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Lịch sử của Incoterms

• Một ủy ban về các điều khoản thương mại
với sự hỗ trợ của các Ủy ban ICC quốc
gia đã xây dựng nên 6 qui tắc đầu tiên vào
năm 1923: FOB, FAS, FOT, FOR, giao
hàng CIF và C&F

• Bộ Incoterms đầu tiên ra đời năm 1936
• Các lần sửa đổi: 1953, 1967, 1976, 1980,

1990, 2000
• Bộ Incoterms 2010 sẽ bắt đầu có hiệu lực

từ ngày 1/1/2011. 2



Phiên Bản Mới Nhất
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• "Quy tắc quốc tế giải thích các điều kiện
thương mại" trong cuốn "Điều kiện TMQT"

(Incoterms - International commercial terms)
do phòng TMQT- ICC (International Chamber
of Commerce) soạn và ấn hành



Incoterms 2010

• Incoterms – các điều khoản hợp đồng chứ
không phải là luật

• Chỉ áp dụng nếu được nêu trong hợp
đồng

• Cũng có thể được áp dụng  ngay cả khi
không được nêu cụ thể trong hợp đồng:
Theo thông lệ thương mại, việc sử dụng
được thừa nhận bởi luật áp dụng
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Thuật Ngữ “Incoterms”
 Incoterms (viết tắt của International Commercial Terms - Các

điều khoản thương mại quốc tế) là một bộ các quy tắc thương mại

quốc tế được công nhận và sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới.

 Mục đích: Cung cấp 1 bộ quy tắc quốc tế để giải thích những điều

kiện thương mại thông dụng nhất trong Thương Mại Quốc Tế.

 Incoterms sẽ làm rõ:

 Sự phân chia trách nhiệm giao nhận hàng hóa giữa Người Bán

và Người Mua.

 Sự phân chia chi phí về giao nhận hàng hóa giữa Người Bán

và Người Mua.

 Sự di chuyển từ Người Bán sang Người Mua rủi ro và tổn thất

về hàng hóa. 5



Kết Cấu Incoterms 2010

1. EXW (Ex Works) – Giao tại xưởng
2. FCA (Free Carrier) – Giao cho người vận tải
3. FAS (Free Alongside Ship) – Giao dọc mạn tàu
4. FOB (Free On Board) – Giao hàng lên tàu
5. CFR (Cost and Freight) – Tiền hàng và cước phí
6. CIF (Cost, Insurance and Freight) – Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí
7. CPT (Carriage Paid To) – Cước trả tới đích
8. CIP (Carriage and Insurance Paid) – Cước và bảo hiểm trả tới đích
9. DAT (Delivered At Terminal) – Giao tại Bến
10. DAP (Delivered At Place) – Giao tại nơi đến
11. DDP (Delivery Duty Paid) – Giao hàng tại đích đã nộp thuế
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Phân nhóm trong Incoterms 2010

1. Nhóm E: EXW
Người bán giao hàng cho người mua định đoạt ngay tại

xưởng/kho của mình
2. Nhóm F: FCA, FAS, FOB
Người bán đưa hàng đến cho người vận tải đầu tiên, người

mua chịu trách nhiệm về chi phí và rủi ro của việc vận tải
chính

3. Nhóm C: CFR, CIF, CPT, CIP
Người bán thu xếp và thanh toán tiền vận chuyển nhưng

không chịu rủi ro trong quá trình vận chuyển
4. Nhóm D: DAT, DAP, DDP
Người bán chịu tất cả các chi phí giao dịch và rủi ro cho đến

điểm giao hàng – điểm đích
7



Phân loại theo phương thức vận tải
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Nhóm 1: Sử dụng cho bất kỳ
phương tiện vận tải nào, kể cả
vận tải đa phương thức (7 điều
kiện):

- EXW
- FCA
- CIP
- CPT
- DAT
- DAP
- DDP

Nhóm 2: Chỉ sử dụng cho
vận tải đường biển và  đường
thủy nội địa (4 điều kiện):

