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PREDGOVOR
V diplomski nalogi bom podrobno predstavila Incoterms klavzule 2020, ki so začele veljati s
tem letom. Natančneje bodo opisane razlike med klavzulami 2010 in 2020. Opredeljena bosta
tudi zgodovina Incoterms klavzul ter razlog nastanka Incoterms klavzul. Pridobila sem veliko
znanja na področju Incoterms klavzul, zdaj popolnoma poznam nove klavzule, ki so prišle s
tem letom, in mislim, da mi bo to v prihodnje koristilo pri delu na tem področju.
Želela bi se zahvaliti mentorici doc. dr. Patriciji Bajec za vso pomoč in usmerjanje pri izdelavi
diplomske naloge. Zahvalila bi se tudi zaposlenim na T.P.G. logistiki, ki so mi posredovali
dodatne in jasnejše informacije, ki so mi pomagale pri izdelavi diplomske naloge. Zahvalila bi
se tudi družini in prijateljem, ki so me spodbujali in mi dajali nasvete skozi celoten študij.
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POVZETEK
V diplomski nalogi bodo podrobneje predstavljene Incoterms klavzule, ki so nastale zato, da ne
bi prišlo do nesporazumov med določili odgovornosti v kupoprodajni pogodbi. Incoterms
klavzule so mednarodne trgovinske klavzule, ki se uporabljajo v kupoprodajnih pogodbah za
določen transport in določajo prenos odgovornosti stroškov ter tveganja med prodajalcem in
kupcem. Opisana bo zgodovina klavzul, predstavljena bosta pravilen zapis klavzul in uporaba
klavzul, podrobno bo opisanih vseh 11 klavzul, ki so prišle z letom 2020, odgovornosti
prodajalca in kupca za posamezno klavzulo, opisane pa bodo tudi razlike med Incoterms
klavzulami 2010 in novimi Incoterms 2020.
Ključne besede: Incoterms klavzule, mednarodna trgovina, kupoprodajna pogodba, transport.
SUMMARY
The diploma thesis thoroughly presents the Incoterms clauses which have been created to
prevent misunderstandings regarding the responsibility provisions in a sale and purchase
agreement. Incoterms clauses are international commercial clauses used in sale and purchase
agreements for specific transports, and lay down the transfer of responsibility for the costs and
risks between the seller and the buyer. The thesis also describes the history of the clauses;
presents the proper formulation of the clauses and the use of the clauses; it also gives a detailed
description of all 11 clauses introduced in 2020, the responsibilities of the seller and the buyer
for each clause, and describes the differences between the Incoterms 2010 clauses and the new
Incoterms 2020.
Keywords: Incoterms clauses, international trade, sale and purchase agreement, transport.
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UVOD

V diplomski nalogi bom podrobneje predstavila nove Incoterms klavzule 2020, ki omogočajo
učinkovitejše in racionalnejše sklepanje pogodb v zvezi s transportom. Incoterms klavzule so
dandanes zelo pomembne pri takem sklepanju poslov, saj bi transport brez njih potekal bolj
oteženo kot z uporabo klavzul in posledično bi bil tudi počasnejši. S poznavanjem Incoterms
klavzul tako prodajalec kot tudi kupec točno vesta, kakšne so njune odgovornosti in kjer pride
do prenosa obveznosti, stroškov in tveganja s prodajalca na kupca. Dobro poznavanje Incoterms
klavzul je pomembno tudi zaradi pravilne izbire transportnega sredstva, saj so nekatere klavzule
namenjene izključno prevozu po morju in notranjih plovnih poteh, zato ni mogoče pod tako
klavzulo skleniti transportnega prevoza po cesti in bi bilo v takem primeru primerno uporabiti
drugo klavzulo.
1.1

Opis področja raziskovanja

Incoterm klavzule jasno opredeljujejo, kje pride do prenosa stroškov in tveganja s prodajalca
na kupca. Če klavzule niso določene, lahko pride do nejasnosti pri določanju opredeljevanja
obveznosti strank, kar lahko privede do dodatnih neželenih stroškov. Incoterms klavzule so se
skozi leta spreminjale in nadgrajevale, poskušali so jih narediti čim bolj razumljive in skladne
z novostmi v logistični verigi. Z letom 2020 je prišla nova nadgrajena različica Incoterms
klavzul, zato sem se lotila raziskovanja obnovljenih klavzul in razlik med novo ter starejšo
različico klavzul.
1.2

