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INCOTERMS 2000 

Bộ Incoterms ñầu tiên ñược ICC ban hành vào năm 1936 dưới tên gọi Incoterms 
1936. Ðể phù hợp với thực tế thương mại Incoterms ñã ñược sửa ñổi bổ sung vào 
các năm 1953, 1967, 1976, 1980, 1990 và lần gần ñây nhất là vào cuối năm 1999 
ñã cho ra ñời bộ Incoterms 2000.  

I. MỤC ðÍCH VÀ PH ẠM VI ÁP DỤNG CỦA INCOTERMS  

1. Mục ñích 

- Cung cấp một bộ qui tắc quốc tế giải thích những ñiều kiện thương mại thông 
dụng trong ngoại thương.  

- Giúp các bên mua bán tránh những vụ tranh chấp và kiện tụng, làm lãng phí thời 
giờ và tiền bạc.  

2. Phạm vi áp dụng  

- Incoterms chỉ ñiều chỉnh những vần ñề về quyền và nghĩa vụ của các bên ký kết 
hợp ñồng liên quan ñến việc giao hàng (với ý nghĩa là hàng hoá hữu hình).  

- Chỉ mang tính chất khuyến khích, không bắt buộc áp dụng.  

II.   CÁC ÐIỀU KIỆN GIAO HÀNG CỦA INCOTERMS 2000   

1/  EXW  (Giao tại xưởng)  

Theo ñiều kiện này, người bán sẽ hoàn thành trách nhiệm giao hàng khi hàng ñã 
giao cho người mua tại xưởng của mình, nhưng người bán không phải chịu chi phí 
và rủi ro trong việc bốc hàng lên phương tiện vận tải. Người bán không phải ký 
hợp ñồng vận tải và bảo hiểm cho lô hàng XK. Ngoài ra người mua phải làm thủ 
tục XK cho lô hàng.  

2/  FCA (giao cho người chuyên chở)  

Theo ñiều kiện này, người bán sẽ hoàn thành trách nhiệm giao hàng khi hàng ñã 
giao cho người mua thông qua người chuyên chở. Nếu ñịa ñiểm giao hàng nằm 
ngoài cơ sở của người bán thì người bán không phải chịu chi phí bốc hàng lên 
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phương tiện vận tải, ngược lại người bán chịu chi phí ñó. Người bán không phải ký 
hợp ñồng vận tải và bảo hiểm cho lô hàng XK. Tuy nhiên người bán phải làm thủ 
tục XK cho lô hàng.  

3/  FAS (giao dọc mạn tàu)  

Theo ñiều kiện này, người bán sẽ hoàn thành trách nhiệm giao hàng khi hàng ñã 
ñược ñặt dọc mạn tàu tại cảng bốc hàng quy ñịnh. Người bán không phải ký hợp 
ñồng vận tải và bảo hiểm cho lô hàng XK. Ðiều kiện này có khác biệt so với phiên 
bản Incoterms 1990 là người bán phải làm thủ tục XK cho lô hàng.  

4/  FOB (giao trên tàu)  

Theo ñiều kiện này, người bán sẽ hoàn thành trách nhiệm giao hàng khi hàng ñã 
ñược chuyển hẳn qua lan can tàu tại cảng bốc hàng quy ñịnh. Người bán không 
phải ký hợp ñồng vận tải và mua bảo hiểm cho lô hàng XK. Tuy nhiên người bán 
phải làm thủ tục XK cho lô hàng. Lưu ý khi lan can tàu không còn có ý nghĩa thực 
tế (như vận chuyển bằng các tàu Container) thì hai bên nên thoả thuận áp dụng 
ñiều kiện khác.  

5/ CFR (tiền hàng và cước phí)  

Theo ñiều kiện này, người bán sẽ hoàn thành trách nhiệm giao hàng khi hàng ñã 
ñược chuyển hẳn qua lan can tàu tại cảng bốc hàng quy ñịnh. Người bán phải ký 
hợp ñồng và trả cước phí vận chuyển lô hàng ñến cảng ñến quy ñịnh, người bán 
không phải mua bảo hiểm cho lô hàng.  

6/ CIF  (tiền hàng, bảo hiểm và cước phí)  

Ðiều kiện này về cơ bản giống như CFR. Tuy nhiên theo ñiều kiện này người bán 
phải mua bảo hiểm theo ñiều kiện tối thiểu cho lô hàng.  