- FAS
- FOB
- CFR
- CIF



Phân loại theo trách nhiệm các bên

Nhóm E

EXW

Nhóm D

DAP DAT DDP

Nhóm F

FCA  FAS  FOB

Nhóm C

CFR  CIF CPT CIP



EXW (tên địa điểm giao hàng)
Incoterms 2010

• 1. Nhóm E
• EXW – Ex Works – Giao hàng tại xưởng:

Ví dụ: Exw-155 Võ Thị Sáu, Phường 6, Quận
3, Hồ Chí Minh, Việt Nam- Incoterms 2010

• Hàng được đặt tại xưởng hoặc nơi người
bán chỉ định, không chịu bất cứ trách
nhiệm và chi phí nào về lô hàng: từ xin
giấy phép xuất khẩu đến thuê phương
tiện vận chuyển, thuê tàu, không làm thủ
tục thông quan... 10



EXW – Chú ý hướng dẫn

• Nêu rõ điểm để hàng trong cơ sở của người bán – thống
nhất từ trước – nếu không, người bán có thể lựa chọn

• Giao hàng vào một ngày cụ thể hoặc trong một thời hạn cụ
thể đã được hai bên thống nhất

• Người bán không có nghĩa vụ bốc hàng, nếu bốc thì
người mua chịu chi phí và rủi ro

• Không thông quan XK, chỉ hỗ trợ
• Nghĩa vụ hạn chế của người mua trong việc cung cấp thông

tin về XK (thuế, báo cáo)
• Hỗ trợ trong việc xin giấy phép XK, ủy quyền chính thức,

thông qua an ninh – nếu người mua yêu cầu
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EXW – Các điểm chính

Kiểm tra – đóng gói – kí hiệu
- Đóng gói hàng hóa trừ phi loại hàng thông thường

không cần đóng gói
- Đóng gói sao cho phù hợp cho việc vận chuyển trừ kkhi

người mua thông báo cho người bán về những yêu cầu
đóng gói cụ thể trước khi kí kết hợp đồng mua bán

- Kí hiệu phù hợp
Hỗ trợ về thông tin, chi phí:
- Nếu người mua yêu cầu và chịu rủi ro cũng như chi phí,

thì người bán sẽ cung cấp hoặc hỗ trợ trong việc xin các
loại giấy tờ và thông tin cần thiết cho việc XNK và vận
chuyển hàng hóa đến đích cuối cùng.

12



EXW (Ex Works) – Nghĩa vụ các bên
 Nghĩa vụ người bán:
 Đặt hàng hóa dưới quyền định đoạt của mình trong thời hạn và tại

địa điểm do HĐ quy định - thường tại cơ sơ người bán.
 Hàng hóa chưa được làm thủ tục thông quan XK, chưa bốc  lên

phương tiện vận tải.

 Nghĩa vụ người mua:
 Nhận hàng tại xưởng của người bán.
 Chịu mọi rủi ro và chi phí để lo liệu việc chuyên chở về địa điểm

đích của mình.

Note:
 Người bán không có nghĩa vụ bốc hàng, nếu bốc thì người mua

chịu chi phí và rủi ro.
 Người bán chỉ hỗ trợ trong việc xin giấy phép XK, ủy quyền chính

thức, thông qua an ninh – nếu người mua yêu cầu.
13



2. Nhóm F: FCA, FAS, FOB. F là free
– nghĩa là không có trách nhiệm

• 2.1. FCA – Free Carrier – Giao hàng cho
người chuyên chở:

• FCA - tên địa điểm giao hàng,Incoterms 2010
Ví dụ: FCA – Cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh,
Việt Nam, Incoterms 2010

• Chỉ bốc hàng lên phương tiên vận tải người
mua gửi đến nhận hàng tại những điểm người
bán chỉ định (do 2 bên thỏa thuận). Sau khi
giao hàng cho người vận tải là người bán hết
trách nhiệm.

• Free Carrier – Miễn trách nhiệm vận chuyển



FCA (Free Carrier) – Nghĩa vụ các bên
 Nghĩa vụ người bán:

 Lấy giấy phép xuất khẩu, nộp thuế và lệ phí xuất khẩu.
 Giao hàng tại địa điểm và trong thời gian quy định cho người vận tải công cộng thứ

nhất đã được người mua chỉ định.
 Cung cấp bằng chứng về việc giao hàng cho người vận tải (vận đơn, biên lai nhận

hàng).