Namen in cilji

Namen diplomske naloge je pridobiti znanje o novih nadgrajenih Incoterms klavzulah, ki so
prišle v veljavo z letom 2020, in jih čim bolje opisati oz. predstaviti. Predstavljena bosta
uporaba in pravilen zapis Incoterms klavzul, razlogi za spremembe in izboljšave, ki jih nove
klavzule prinašajo. Namen je tudi predstaviti pomembnost poznavanja klavzul in izpostaviti
posebnosti novih izboljšanih klavzul ter zakaj so boljše od prejšnjih.
Cilj diplomske naloge je predstaviti razloge pojava Incoterms klavzul ter podrobneje predstaviti
vseh 11 klavzul, ki jih vključuje nova nadgrajena različica Incoterms 2020. Eden izmed ciljev
je predstaviti obveznosti prodajalca in kupca, predstaviti pravilen način zapisa klavzul,
predstaviti nekaj primerov in ugotoviti razloge za pojav novih Incoterms 2020 ter ali so bolj
razumljive.
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1.3

Struktura naloge

Naloga zajema dve poglavji. V prvem poglavju so na splošno opisane Incoterms ter zgodovina
Incoterms klavzul, vključeno je tudi podpoglavje, v katerem opisujem, kakšen je pravilen zapis
klavzul. V drugem poglavju pa za vsako posamezno klavzulo opisujem odgovornosti prodajalca
in kupca ter razlike med različico klavzul Incoterms 2010 in Incoterms 2020.
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INCOTERMS KLAVZULE 2020

Incoterms (International Commercial Terms) so mednarodne trgovinske klavzule, ki jih je
mednarodna trgovinska zbornica uveljavila že leta 1936, z namenom, da bi preprečili
negotovosti in nesporazume v komunikaciji, povezane z mednarodno trgovino. Incoterms
klavzule predstavljajo obveznosti (prodajalca in kupca), stroške in tveganja med prevozom
blaga, ki jih na podlagi prodajne pogodbe skleneta prodajalec in kupec. Pri tem govorimo o
kraju in času prehoda tveganja, poškodovanja ali izgube blaga s prodajalca na kupca, kraju in
času prehoda stroškov ter obveznosti s podajalca na kupca, kraju in času dobave tovora ter o
drugih obveznostih strank, kot so pravice za zavarovanje tovora, uvozno ter izvozno carinjenje,
pravice do sklenitve prevozne pogodbe, paletiziranja, embaliranja …(Spirit Slovenija, 2020).
Pri odločanju za uporabo Incoterms klavzul je najbolje, da stranki dobro poznata Incoterms
klavzule ter prevozno sredstvo, s katerim se bo blago prevažalo, saj niso vse klavzule primerne
za vse transportne panoge. Na primer FAS, FOB, CIF, CFR so namenjene predvsem prevozu
blaga po morju in rekah. Zaradi morebitnega nepoznavanja klavzul lahko pride tudi do
nepotrebnih dodatnih stroškov, zato je dobro poznavanje klavzul pomembno tudi za racionalno
opravljanje storitev.
2.1

Zgodovina Incoterms klavzul

Dandanes je v mednarodni trgovini uporaba Incoterms klavzul zelo razširjena, včasih pa ni bilo
tako. Za uveljavitev prvih Incoterms klavzul je bilo treba proučiti, kako si drugi razlagajo
trgovinske pogoje. Ugotovili so, da se pojavljajo razlike v razlagi, zato je prišlo do pobude za
nastanek prvih Incoterms klavzul. Kot navajajo na spletni strani ICC (2020), je prva različica
začela veljati leta 1936 in je vsebovala naslednje klavzule:
-

FAS (Free Alongside Ship),

-

FOB (Free On Board),

-

C&F (Carriage and Freight),

-

CIF (Carriage Insurance and Freight),

-

Ex-Ship,

-

Ex-Quay.

Druga različica, ki je bila objavljena leta 1953, je bila podobna prvi, z razliko v tem, da je
vsebovala še naslednje klavzule:
-

FOR-FOT (Free On Ride – Free On Truck),
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-

DCP (Delivered Costs Paid).