7/ CPT (cước phí trả tới)  

Ðây là ñiều kiện mà theo ñó người bán có nghĩa vụ gánh chịu rủi ro, phí tổn và tiền 
cước ñể thuê tàu chở hàng ñến tận ñịa ñiểm nhận hàng của người mua. Người 
chuyên chở trong ñiều kiện này là do người bán thuê.  
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8/ CIP (cước phí và phí bảo hiểm trả tới)  

Ðiều kiện này về cơ bản chính là ñiều kiện CPT mở rộng, nhưng khác ở chổ người 
bán phải mua bảo hiểm hàng hóa cho người mua theo ñiều kiện bảo hiểm tối thiểu.  

9/ DAF (giao tại biên giới)  

Ðây là ñiều kiện theo ñó người bán ñược coi là hoàn thành nghĩa vụ giao hàng khi 
hàng ñược ñặt dưới sự ñịnh ñoạt của người mua trên phương tiện vận tải của ngưòi 
bán tại ñịa ñiểm giao hàng tại biên giới do hai bên thoả thuận. Biên giới theo ñiều 
kiện này có thể là bất cứ biên giới nào kể cả nước người bán, người mua hay một 
nước thứ ba. Theo ñiều kiện này, người bán không có nghĩa vụ dỡ hàng khỏi 
phương tiện vận chuyển. Ðiều kiện này chỉ áp dụng ñối với giao hàng trên bộ, nếu 
giao ở biên giới trên biển thì áp dụng ñiều kiện DES hoặc DEQ.  

10/ DES (giao tại tàu)  

Ðây là ñiều kiện theo ñó người bán phải thuê phương tiện chở hàng ñến cảng dỡ 
hàng thoả thuận ñể giao cho người mua ngay trên tàu tại cảng dỡ.  

11/ DEQ (giao tại cầu cảng)  

Ðiều kiện DEQ là sự mở rộng của ñiều kiện DES, theo ñó người bán phải chịu 
thêm rủi ro, chi phí cho ñến khi hàng ñược dỡ xuống và ñặt dưới sự ñịnh ñoạt của 
người mua trên cầu cảng do hai bên thoả thuận. Theo Incoterms 1990, khi bán 
hàng theo ñiều kiện này, người bán phải chịu rủi ro chi phí ñể hoàn thành thủ tục 
nhập khẩu và các phí tổn liên quan. Nhưng Incoterms 2000 ñòi hỏi người mua phải 
thực hiện thủ tục này.  

12/  DDU (giao hàng chưa nộp thuế)  

Theo ñiều kiện này, người bán phải chịu rủi ro, phí tổn ñể thuê phương tiện chở 
hàng tới nơi quy ñịnh ñể giao cho người mua, trừ việc người bán phải làm thủ tục 
nhập khẩu nà nộp thuế nhập khẩu.  

13/ DDP (giao hàng ñã nộp thuế) 
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Ðây là ñiều kiện mở rộng của ñiều kiện DDU, theo ñó người bán không những 
phải ñưa hàng ñến tận nơi quy ñịnh ñể giao cho người mua mà còn phải chịu cả rủi 
ro và chi phí ñể hoàn thành thủ tục nhập khẩu hàng hoá cũng như các khoản thuế 
nếu có.  

III. M ỘT SỐ LƯU Ý KHI SỬ DỤNG INCOTERMS 2000   

- Không mang tính bắt buộc áp dụng.  

- Chỉ quy ñịnh những vấn ñề liên quan ñến trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của 
các bên ký kết hợp ñồng trong việc giao hàng hoá hữu hình.  

- Khi sử dụng các ñiều kiện của Incoterms thì phải chỉ rõ phiên bản áp dụng.  

- Phải ghi rõ những ñiều ñôi bên ñã thoả thuận vào hợp ñồng khi Incoterms không 
ñề cập ñến.  

- Dù Incoterms thể hiện tính phổ biến, tiện dụng, nhưng không có nghĩa là khi 
dùng Incoterms như một ñiều kiện thương mại, doanh nghiệp không còn lo lắmg gì 
nữa. Do vậy, trong từng trường hợp cụ thể, khi quyết ñịnh chọn áp dụng ñiều kiện 
nào, doanh nghiệp cũa phải hiểu rõ mình có nghĩa vụ gì và có thể thực hiện không? 
Nếu xét thấy không thể thực hiện ñược ñiều kiện này thì phải chọn ñiều kiện khác 
ñể áp dụng.  

- Incoterms 2000 có hiệu lực từ ngày 1/1/2000.  
 


