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INCOTERMS 
Toimituslausekkeet 

EXW - noudettuna lähettäjältä 
(nimetty toimituspaikka; ex tehdas, ex varasto, jne.) 

FCA - vapaasti rahdinkuljettajalla 
(nimetty toimituspaikka) 

FAS (vain vesikuljetukset) 
vapaasti aluksen sivulla 
(nimetty laivaussatama) 

FOB (vain vesikuljetukset) 
vapaasti aluksessa 
(nimetty laivaussatama) 

CFR (vain vesikuljetukset) 
kulut ja rahti maksettuina 
(nimetty määräsatama) 

CIF (vain vesikuljetukset) 
kulut, vakuutus ja rahti maksettuina 
(nimetty määräsatama) 

CPT - kulut maksettuna 
(nimetty määräpaikka) 

CIP - kuljetus ja vakuutus maksettuina 
(nimetty määräpaikka) 

DAP 
toimitettuna määräpaikalle 
(nimetty määräpaikka) 

DPU 
toimitettuna purettuna 

DDP - toimitettuna tullattuna 
(nimetty määräpaikka) 

Tavarariski 
Kustannukset 

Asiakirjat 

Tavarariski 
Kustannukset 

Asiakirjat 

Tavarariski 
Kustannukset 

Asiakirjat 

Tavarariski 
Kustannukset 

Asiakirjat 

Tavarariski 
Kustannukset 

Asiakirjat 

Tavarariski 
Kustannukset 

Asiakirjat 

Tavarariski 
Kustannukset 

Asiakirjat 

Tavarariski 
Kustannukset 

Asiakirjat 

Tavarariski 
Kustannukset 

Asiakirjat 

Tavarariski 
Kustannukset 

Asiakirjat 

Tavarariski 
Kustannukset 

Asiakirjat 

Ostaja voi vakuuttaa tavaran. Ostaja 
kantaa riskin koko kuljetuksen ajan. 

Ostaja voi vakuuttaa tavaran (myyjä 
voi vakuuttaa tavaran nimettyyn 
toimituspaikkaan asti). 

Ostaja voi vakuuttaa tavaran (myyjä 
voi vakuuttaa tavaran alukselle asti). 

Ostaja voi vakuuttaa tavaran (myyjä 
voi vakuuttaa tavaran alukseen asti). 

Ostaja voi vakuuttaa tavaran (myyjä 
voi vakuuttaa tavaran alukseen asti). 

Myyjä vakuuttaa tavaran (osta
jan hyväksi) määräsatamaan asti 
vähintään Institute Cargo Clauses (C) 
-ehdon tai vastaavan ehdon mukaisesti 
(ostaja voi vakuuttaa jatkokuljetuksen). 

Ostaja voi vakuuttaa tavaran. 

Myyjä vakuuttaa tavaran (ostajan 
hyväksi) määräpaikkaan asti vähintään 
Institute Cargo Clauses (A) -ehdon tai 
vastaavan ehdon mukaisesti (ostaja voi 
vakuuttaa jatkokuljetuksen). 

Myyjä voi vakuuttaa tavaran 
määräpaikkaan saakka (ostaja voi 
vakuuttaa jatkokuljetuksen). 

Myyjä voi vakuuttaa tavaran kunnes 
se on purettu kuljetusvälineestä 
sovitussa määräpaikassa 

Myyjä voi vakuuttaa tavaran. Myyjä 
kantaa riskin koko kuljetuksen ajan. 

Myyjä Terminaali Terminaali Tulli Ostaja Tulli 

Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on asetettu ostajan käytettäväksi sovittuna aikana sovitussa paikassa. 

Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on luovutettu ensimmäiselle rahdinkuljettajalle tai terminaaliin sovittuna aikana sovitussa paikassa. 

Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on toimitettu aluksen sivulle laivaussatamassa. 

Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on toimitettu alukseen laivaussatamassa. 

Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on toimitettu alukseen laivaussatamassa. 

Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on toimitettu alukseen laivaussatamassa. 

Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on luovutettu ensimmäiselle rahdinkuljettajalle tai terminaaliin. 

Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on asetettu ostajan käytettäväksi purettuna sovitussa määräpaikassa. 

Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on asetettu ostajan käytettäväksi sovitussa määräpaikassa, tullattuna ja valmiina purettavaksi. 

Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on asetettu ostajan käytettäväksi sovitussa määräpaikassa, valmiina purettavaksi. 

Sopimuksen mukaan 

Sopimuksen mukaan 

Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on luovutettu ensimmäiselle rahdinkuljettajalle tai terminaaliin. 

Myyjän Sopimuksen Ostajan 
velvollisuudet mukaan velvollisuudet 

= Tavara 



 

  

 

 

 

  

 

 

 

Toimitusehtojen valinta Incoterms® 2020 
Nykyaikaisissa kuljetusjärjestelmissä tavaraa ei aina tarkisteta Kun tehdään Incoterms-ehtoihin perustuva sopimus, on 

pisteissä, joissa riski siirtyy Incoterms® 2020 -ehtojen mukai- suositeltavaa todeta kauppasopimuksessa ja kauppalaskussa 

sesti. Jotta voidaan välttää erimielisyydet siitä, missä kuljetuk- sovittu toimitusehto, esimerkiksi ”FOB Hamina, Incoterms® 

sen vaiheessa tavara on vahingoittunut, on suositeltavaa sopia 2020". Tällä vältetään tulkintaerot maissa, joissa esiintyy
 
toimitusehdosta, jossa toinen osapuoli kantaa tavarariskin paikallisia toimitusehtojen määritelmiä. 

koko kuljetuksen ajan.
 

If suosittelee käyttämään Incoterms® 2020 -toimitusehtoja 
kansainvälisissä kuljetuksissa ja kehottaa välttämään omien 
toimitusehtojen laatimista. 

Reklamaatio, vanhentumisaika ja vastuunrajoitus kansainvälisissä kuljetuksissa 

SOVELLETTAVAT REKLAMAATIO VANHEN- VASTUUNRAJOITUS 
SÄÄNNÖKSET TUMISAIKA 

Katoaminen tai 
Ilmeinen katoa vahinko, joka ei ole katoamisessa tai 
minen tai vahinko ilmeinen vahingoittumisessa 

1. Merikuljetus Tavaran vastaanot 3 vrk 1 vuosi SDR* 667/kolli/ 
Haag-Visby -säännöt/ tamisen yhteydessä SDR 2/kg 
Merilaki 

2. Ilmakuljetus Tavaran vastaanot 14 vrk 2 vuotta SDR 22/kg 
Montrealin sopimus tamisen yhteydessä 

3. Rautatiekuljetus Tavaran vastaanot 7 vrk 1 vuosi SDR 17/kg 
Kansainvälinen tamisen yhteydessä 
rautatiekuljetussopimus 
(CIM) 

Tavaran vastaanot 10 vrk 1 vuosi EUR 25/kg 
RKL tamisen yhteydessä 
Rautatiekuljetuslaki 

4. Maantiekuljetus Tavaran vastaanot 7 vrk 1 vuosi SDR 8,33/kg 
CMR/TKSL tamisen yhteydessä 

TKSL Tavaran vastaanot 7 vrk 1 vuosi EUR 20/kg 
Tiekuljetussopimuslaki tamisen yhteydessä 
(kotimaankuljetukset) 

5. Pohjoismainen Tavaran vastaanot 7 vrk 1 vuosi SDR 8,33/kg 
huolinta tamisen yhteydessä 
PSYM 
(tavarankuljettajan vastuu) 

* 1 SDR on ollut viime aikoina 1,10–1,25 euroa. 

Incoterms on Kansainvälisen kauppakamarin (International Chamber of Commerce) ICC:n tavaramerkki. 
ICC on kansainvälinen kaupan alan järjestö, jolla on kansallisia osastoja muun muassa Pohjoismaissa ja jäseniä yli 140 maassa. 
Lisätietoja: www.iccfinland.fi 

Ota huomioon yllä mainittu rahdinkuljettajan vastuunrajoitus ja kuljetusvakuutuksen tarve. If Vahinkovakuutusyhtiö 
on asiantuntijasi kaikissa kuljetuksissa ja Incoterms® 2020 -toimituslausekkeita koskevissa asioissa. 

Lisätietoja if.fi 
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http:www.iccfinland.fi