Klavzula FOT naj bi vključevala samo železniški transport. Kasneje so ugotovili, da je beseda
»Free On Truck« dvoumna, saj lahko pomeni kateri koli tovornjak, tudi takšen, ki ni bil v
povezavi z železniškim transportom.
Leta 1967 so dodali še klavzuli DAF (Delivery At Frontier) in DDP (Delivered Duty Paid).
Leta 1974 so dodali klavzulo FOB, ki je bila namenjena za zračni promet, kasneje (1980) pa so
spremenili nekaj pogojev. Leta 1990 so predstavili še novo klavzulo FCA (Free Carrier), ki je
omogočala odstranitev nepotrebnih klavzul FOR-FOT in FOB Airport. Torej so bile leta 1990
v veljavi naslednje klavzule: EXW (Ex-Works), FCA (Free Carrier), FAS (Free Alongside
Ship), FOB (Free On Board), CFR (Carriage and Freight), CIF (Carriage Insurance and
Freight), CPT (Carriage Paid To), CIP (Carriage and Insurance Paid to), DAF (Delivered At
Frontier), DES (Delivered Ex-Ship), DEQ (Delivered Ex-Quay), DDU (Delivered Duty
Unpaid), DDP (Delivered Duty Paid), ki so začele veljati 1. julija 1990 (ICC, 2020).
Ker je do tedaj klavzula FAS pomenila, da prodajalec ni dolžan opraviti izvoznih formalnosti,
so leta 2000 z uvedbo novih klavzul to spremenili, in sicer od tega leta dalje je bil prodajalec
dolžan opraviti izvozne formalnosti. S tem letom so spremenili tudi del klavzule DEQ, in sicer
dolžnost prodajalca je bila, da opravi uvozne formalnosti, kar se je z letom 2000 preneslo na
kupca (Seyoum, 2009).
Kot navajajo na spletni strani Icontainers (2020), so leta 2010 z uvedbo novih klavzul ukinili
nekatere klavzule, ki so do tedaj veljale, in sicer: DAF, DES, DEQ IN DDU. Odstranitev teh
klavzul sta nadomestili naslednji dve klavzuli: DAT (Delivered at terminal) in DAP (Delivered
at Place).
Zadnja in najnovejša različica so obnovljene Incoterms 2020, ki naj bi veljale do konca leta
2029. Incoterms 2020 je pripravila skupina, ki so se ji prvič pridružili predstavniki iz Kitajske
in Avstralije, čeprav je večina članov iz Evrope. Ta odbor je upošteval vprašanja in predloge
150 članov (predvsem gospodarskih zbornic), ki so del Mednarodne gospodarske zbornice.
Skupino sestavlja pet pravnikov iz Evropske unije, Združenih držav Amerike, Avstralije in
Kitajske (Global Negotiator Blog, 2020).
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2.2

Pravilen zapis klavzul

»Izbrana Incoterms klavzula, ime pristanišča ali mesta dostave Incoterms 2020.«
Npr.: CFR Jebel Ali Incoterms 2020.
V primeru uporabe Incoterms klavzul v prodajni pogodbi je torej zelo pomembno, da jih
pravilno zapišemo. Treba je pravilno zapisati letnico Incoterms klavzul, da ne bi prišlo do
nesporazumov v zvezi z različico klavzul. Prav tako pomembno, ali celo še bolj pomembno, pa
je, da poleg izbrane klavzule napišemo še pristanišče oz. mesto dostave blaga. V večini klavzul
se to mesto navezuje na kraj, kamor se mora blago dostaviti, razen v primeru skupine C, kjer se
navedeno mesto navezuje na destinacijo, do katere mora kupec plačati in organizirati prevoz,
ne pa na mesto dostave blaga. V skupini klavzul D se navedeno mesto navezuje na kraj dostave
blaga, ki je tudi končna destinacija, torej mora prodajalec organizirati prevoz do tam (Incoterms
2020, 2019).
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PRIMERJAVA MED INCOTERMS KLAVZULALI 2010 IN INCOTERMS
KLAVZULAMI 2020

Kot je znano, so z letom 2020 začele veljati nove nadgrajene Incoterms klavzule 2020, ki jih je
10. septembra 2019 objavila Mednarodna gospodarska zbornica (ICC). To je že deveta različica
Incoterms klavzul, veljati pa je začela s prvim januarjem 2020 (Clyde & Co, 2019). Nadgrajene
Incoterms 2020 vsebuje razumljivejše informacije kot različica Incoterms 2010 (Incoterms
2020, 2019):
-

V novi različici Incoterms klavzul 2020 velja, da se lahko z uporabo klavzul FCA, DAP,
DPU in DDP uporabi prevozno sredstvo, ki je v lasti bodisi prodajalca bodisi kupca.

