
Internationella Handelskammaren 
(International Chamber of Commerce, ICC) 
har uppdaterat leveransvillkoren Incoterms. 
De nya villkoren förväntas gälla till och 
med december 2029. Leveransvillkoren 
Incoterms publicerades första gången redan 
1936.

Vad är Incoterms? 
Även om företag använder många nationella leveransvillkor, 
har leveransvillkoren Incoterms (international commercial 
terms) en internationell dimension. De förtydligar och 
medför förutsebarhet till den nationella och internationella 
affärsverksamheten. Om du som säljare eller köpare 
använder leveransvillkoren Incoterms kan du påskynda den 
internationella handeln. Samtidigt kan du minska riskerna 
som avser de allmänna skyldigheterna, leveransernas 
mottagande, riskövergången, transporterna och 
försäkringarna. Avsikten med de nya leveransvillkoren är 
att de ska ersätta de tidigare versionerna av Incoterms. 
De nya leveransvillkoren återspeglar utvecklingen i den 
internationella handeln som har ägt rum efter publiceringen 
av villkoren från 2010. 

De nya leveransvillkoren Incoterms 
2020 har trätt ikraft – så påverkas 
din affärsverksamhet



De viktigaste förändringarna för din 
affärsverksamhet 
I jämförelse med Incoterms 2010 har de uppdaterade 
leveransvillkoren en tydligare layout och ett enklare språk. 
Man har även satsat på att förtydliga språket gällande 
säkerhetsförpliktelserna, enligt vilka säljaren ska följa alla 
säkerhetsförpliktelser fram till dess att säljaren har levererat 
godset till köparen. Dessutom har man lagt till uppgifter 
om kostnader under varje separat leveransklausul, så att 
parterna ännu tydligare ska kunna observera de förväntade 
kostnaderna.  

Vad gäller villkoren för själva transporten har endast en 
leveransklausul uppdaterats. DAT-klausulen i Incoterms 2010 
(Delivered at Terminal – leverans i terminalen) har reviderats 
till en ny DPU-klausul (Delivered at Place Unloaded). DPU-
klausulen avser situationer där leverantören lossar godset 
från transportfordonet och överlåter det till köparen på en på 
förhand angiven plats och tidpunkt. Syftet med uppdateringen 
är att betona att en leveransplats inte behöver vara en 
terminal. Leveransplats kan istället vara vilken namngiven 
destinationsort som helst under förutsättning att godset kan 
lossas där.

För villkoren FCA (Free Carrier – fritt fraktföraren, med angiven 
plats), DAP (Delivered at Place – levererat angiven plats), DPU 
(Delivered at Place Unloaded – levererat och lossat på angiven 
plats på destinationsort) och DDP (Delivered Duty Paid – 
levererat förtullat, med angiven destinationsort i importlandet) 
gäller att avtalsparterna utöver att avtala om transport också 
kan arrangera leveransen med egna transportmedel. Det 
är viktigt att notera att villkoren CIF (Cost, Insurance and 
Freight – kostnad, försäkring och frakt), som används närmast 
vid sjövägstransporter, och CIP (Carriage och Insurance Paid 
to – fraktfritt inklusive försäkring), som kan användas vid alla 
transportmetoder, har olika nivåer på försäkringsskyddet. 
CIP-leveransvillkoret förutsätter som utgångspunkt en högre 
försäkringsnivå om parterna inte har kommit överens om 
annat i köpebrevet. 

Riskövergången som en avtalsrättslig fråga 
Eftersom gods  kan försvinna eller skadas under transporten 
är det viktigt att observera hur man reglerar riskens övergång i 
internationella avtal och transporter. Detta har även beaktats i 
leveransvillkoren Incoterms. 

Från en avtalsrättslig synpunkt orsakar riskens övergång olika 
rättsliga påföljder. På ett allmänt plan kan vi konstatera att 
säljaren å ena sidan har en avtalsenlig skyldighet att sälja 
avtalsenligt gods och å andra sidan att leverera godset till 
rätt destination vid rätt tidpunkt. Med hänsyn till de rättsliga 
följderna är det viktigt att definiera när parterna anser att 
godset har överlåtits och vilka åtgärder som förutsätts av 
säljaren vid en överlåtelse. 