 Nghĩa vụ người mua:
 Chỉ định kịp thời người vận tải; Kí hợp đồng vận tải và trả cước vận tải.
 Chịu rủi ro và tổn thất về hàng từ khi hàng được giao cho người vận tải đã được chỉ

định.
 Làm thủ tục hải quan cho hàng nhập khẩu

Note:
 Nếu không có địa điểm giao hàng cụ thể nào được thỏa thuận thì người bán có thể

chọn địa điểm tại nơi giao hàng phù hợp nhất với mục đích của mình.
 Nếu địa điểm giao hàng là cơ sở của người bán, người bán có nghĩa vụ bốc hàng &

ngược lại.
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FAS - tên địa điểm giao hàng,
Incoterms 2010

• 2.2. FAS – Free Alongside Ship – Giao
hàng dọc mạn tàu: (thường dùng vận
chuyển bằng đường biển)
Ví dụ: FAS– Cảng Cát Lái, Việt Nam,
Incoterms 2010

• Trách nhiệm người bán, cao hơn nhóm FCA,
nghĩa là người bán phải thuê phương tiện vận
chuyển để đưa hàng đến xếp dọc mạn tàu. Để
nhớ đặc tính này hãy nhớ từ

• Free Alongside Ship – Miễn trách nhiệm đến
khi đã xếp dọc mạn tàu.
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FAS – Nghĩa vụ các bên

 Nghĩa vụ người bán:
 Giao hàng dọc mạn con tàu do người mua chỉ định tại cảng bốc hàng đã định.

 Cung cấp chứng từ chứng minh hàng hóa đã được giao theo dọc mạn tàu
 Làm thủ tục thông quan và nộp lệ phí xuất khẩu.

 Nghĩa vụ người mua:
 Chỉ định kịp thời tàu chuyên chở và địa điểm bốc hàng
 Trả cước phí vận chuyển hàng.
 Chịu rủi ro và tổn thất về hàng từ khi hàng được giao theo dọc mạn tàu.

Note:
 Rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của hàng hóa di chuyển khi hàng hóa đang ở dọc

mạn tàu, và người bán phải chịu mọi chi phí cho tới thời điểm này.
 Các bên quy định càng rõ càng tốt địa điểm xếp hàng tại cảng 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 thể thay đổi tùy theo tập quán của từng cảng.
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FOB - tên địa điểm giao hàng, Incoterms 2010

• 2.3. FOB – Free on Board – Giao hàng lên
tàu:(thường dùng vận chuyển bằng đường
biển)

• Ví dụ: FOB – Cảng Cát Lái, Việt Nam,
Incoterms 2010

• Trách nhiệm của người bán là giao hàng lên tàu,
nghĩa là chịu trách nhiệm cẩu hàng lên tàu an toàn.

• Như vậy trong điều kiện nhóm F: Trách nhiệm chuyên
chở tăng dần: FCA———>FAS———>FOB

• Free on Board nói lên điều đó – Miễn trách nhiệm
khi đã giao hàng lên tàu.
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3. Nhóm C: CFR, CIF, CPT, CIP

Nhóm C: Cost – Tiền hàng
• Đến nhóm C, trách nhiệm cao hơn

nhóm F, tức là có đề cập đến trách
nhiệm chuyên chở. Đảm nhận luôn việc
chuyên chở đến cảng dỡ hàng cho
người mua.
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3.1. CFR – Cost and Freight – Tiền hàng và cước phí:
tên địa điểm giao hang, Incoterms 2010

• CFR được viết nhiều cách như: CNF, C&F
(thường dùng vận chuyển đường biển)

Ví dụ: CFR– Cảng NEWYORK, USA, Incoterms 2010
• Đơn giản là người bán phải chịu thêm chi phí

chuyên chở hàng hóa đến cảng dỡ hàng, còn
chi phí dỡ hàng do người mua chịu.