-

Nova različica Incoterms 2020 se od stare različice Incoterms 2010 razlikuje tudi v tem,
da je podrobneje obrazložena vsebina vsake klavzule, natančno so opredeljeni stroški
prodajalca in kupca za vsako posamezno klavzulo.

-

Možnost, da prodajalec pridobi tovorni list B/L s pripisom »na krovu« pri klavzuli FCA.

-

Klavzulo DAT je nadomestila klavzula DPU.

V različici Incoterms 2010 je veljalo, da se blago prevaža od prodajalca pa vse do kupca preko
tretje osebe.
Nadgrajena različica Incoterms 2020 vključuje 11 klavzul, ki se delijo v 4 skupine, ki so: E, F,
C in D (Spirit Slovenija, 2020):
E – V tej skupini je samo ena klavzula, in sicer EXW (Ex Works – Franko Tovarna). Ta skupina
je najboljša za prodajalca, saj nosi minimalno odgovornost. Njegova dolžnost je, da blago
dostavi na razpolago kupcu na določenem mestu (to so največkrat prostori prodajalca – tovarne,
skladišča, pisarne …).
F – V to skupino spadajo klavzule FCA, FAS in FOB. Prodajalčeva dolžnost je, da kupčevemu
prevozniku dostavi blago, ta pa prevoz blaga opravi po navodilih in na stroške kupca.
C – Sem spadajo klavzule CFR, CIF, CPT in CIP. Prodajalčeva obveznost je, da na svoje
stroške sklene prevozno pogodbo za prevoz blaga do določenega kraja. Po pravilih klavzul CIP
in CIF mora prodajalec skleniti še zavarovalno pogodbo. Odgovornosti za nevarnost izgube in
poškodovanja blaga se prodajalec otrese, ko dostavi blago vozniku na dogovorjenem kraju.
D – V tej skupini imamo 3 klavzule: DAP, DPU, DDP. Prodajalčeva odgovornost je, da dostavi
blago na dogovorjen kraj ter vključno s tem nosi vse stroške in tveganja dostave blaga (slika 1).
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Vse te klavzule niso primerne za multimodalni transport, saj so 4 izmed njih (FAS, FOB, CFR
in CIF) izjema, ker se uporabljajo le v pomorskem transportu. Poudariti moramo, da Incoterms
klavzule ne vključujejo prenosa lastništva blaga (Reed Smith, 2019).

Vir: (Tiba, 2020)

Slika 1. Incoterms 2020, prikaz prenosa stroškov in tveganja s prodajalca na kupca za
posamezno klavzulo
3.1

EXW (EX Works – Franko tovarna) 2020

Ta klavzula je primerna za vse vrste prevoza. Prodajalec dostavi blago kupcu na dogovorjeno
mesto v odpravnem kraju; največkrat so to prodajalčevi prostori. Za prodajalca je ta klavzula
najbolj ugodna, ker ne nosi odgovornosti za naklad blaga na ladjo ali tovornjak ter drugih večjih
stroškov, saj je za to odgovoren kupec. Ko prodajalec obvesti kupca, da je blago v pogodbi
dostavljeno na dogovorjeno mesto in pripravljeno za nadaljnji transport, kupec od tega trenutka
dalje nosi stroške in tveganja, čeprav je blago še vedno v posesti in fizičnem nadzoru prodajalca.
EXW je torej ena izmed klavzul, kjer se stroški in tveganje izgube/poškodbe blaga prenesejo s
prodajalca na kupca na isti točki (slika 2). Kot že omenjeno, je blago največkrat dostavljeno v
prodajalčeve prostore, zato obstaja velika možnost, da bo prodajalec poskrbel za naklad blaga
na prevozno sredstvo (čeprav tega ni dolžan storiti) za nadaljnji transport, saj hitreje in lažje
dostopa do blaga in pretovornih naprav v svojih prostorih. Kljub temu pa tveganje še vedno
sloni na kupcu. Zato je v takšnem primeru bolje, da se uporabi klavzula FCA (Incoterms 2020,
2019).
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V čezmejnih transakcijah lahko ta klavzula predstavlja problem. Največ težav se pojavi pri
izvozu blaga, saj je prodajalec (izvoznik) še vedno vključen pri postopku carinjenja ter
poročanja o izvozu. Prodajalec ni dolžan opraviti izvoznega carinjenja, saj mora kupec blago
izvoziti, v večini držav pa je možno izvoziti samo posamezno blago, ki je registrirano v tej
državi. Poleg tega lahko pride tudi do težav z DDV-jem in davkom na promet. Dokler
prodajalec nima dokazov o izvozu, mora obračunati davek od domače prodaje, saj lahko to
zahtevajo davčni organi. Če tega ne bi storil, bi se to smatralo za lokalno prodajo (Trade finance
global, 2020). Da bi se izognili tem težavam, bi bilo priporočljivo namesto klavzule EXW
uporabiti klavzulo FCA. Uporaba EXW klavzule je zato najprimernejša za domače trgovanje.