Kortfattat kan vi konstatera, att den avtalspart på vilken 
risken har övergått, lider av de ekonomiska påföljderna som 
uppkommer vid en eventuell skada eller förstöring av godset. 
Om en sådan olycka inträffar när säljaren fortfarande bär 
ansvaret för godset, kan det innebära att säljaren bär ansvaret 
för skadan. Om vi utgår från köplagens bestämmelser kan vi 
även konstatera att riskövergången från säljaren till köparen i 
regel sker vid den faktiska överlåtelsen av godset. Det innebär 
att den tidpunkt som nämns i avtalet inte nödvändigtvis har 
någon betydelse, ifall överlåtelsen av godset i verkligheten inte 
har skett på den överenskomna tidpunkten. 

I Finland har riskövergången behandlats speciellt i köplagen 
Den som vill tillämpa mer detaljerade leveransvillkor 
rekommenderas dock att använda leveransvillkoren Incoterms, 
som är betydligt lättare att uppdatera än lagen. När man 
hänvisar till Incoterms ges leveransvillkoren företräde 
före köplagen (eller annan tillämplig lag) till den del en 
leveransklausul avviker från lagens bestämmelser. Både 
köplagens bestämmelser och Incoterms villkor reglerar 
dock riskövergången och betalningsskyldigheten mellan 
parterna i situationer där godset skadas. Om parterna har 
kommit överens om att tillämpa leveransvillkoren Incoterms 
uppstår i allmänhet inte stora tolkningsproblem, eftersom 
leveransvillkoren normalt sett anses vara tillräckligt detaljerade 
och internationellt godtagbara bestämmelser.

Om ett avtal har ett villkor som gäller riskfördelning 
och det inte finns någon tillämplig handelspraxis eller 
annan praxis, bör riskövergången och den medföljande 
betalningsskyldigheten avgöras så att alla omständigheter i 
den aktuella situationen tas i beaktande. Således är det mycket 
viktigt att redan i planeringsskedet avgöra sannolikheten 
och förutsebarheten för att en risk inträffar. Det bör påpekas 
att det inte är lätt att prissätta avtalsrättsliga risker och det 
är omöjligt att förutse alla eventuella ekonomiska följder. 
Därför är det ändamålsenligt att göra en rimlig avtalsrättslig 
ansvarsbegränsning. Ansvarsbegränsningar kan endast riktas 
mot en del av de eventuella skadorna. Man kan dock även 
inkludera en självriskandel, utesluta vissa typer av skador eller 
endast inkludera direkta skador och därmed utesluta indirekta 
skador. 

För att riskhanteringen ska bli tillräckligt vidsträckt ur ett 
avtalsrättsligt perspektiv bör parterna också ta ställning 
till frågor som rör ansvaret vid transporten. På vilken exakt 
tidpunkt övergår risken på köparen och borde parterna 
överväga att försäkra godsen? Det bör observeras att 
leveransvillkoren inte automatiskt utgör en del av köpeavtalet, 
Avtalet bör därför uttryckligen hänvisa till Incoterms 
leveransvillkor när parterna vill tillämpa dem. Detta leder till 
att parterna kan förlita sig på leveransvillkoren i eventuella 
problemsituationer och undvika onödiga tolkningsproblem.



Vad innebär detta för din affärsverksamhet?
Vad du behöver komma ihåg är att leveransvillkoren Incoterms 
inte är tillräckliga för att skapa ett heltäckande köpeavtal för
din affärsverksamhet. Leveransvillkoren reglerar nämligen inte 
hur äganderätten övergår eller vilka åtgärder som kan vidtas
i situationer där en omständighet försämrar avtalspartens 
betalningsförmåga. Precis som i tidigare versioner av 
Incoterms, har man lämnat dessa sakfrågor att regleras genom 
gällande lagstiftning. Leveransvillkoren är heller inte tvingande 
lagstiftning, utan utgör endast en valfri del av köpeavtalet. 

Trots att de nya leveransvillkoren Incoterms inte har
genomgått några stora ändringar, är det viktigt att
kontrollera att din affärsverksamhet tillämpar tidsenliga och 
ändamålsenliga villkor och att de motsvarar verkligheten.
I det värsta scenariot kan felvalda leveransvillkor få stora 
konsekvenser som exempelvis tilläggskostnader, förluster eller 
skatterättsliga följder.

Kontakta gärna EY om du vill ha ytterligare information om
de uppdaterade leveransvillkoren Incoterms eller hjälp med 
avtalsrättslig riskhantering.

Du hittar oss på www.ey.com/fi_fi/law
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Om EY
EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, 
skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och 
insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på 
finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra 
löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare 
som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra 
till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra 
medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i. Läs 
mer på vår webbsida www.ey.com/fi/ och följ oss på Twitter @
EY_Suomi. 
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