• Giá CFR = Giá FOB + F (Cước phí vận
chuyển)

• CFR Miễn trách nhiệm khi đã giao hàng lên tàu.
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CFR (Cost and Freight) – Nghĩa vụ các bên
 Nghĩa vụ người bán:

 Ký HĐ vận tải đường biển và trả chi phí vận tải đến cảng đích.
 Làm thủ tục thông quan XK (nộp thuế và lệ phí XK)
 Giao hàng an toàn trên boong tàu tại cảng bốc hàng  quy định.
 Cung cấp cho bên mua bằng chứng đã giao hàng  lên tàu hoàn hảo.
 Trả chi phí bốc/dỡ hàng nếu như chi phí này nằm trong tiền cước chuyên chở.

 Nghĩa vụ người mua:
 Nhận các chứng từ ngoại thương.
 Trả tiền chi phí dỡ hàng nếu chi phí này không nằm trong tiền cước vận chuyển

(trường hợp thuê tàu chuyến).
 Chịu mọi rủi ro và tổn thất về hàng hóa sau khi  người bán đã giao hàng qua lan can

tàu ở cảng bốc hàng đi.

Note:
 Địa điểm chuyển giao rủi ro từ người bán sang người mua là tại cảng xếp

hàng trong khi chi phí lại được phân chia tại cảng đến theo quy định.
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3.2. CIF – Cost, Insurance and Freight – Tiền
hàng, bảo hiểm và cước phí

CIF – Cost, Insurance and Freight – Tiền hàng,
bảo hiểm và cước phí:

(dùng vận chuyển bằng đường biển)
CIF – tên địa điểm giao hàng, Incoterms 2010
Ví dụ: CIF– Cảng NEWYORK, USA, Incoterms 2010

•Giá CIF = Giá FOB + F (cước vận chuyển) + I
(phí bảo hiểm)

•CIF Miễn trách nhiệm khi đã giao hàng lên tàu.
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CIF (Cost, Insurance and Freight) –
Nghĩa vụ các bên

 Nghĩa vụ người bán:
 Thông quan xuất khẩu.
 Thuê tàu (giống CFR)
 Giao hàng an toàn trên boong tàu tại cảng bốc  hàng quy định (giống FOB).
 Ký hợp HĐ bảo hiểm cho hàng hóa theo mức  bảo hiểm tối thiểu (điều kiện C) với trị

giá bảo  hiểm CIF + 10%.

 Nghĩa vụ người mua:
 Nhận các chứng từ chứng minh hàng hóa đã được  vận chuyển đến địa điểm cho

mình.
 Chịu mọi rủi ro và tổn thất về hàng hóa kể từ khi  hàng đã được giao qua lan can tàu

ở cảng bốc  hàng.

Note:
 Giá CIF = Giá FOB + F (cước vận chuyển) + I (phí bảo hiểm)
 Người bán phải có trách nhiệm ký hợp đồng vận tải và trả các chi phí cần thiết để

đưa hàng hóa đến nơi đến quy định
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3.3. CPT (Carriage Paid To) – Cước trả tới đích
(thường dùng vận chuyển đa phương thức)

• CPT – tên địa điểm giao hàng, Incoterms 2010
Ví dụ: CPT -155 Võ Thị Sáu, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh,

Việt Nam, Incoterms 2010
• Đặc điểm nổi bật của CPT là ở chỗ giống hệt CFR,

ngoài ra còn thêm cước phí vận chuyển từ cảng dỡ
hàng đến vị trí nhận hàng do người mua chỉ định nằm
trong nội địa nước nhập khẩu. CPT= CFR + f (Cước
phí vận chuyển từ cảng dỡ hàng đến vị trí nhận hàng
do người mua chỉ định nằm trong nội địa nước nhập
khẩu).

• CPT Miễn trách nhiệm khi đã giao hàng cho người
vận chuyển
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CPT (Carriage Paid To) – Cước trả tới đích

25

“Cước phí trả tới đích” có nghĩa là người bán giao hàng cho người chuyên chở hoặc một
người khác do người bán chỉ định tại một nơi thỏa thuận (nếu điểm đó đã được các bên thỏa
thuận).