Vir: (Montezuma, 2020)

Slika 2. Prikaz prenosa stroškov in tveganja s prodajalca na kupca, ki velja za klavzulo EXW
3.1.1

Obveznosti prodajalca

Obveznosti prodajalca so:
-

Prodajalec mora priskrbeti blago in k blagu priložiti še njegov račun, kot je dogovorjeno
v prodajni pogodbi. Vsaka klavzula določa tudi, da je lahko dokument v fizični (papirni)
ali elektronski obliki, in sicer kot je določeno s prodajno pogodbo

-

Na svoje stroške je dolžan zapakirati blago in ga označiti primerno za transport (npr.
oznaka fragile), razen če se s kupcem ni dogovoril drugače.

-

Na svoje stroške je dolžan preveriti tudi količino in kakovost blaga, k blagu pa mora
priložiti še druge dokaze o skladnosti blaga, kot so npr. certifikat o analizi, dokument o
tehtanju blaga … Tudi to je določeno na podlagi prodajne pogodbe.

-

Prav tako je na svoje stroške dolžan dostaviti blago na dogovorjeno mesto ob
dogovorjenem času, in sicer brez odgovornosti nalaganja blaga na vozilo.

-

Prodajalec nosi vsa tveganja izgube ali poškodbe blaga do dostave blaga na dogovorjeno
mesto.
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-

Na željo, stroške in tveganja kupca mu mora zagotoviti dokumente in/ali informacije,
povezane z uvoznimi ali tranzitnimi ali izvoznimi carinskimi formalnostmi.

-

Stroški in tveganja izgube/poškodbe blaga preidejo s prodajalca na kupca, ko prodajalec
dostavi blago na dogovorjeni kraj (Incoterms 2020, 2019).

3.1.2 Splošne obveznosti za kupca
Splošne obveznosti za kupca so:
-

V vsaki od klavzul mora kupec plačati za blago, in sicer plača ceno, ki je določena v
prodajni pogodbi. Datum in način plačila sta prav tako določena v pogodbi.

-

Kupec nosi obveznosti stroškov in tveganja od trenutka dalje, ko je blago na razpolago
v prodajalčevih prostorih.

-

Kupec mora poskrbeti za prevoz blaga od določene točke, kjer mu je prodajalec dostavil
blago do končne destinacije.

-

Kupec mora prodajalcu predati dokazilo o prevzemu blaga na dogovorjeni destinaciji.

-

Na svoje stroške mora opraviti obveznosti izvoznih, tranzitnih in uvoznih carinskih
formalnosti.

-

Stroški in tveganja izgube/poškodbe blaga preidejo na kupca, ko prodajalec blago
dostavi na dogovorjeni odpremni kraj (Incoterms 2020, 2019).

3.1.3 Primer klavzule EXW
Prodajalec iz Slovenije in kupec iz Nemčije skleneta prodajno pogodbo v zvezi z dobavo 8 rol
papirja po pariteti EXW Papirnica Vevče, Ljubljana, Slovenija Incoterms 2020.
Zanima nas, kaj se zgodi v primeru, da prodajalec v svojih prostorih naloži blago na vozilo in
ga pri tem nekaj poškoduje. Kdo nosi stroške poškodbe tovora?
-

Kupec, saj je kupec odgovoren za stroške in tveganja izgube/poškodbe blaga od trenutka
dalje, ko je blago na razpolago na dogovorjenem mestu (največkrat v prodajalčevih
prostorih) (Incoterms 2020, 2019).

Kaj se zgodi v primeru, ko je kupec že prevzel blago in ga uspešno pripeljal v Nemčijo, kjer so
ugotovili, da manjka ena rola. Kdo nosi stroške izgube blaga?
-

Prav tako kupec, saj je on odgovoren za stroške izgube/poškodbe blaga, ki se zgodijo
po opravljeni dostavi blaga na dogovorjeni kraj prodajalca (Incoterms 2020, 2019).
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Kaj pa se zgodi v primeru, ko je v prodajalčevih prostorih ugotovljeno, da nekaj blaga manjka.
Kdo nosi stroške izgube blaga?
-

V tem primeru je prodajalec odgovoren za stroške izgube blaga, saj je dolžan prevzeti
odgovornost za vse stroške in tveganja, ki se zgodijo, dokler ne dostavi blaga v svoje
prostore, da je blago na razpolago kupcu oz. prevozniku, ki ga je določil kupec
(Incoterms 2020, 2019).

