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TAISYKLËS JÛROS IR VIDAUS VANDENS KELIØ TRANSPORTUI

TAISYKLËS VISOMS TRANSPORTO RÛÐIMS
Pardavëjas

Pirkëjas

Pardavëjas

Iðsiuntimas

Pirkëjas

Pardavëjas

Pardavëjas neapmoka pagrindinio transportavimo iðlaidø

Pristatymas

FAS

Pardavëjas neapmoka pagrindinio transportavimo iðlaidø

EXW

DAT

Ið ámonës
( ...pristatymo vietos pavadinimas)

Minimizuojama pardavëjo rizika pateikiant prekes pardavëjo patalpose.

Pardavëjas ásipareigoja pristatyti
prekes iki pirkëjo nurodyto laivo．

PRISTATYMAS

Pristatyta iki terminalo
( ...terminalo uoste ar paskyrimo
vietoje pavadinimas）

Pardavëjas ásipareigoja perduoti
prekes pirkëjui neiðkrautas ið transporto priemonës， transporto priemonei atvykus á sutartà paskyrimo vietà．

Pirkëjas tvarko
eksporto formalumus

PRISTATYMAS

Pardavëjas ásipareigoja pristatyti
prekes á pirkëjo nurodytà laivà．

PRISTATYMAS

Franko transportuotojas

Jei nesusitariama kitaip, pardavëjas
organizuoja transportavimà ir apmoka iðlaidas iki pristatymo á perdavimo
vietà．

DAP

PRISTATYMAS

Pristatyta iki vietos
( ...paskyrimo vietos pavadinimas）

Pardavëjas ásipareigoja pirkëjui
perduoti prekes paruoðtas iðkrovimui, kurá organizuoja pirkëjas,
sutartoje paskyrimo vietoje.

Pardavëjas neapmoka pagrindinio transportavimo iðlaidø
PRISTATYMAS

Transportavimas apmokëtas iki
( ...paskyrimo vietos pavadinimas)

Pardavëjas sudaro veþimo sutartá

CIP

FOB
Franko laivo denis
( ...iðsiuntimo uosto pavadinimas）

( ...pristatymo vietos pavadinimas)

CPT

PRISTATYMAS

Franko laivas
( ...iðsiuntimo uosto pavadinimas)

PRISTATYMAS

FCA

Pirkëjas

DDP
Pardavëjas organizuoja pagrindiná
prekiø transportavimà iki paskyrimo
vietos．

PRISTATYMAS

Pristatyta, muitas sumokëtas
( ...paskyrimo vietos pavadinimas）

Pardavëjas ásipareigoja pirkëjui perduoti prekes paruoðtas iðkrovimui,
kurá organizuoja pirkëjas, sutartoje
paskyrimo vietoje ir sutvarko prekiø
importo formalumus bei sumoka
muitus ir kitas oficialias rinkliavas
(nebent bûtø susitarta kitaip）.

Pardavëjas tvarko
importo formalumus

CFR

PRISTATYMAS

Kaina ir frachtas
( ...paskyrimo uosto pavadinimas)

Pardavëjas organizuoja transportavimà ir apmoka transportavimo
iðlaidas iki nurodyto paskyrimo
uosto.
Pardavëjas sudaro veþimo sutartá

CIF

PRISTATYMAS

Kaina, draudimas ir frachtas
( ...paskyrimo uosto pavadinimas）

PRISTATYMAS

Transportavimas ir draudimas
apmokëtas iki
( ...paskyrimo vietos pavadinimas）

Pagrindiná prekiø transportavimà apmoka pardavëjas

Ðalia ásipareigojimø pagal CPT,
pardavëjas sudaro draudimo sutartá ir
apmoka jo iðlaidas iki paskyrimo
vietos.

Pardavëjas sudaro veþimo sutartá
Pardavëjas sudaro draudimo sutartá

Pardavëjas sudaro veþimo sutartá
Pardavëjas sudaro draudimo sutartá

Pristatymo vieta reiðkia rizikos ir iðlaidø perdavimà. Pagal CPT, CIP, CFR ir CIF taisykles, pardavëjas taip pat apmoka transportavimo iðlaidas,
o pagal CIP ir CIF – ir draudimo iðlaidas.

Ðalia ásipareigojimø pagal CFR,
pardavëjas taip pat sudaro draudimo
sutartá ir apmoka jo iðlaidas iki
paskyrimo uosto.

DËMESIO: Ði lentelë neturëtø bûti naudojama atskirai, ja derëtø naudotis kartu su „Incoterms® 2010” taisykliø knyga arba „ICC Guide to Incoterms® 2010” leidiniu.
„Incoterms 2010" leidiná galite ásigyti Lietuvos verslo konfederacijos I ICC Lietuva biure. Daugiau informacijos www.icclietuva.lt arba tel. 8 5 212 1111.