CPT (Carriage Paid To) - Nghĩa vụ các bên
 Nghĩa vụ người bán:

 Chịu trách nhiệm ký kết HĐ và trả tiền cước đến địa  điểm đích theo quy định.
 Làm các thủ tục thông quan XK.
 Giao hàng cho người vận tải đầu tiên mình chỉ định.
 Cung cấp cho người mua đầy đủ các chứng từ cần thiết  chứng minh hàng hóa đã

giao lên phương tiện vận tải.

 Nghĩa vụ người mua:
 Nhận chứng từ từ người bán chứng minh hàng hóa  đã được bốc lên phương tiện

vận tải tại cảng đi.

 Chịu mọi rủi ro và tổn thất hàng hóa kể từ khi hàng  hóa đã được giao cho người vận

tải đầu tiên.

Note:
 Đặc điểm nổi bật của CPT là ở chỗ giống hệt CFR + (f) cước phí vận chuyển từ cảng

dỡ hàng đến vị trí nhận hàng do người mua chỉ định nằm trong nội địa nước nhập
khẩu.
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3.4. CIP – Carriage and insurance paid to –
Cước phí và bảo hiểm trả tới:

• CIP – tên địa điểm giao hàng,Incoterms 2010
(thường dùng vận chuyển đa phương thức)

Ví dụ1: CIP -155 Võ Thị Sáu, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh,
Việt Nam, Incoterms 2010

Ví dụ2: CIP –SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT,TPHCM, VN, Incoterms
2010

• CIP = CIF + (i+f) (Cước phí vận chuyển và bảo hiểm từ cảng
dỡ hàng đến vị trí nhận hàng do người mua chỉ định nằm trong
nội địa nước nhập khẩu).

• Như vậy trong nhóm C, Trách nhiệm làm thủ tục nhập khẩu,
nộp thuế và lệ phí nhập khẩu thuộc người mua. Trách nhiệm
người bán tăng dần CFR ->>> CIF->>> CPT>>> CIP

• CIP Miễn trách nhiệm khi đã giao hàng cho người vận chuyển



CIP (Carriage and Insurance Paid) – Cước và bảo
hiểm trả tới đích

28

“Cước phí và bảo hiểm trả tới đích” có nghĩa là người bán giao hàng hóa cho người chuyên
chở hoặc người khác do người bán chỉ định tại địa điểm đã thỏa thuận.



CIP (Carriage and Insurance Paid) - Nghĩa
vụ các bên

 Nghĩa vụ người bán:
 Ký kết HĐ chuyên chở và trả cước tới địa điểm đích  quy định (giống CFR).

 Làm các thủ tục thông quan XK.

 Giao hàng cho người vận tải đầu tiên mà mình chỉ  định.

 Có nhiệm vụ ký kết và trả tiền bảo hiểm cho hàng hóa.

 Nghĩa vụ người mua:
 Chịu mọi rủi ro và tổn thất hàng khi hàng đã được  giao cho người vận tải đầu tiên

(kể cả trong trường hợp sử dụng nhiều phương tiện vận tải).

 Nhận đủ các chứng từ, hóa đơn chứng nhận từ người bán là hàng đã được giao cho

người vận tải đầu tiên.

Note:
 CIP = CIF + (i+f) (Cước phí vận chuyển và bảo hiểm từ cảng dỡ hàng đến vị trí nhận

hàng do người mua chỉ định nằm trong nội địa nước nhập khẩu).
29



4. Nhóm D: DAT, DAP, DDP (thường dùng vận
chuyển đa phương thức)

• Đối với nhóm E, F, C thì việc bàn
giao hàng hóa diễn ra ở nước xuất
khẩu. Còn đặc trưng của nhóm D là
việc bàn giao hàng hóa diễn ra ở
nước nhập khẩu.
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4.1. DAT – Delivered at terminal –
Giao hàng tại bến:

• DAT – tên địa điểm giao hàng,Incoterms 2010
• Ví dụ: DAT –GA SÀI GÒN, TP.Hồ Chí Minh, Việt

Nam, Incoterms 2010
• Người bán giao hàng, khi hàng hóa đã dỡ khỏi

phương tiện vận tải chở đến tại 1 bến theo quy
định. Ở đây người bán chỉ chịu rủi ro đến khi
hàng hóa được dỡ xuống bến an toàn.