3.1.4

EXW Incoterms 2010 v primerjavi z EXW Incoterms 2020

V tabeli 1 je razvidna primerjava med klavzulama EXW Incoterms 2010 in EXW Incoterms
2020.
Tabela 1. Primerjava klavzule EXW Incoterms 2010 z novo različico klavzule EXW
Incoterms 2020
EXW INCOTERMS 2010

EXW INCOTERMS 2020

Primerna za vse vrste prevoza

Primerna za vse vrste prevoza

Prodajalec dostavi blago na dogovorjeno Prodajalec dostavi blago na dogovorjeno
mesto v odpravnem kraju; največkrat so to mesto v odpravnem kraju; največkrat so to
prodajalčevi prostori

prodajalčevi prostori

Kupec mora opraviti obveznosti izvoznih, Kupec mora opraviti obveznosti izvoznih,
tranzitnih in uvoznih carinskih formalnosti

tranzitnih in uvoznih carinskih formalnosti

Stroški in tveganja poškodbe/izgube blaga Stroški in tveganja poškodbe/izgube blaga
preidejo s prodajalca na kupca v trenutku, ko preidejo s prodajalca na kupca v trenutku, ko
je blago na razpolago kupcu v prodajalčevih je blago na razpolago kupcu v prodajalčevih
prostorih, nenaloženo na nadaljnje prevozno prostorih, nenaloženo na nadaljnje prevozno
sredstvo

sredstvo
Vir: (Incoterms 2010, 2011; Incoterms 2020, 2019)

Torej, klavzula EXW iz različice Incoterms 2010 je v primerjavi z različico klavzule EXW
Incoterms 2020 enaka, s tem, da nova različica vključuje pojasnila za uporabnike, ki so širše in
bolj razumljivo opisana kot v stari različici Incoterms 2010. Kot je navedeno v knjigi Incoterms
2020 (2019), je za vsako klavzulo posebej pojasnjeno, za kateri način transporta se uporablja,
natančno je navedeno in pojasnjeno, kam mora prodajalec dostaviti blago, navedeni so tudi vsi
stroški in vse obveznosti prodajalca in kupca, naveden pa je tudi prenos stroškov in tveganja s
prodajalca na kupca. Pojasnila so namenjena temu, da uporabnika usmerjajo k pravilni izbiri
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Incoterms klavzule za določeno pogodbo. Pri novi različici klavzule EXW Incoterms 2020 je
dodatno navedeno, da mora prodajalec na željo, stroške in tveganja kupca temu posredovati vse
informacije, ki so v lasti prodajalca, vključno z varnostnimi zahtevami, vezanimi na prevoz, ki
bi jih kupec morebiti potreboval pri organiziranju prevoza. Navedeno je tudi, da mora
prodajalec na željo, stroške in tveganja kupca temu pomagati pri pridobivanju dokumentov in
informacij, vezanih na izvozne, tranzitne in uvozne carinske formalnosti, ki jih zahteva država
izvoza, tranzita in uvoza (npr. izvozno, tranzitno in uvozno dovoljenje, varnostno dovoljenje za
izvoz, tranzit in uvoz, pregled blaga pred odpremo …).
3.2

