraktsreguleres. Tvingende lovgivning kan
også overstyre enhver kjøpsavtale,
inkludert den valgte Incoterms®.

Levering:

Når selger har stilt varen til kjøpers
disposisjon på angitt sted og innen
angitt tid. Kjøper skal da ta levering
av varen.

Leveringsbetingelser for sjøtransport
FAS Free alongside ship
(...named port of shipment)

FAS

Risiko
Kostnad

FAS

Formaliteter

FOB Free on board
(...named port of shipment)

FOB

CFR Cost and freight
(...named port of destination)

CFR

CIF Cost, insurance and freight
(...named port of destination)

CIF

Risiko
Kostnad

FOB

Formaliteter
Risiko
Kostnad

CFR

Formaliteter
Risiko
Kostnad

Formaliteter

CIF

Risiko:

Risikoovergangen mellom selger
og kjøper bestemmer hvem av
partene som sitter med risikoen
for skade eller tap av varene under
transporten. Transportforsikring er
den eneste forsikringsformen som
normalt dekker varens verdi.

Kostnad:

Normale transportkostnader
etter avtale.

Formaliteter:

Farge
forklaring

Selges
plikter

Det formelle ansvaret
for ut- og innfortolling,
dokumentasjon, andre eksportog importformaliteter.

Kjøpers
plikter

Risiko
Kostnad
Formaliteter

Dette er en forenklet versjon av Incoterms 2020.
Full versjon på https://www.iccnorge.no