• Bến ở đây có thể hiểu là một kho, bãi, ga,
cảng…
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DAT (Delivered At Terminal) – Giao tại Bến

32

“Giao tại Bến” có nghĩa là người bán giao hàng khi hàng hóa sau khi đã dỡ khỏi phương
tiện vận tải, được đặt dưới sự định đoạt của người mua tại một Bến chỉ định, tại cảng hay tại
nơi đến chỉ định.



DAT (Delivered At Terminal) - Nghĩa vụ các bên

 Nghĩa vụ người bán:
 Làm thủ tục hải quan xuất khẩu và quá cảnh (nếu có).

 Ký HĐ vận chuyển hàng hóa đến cảng cuối hoặc địa điểm đến được chỉ định, dỡ

hàng khỏi phương tiện vận tải.

 Nghĩa vụ người mua:
 Nhận hàng và làm thủ tục hải quan nhập khẩu.

 Rủi ro và tổn thất về hàng hóa được chuyển giao khi  hàng hóa đặt tại nơi yêu cầu

của người mua tại địa  điểm quy định.

Note:
 Bến bao gồm bất kỳ nơi nào như cầu cảng, kho, bãi container hoặc ga đường bộ,

đường sắt hoặc hàng không.

 Hai bên được khuyến cáo nên xác định rõ ràng địa điểm; nếu có thể, hai bên cần xác

định chính xác địa điểm cụ thể trong phạm vi của Bến.
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4.2. DAP – Delivered at place – Giao hàng tại
nơi đến:

• DAP – tên địa điểm giao hàng,Incoterms 2010
• Ví dụ: DAP –155 Võ Thị Sáu, TP.Hồ Chí Minh, Việt

Nam, Incoterms 2010
• Trường hợp muốn người bán chịu rủi ro và chi

phí vận chuyển hàng từ bến đến địa điểm khác
trong nội địa nước nhập khẩu thì nên dùng điều
kiện DAP. Người bán chịu mọi rủi ro cho đến
khi hàng đã được đặt dưới sự định đoạt của
người mua trên phương tiện vận tải đến và sẵn
sàng để dỡ tại nơi đến.
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DAP (Delivered At Place) – Giao tại nơi đến

35

“Giao hàng tại nơi đến” có nghĩa là người bán giao hàng khi hàng hóa được đặt dưới
quyền định đoạt của người mua trên phương tiện vận tải, sẵn sàng để dỡ tại nơi đến quy
định.



DAP (Delivered At Place) - Nghĩa vụ các bên

 Nghĩa vụ người bán:
 Làm thủ tục hải quan xuất khẩu và quá cảnh (nếu có).

 Ký HĐ vận chuyển hàng hóa đến địa điểm được chỉ  định, hàng còn trên phương tiện

vận tải và sẵn sàng  cho việc dỡ hàng.

 Nghĩa vụ người mua:
 Nhận hàng và làm thủ tục hải quan nhập khẩu

 Rủi ro và tổn thất về hàng hóa được chuyển giao khi  hàng hóa trên phương tiện,

sẵn sàng cho việc dỡ  hàng tại địa điểm quy định.

Note:
 DAP = DAT + vận chuyển hàng từ Bến đến địa điểm khác trong nội địa nước nhập

khẩu.

 Hai bên được đề nghị chỉ rõ địa điểm trong điểm đến  quy định.
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4.3. DDP – Delivered duty paid – Giao hàng đã
thông quan nhập khẩu:

• DDP – tên địa điểm giao hàng,Incoterms 2010
Ví dụ: DDP –155 Võ Thị Sáu, TP.Hồ Chí Minh, Việt

Nam, Incoterms 2010
• Giống điều kiện DAP nhưng người bán chịu

thêm thêm nghĩa vụ thông quan nhập khẩu —>
DDP thể hiện nghĩa vụ tối đa của người bán.
(Tương đương với Door to Door.)
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DDP (Delivery Duty Paid) – Giao hàng tại đích đã
nộp thuế

38

“Giao hàng tại đích đã nộp thuế” nghĩa là người bán giao hàng khi hàng hóa được đặt dưới
sự định đoạt của người mua, đã thông quan nhập khẩu, trên phương tiện vận tải chở đến và
đã sẵn sàng để dỡ tại nơi đến quy định.