FCA (Free Carrier – Franko prevoznik) 2020

Ta klavzula je primerna za kateri koli način prevoza, primerna pa je tudi za transport blaga, pri
katerem se uporablja več kot le en način prevoza. Je ena izmed prilagodljivih klavzul, ki je
primerna za vse situacije v primeru, ko kupec priskrbi glavni prevoz. Pri tej klavzuli je
prodajalčeva obveznost, da blago dostavi kupcu ali njegovemu prevozniku, bodisi v
prodajalčevih prostorih, in sicer naloženo na zbiralno vozilo, ki ga je določil kupec, bodisi v
drugih prostorih, ki jih določi kupec (skladišče, kontejnerski terminal …), in sicer ko je blago
na razpolago kupcu, vendar je neraztovorjeno iz prodajalčevega vozila. Prodajalec je dolžan
opraviti vse izvozne formalnosti, kupec pa vse uvozne. Tako rečeno je ta klavzula »nadgradnja«
EXW klavzule, le da je pri tej klavzul prodajalec odgovoren za fizično predajo blaga, prenos
stroškov in tveganja izgube/poškodbe blaga iz prodajalca na kupca pa nastane, ko prodajalec
opravi dostavo blaga na dogovorjeno mesto. FCA je torej ena izmed klavzul, kjer se stroški in
tveganje izgube/poškodbe blaga prenesejo s prodajalca na kupca na isti točki (slika 3).
Prodajalec je na svoje stroške dolžan opraviti obveznosti izvoznih carinskih formalnosti, kupec
pa mora na svoje stroške opraviti obveznosti tranzitnih in uvoznih carinskih formalnosti
(Incoterms 2020, 2019). Klavzula FCA Incoterms 2020 je do te točke enaka različici klavzule
FCA Incoterms 2010.
V novi različici Incoterms 2020 je pri tej klavzuli začelo veljati, da se prevoz lahko opravi s
prevoznimi sredstvi prodajalca ali kupca. Prav tako je z novo različico Incoterms 2020 začela
veljati možnost pridobitve tovornega lista (B/L) za prodajalca, in sicer tako, da kupec naroči
prevozniku, ki je bil določen s pogodbo, da v imenu prodajalca izda tovorni list (B/L) s pripisom
»na krovu«, kar naj bi pomenilo, da je bilo blago naloženo na ladjo. Ta odpremni dokument je
eden izmed najpogostejših pri uporabi v akreditivih za potrditev dostave blaga in s tem plačila
akreditiva prodajalcu. Prodajalec mora nato posredovati ta tovorni list kupcu, razen v primeru
strinjanja obeh strani (prodajalca in kupca), da tovornega lista s pripisom »na krovu« ne
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potrebujeta. V tem primeru prodajalec izda B/L na podlagi dostave blaga na dogovorjeno mesto,
pripravljeno za nadaljnji transport. V tem primeru ima prodajalec težave pri akreditivu, in sicer
težava obstaja pri tem, da je datum na prodajalčevem B/L-u, in sicer ko je bilo blago na
razpolago na dogovorjenem mestu, drugačen kot na kupčevem B/L-u, in sicer ko se je blago
dejansko krcalo na ladjo (Incoterms 2020, 2019).

Vir: (Montezuma, 2020)

Slika 3. Prikaz prenosa stroškov in tveganja s prodajalca na kupca, ki velja za klavzulo FCA
3.2.1

Obveznosti prodajalca

Obveznosti prodajalca so:
-

Prodajalec mora priskrbeti blago in k blagu priložiti še njegov račun, kot je dogovorjeno
v prodajni pogodbi.

-

Prodajalčeva odgovornost je preveriti kakovost in količino blaga, dostaviti blago na
dogovorjeno mesto ob dogovorjenem času ter na svoje stroške priložiti dokazila o
skladnosti blaga ter dokazila o opravljeni dostavi blaga na dogovorjeno mesto.

-

Prodajalec nosi tveganje za poškodbo/izgubo blaga do dostave na dogovorjeno mesto.

-

Prodajalec ni odgovoren za organiziranje prevoza, razen če je s pogodbo določeno
drugače.

-

Prodajalec prav tako ni odgovoren za zavarovanje tovora, vendar mora kupcu
posredovati vse podatke, ki jih ima in ki bi jih lahko kupec potreboval pri sklepanju
zavarovanja tovora, vključno z vsemi varnostnimi zahtevami, povezanimi s prevozom,
ki jih kupec zahteva na njegove stroške in tveganje.

-

V primeru, ko prodajalec organizira prevoz blaga, vse stroške in tveganja za
poškodbe/izgube blaga nosi kupec.
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-

Kupcu mora nuditi pomoč pri pridobivanju tovornega lista, če in ki jo kupec zahteva na
svoje stroške in tveganja. V primeru, da kupec naroči prevozniku, ki je bil določen s
pogodbo, da prodajalcu izda tovorni list, ga mora prodajalec posredovati kupcu.

-

Dolžan je opraviti vse izvozne carinske formalnosti ter na zahtevo, stroške in tveganja
kupca posreduje kupcu vse potrebne informacije in dokumente, ki bi jih kupec lahko
potreboval pri transportu blaga čez tranzitno državo ter pri uvozu blaga (Incoterms 2020,
2019).