DDP (Delivery Duty Paid) - Nghĩa vụ các bên

 Nghĩa vụ người bán:
 Giao hàng cho người mua tại địa điểm đích quy định.

 Hàng hóa đã được làm các thủ tục thông quan cả XK và NK nhưng chưa dỡ hàng

khỏi phương tiện vận tải.

 Chịu mọi rủi ro và chi phí về hàng hóa từ nơi đi đến khi hàng hóa nằm dưới sự định

đoạt của người mua tại địa điểm đích quy định.

 Nghĩa vụ người mua:
 Nhận hàng hoá khi người bán đã làm các thủ tục  thông quan NK cần thiết nhưng

vẫn trên phương tiện vận tải.

 Chịu mọi rủi ro và chi phí cho hàng hoá kể từ khi  hàng hoá nằm dưới quyền định

đoạt của mình tại  địa điểm đích quy định.

Note:
 Người bán chịu mọi chi phí để hàng hóa đến tay người mua (trừ phí dỡ hàng tại nơi

đến khi người mua nhận hàng). 39



Tóm tắt Incoterms 2010

 Điều kiện của Incoterms 2010 được phân thành 4 nhóm, bạn nên nhớ câu“Em Fải Cố Đi”.

 Nhóm E: Giao hàng tại xưởng: khi nào mình muốn bán hàng và chẳng muốn làm thủ tục gì hãy

nhớ đến nhóm E.

 Nhóm F: Hãy nhớ F là free nghĩa là không có trách nhiệm, vậy không có trách nhiệm với

gì? Không có trách nhiệm với việc vận chuyển từ cảng bốc hàng đến cảng dỡ hàng.

 Trách nhiệm chuyên chở tăng dần: FCA—>>>FAS—>>> FOB

 Chịu chi phí làm thủ tục xuất khẩu, nộp thuế và lệ phí xuất khẩu.

 Nhóm C: là nói đến thêm chi phí người bán sẽ lo thêm từ việc thuê tàu, đến việc chuyên chở và bốc

hàng, cũng như bảo hiểm cho các rủi ro trong quá trình chuyên chở.

 Trách nhiệm làm thủ tục nhập khãu, nộp thuế và lệ phí nhập khẩu thuộc người mua.

 Trách nhiệm người bán tăng dần CFR —>>> CIF—>>> CPT—>>> CIP

 CIF, CFR chỉ áp dụng phương tiện vận tải thủy.

 CPT, CIP áp dụng đường sắt, đường bộ, đường hàng không, và cả vận tải đa phương thức.
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Tóm tắt Incoterms 2010 (TT)

 Nhóm D: Nghĩa là người bán giao hàng, khi hàng hóa đã dỡ khỏi phương tiện vận tải đến tại 1 bến

theo quy định. Ở đây người bán chỉ chịu rủi ro đến khi hàng hóa được giao.

 Trách nhiệm thuê phương tiện vận tải:

 Nhóm E, F: người mua. Địa điểm giao hàng tại nơi đến.

 Nhóm C, D: người bán. Địa điểm giao hàng tại nơi đi.

 Trách nhiệm về mua bảo hiểm đối với hàng hóa:

 Nhóm E, F: người mua.

 Nhóm D: người bán.

 Nhóm C: CIF, CIP: người bán; CFR, CPT: người mua.

 Trách nhiệm về làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa

 Xuất khẩu: EXW (người mua), 10 điều khoản còn lại (người bán)

 Nhập khẩu: DDP (người bán), 10 điều khoản còn lại (người mua)

 Incoterms chỉ áp dụng đối với hợp đồng ngoại thương; hàng hóa dưới dạng vật chất.
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