3.2.2 Obveznosti kupca
Obveznosti kupca so:
-

Kupec poskrbi za plačilo blaga.

-

Dolžan je obvestiti prodajalca o času in mestu, na katero mora dostaviti blago, ter o
imenu prevoznika, kateremu mora predati blago oz. mu ga dati na razpolago.

-

Pri tej klavzuli mora na lastne stroške poskrbeti za prevoz blaga, prodajalec v tem
primeru nima obveznosti do kupca, razen če se dogovorita drugače.

-

Kupec ni dolžan zavarovati tovora, razen če se v primeru transporta »pomembnega«
blaga odloči drugače, saj vse stroške in tveganja izgube/poškodbe blaga nosi sam.

-

Kupec na svoje stroške pouči svojega prevoznika o izdaji tovornega lista (B/L s
pripisom »na krovu«) prodajalcu, ki dokazuje, da je bilo blago naloženo na ladjo.

-

Kupec mora na zahtevo, stroške in tveganja prodajalca posredovati prodajalcu vse
potrebne podatke in dokumente, ki bi jih potreboval za izvoz blaga.

-

Kupec mora na svoje stroške in tveganja poskrbeti za vse uvozne in tranzitne carinske
formalnosti (Incoterms 2020, 2019).

3.2.3 Primer klavzule FCA
Prodajalec iz Slovenije in kupec iz Avstrije skleneta prodajno pogodbo v zvezi z dobavo 40
stolov po pariteti FCA Lesnina, Koper, Slovenija Incoterms 2020.
Zanima nas, kaj se zgodi v primeru, ko prodajalec v svojih prostorih naloži blago na vozilo, ki
ga določi kupec, in ga pri tem nekaj poškoduje. Kdo nosi stroške poškodbe tovora?
-

Prodajalec, saj stroški in tveganje izgube/poškodbe blaga preidejo s prodajalca na
kupca, ko prodajalec naloži blago na vozilo, ki ga je določil kupec (Incoterms 2020,
2019).
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Kaj pa se zgodi v primeru, ko je kupec določil drugo mesto dostave blaga in za nakladanje na
vozilo ni odgovoren prodajalec, kljub temu pa se je blago ob natovarjanju na prevozno sredstvo
za nadaljnji transport poškodovalo? Kdo nosi stroške poškodbe blaga?
-

V tem primeru pa je za to odgovoren kupec, saj se stroški in tveganje izgube/poškodbe
blaga prenesejo s prodajalca na kupca, ko prodajalec dostavi blago na dogovorjeno
mesto – v tem primeru mesto, ki ga je določil kupec (niso prodajalčevi prostori)
(Incoterms 2020, 2019).

3.2.4

FCA Incoterms 2010 v primerjavi s FCA Incoterms 2020

V tabeli 2 sta razvidni razliki med različico klavzule FCA Incoterms 2010 in novo različico
FCA Incoterms 2020.
Tabela 2. Razlike med različico klavzule FCA Incoterms 2010 in novo različico klavzule
FCA Incoterms 2020
FCA INCOTERMS 2010

FCA INCOTERMS 2020

Primerna za vse vrste prevoza

Primerna za vse vrste prevoza

Prodajalec lahko dostavi blago na dva načina: Prodajalec lahko dostavi blago na dva načina:
1. blago je dostavljeno, ko prodajalec v

1. blago je dostavljeno, ko prodajalec v

svojih prostorih naloži blago na

svojih prostorih naloži blago na

prevozno sredstvo, ki ga je določil

prevozno sredstvo, ki ga je določil

kupec;

kupec:

2. blago je dostavljeno, ko prodajalec

2. blago je dostavljeno, ko prodajalec

dostavi blago v odpravni kraj, ki ga je

dostavi blago v odpravni kraj, ki ga je

določil kupec, in sicer na razpolago

določil kupec, in sicer na razpolago

kupcu ne razloženo s prevoznega

kupcu ne razloženo s prevoznega

sredstva.

sredstva.

Prevoz se opravi s prevoznimi sredstvi v

Prevoz se lahko opravi s prevoznimi sredstvi

lasti tretjih oseb

v lasti prodajalca ali kupca

Prodajalec nima možnosti pridobitve

Možnost, da prodajalec pridobi tovorni list

tovornega lista B/L s pripisom »na krovu«

(B/L) s pripisom »na krovu«, ki ga izda
prevoznik, ki ga določi kupec

Prodajalec mora opraviti obveznosti izvoznih Prodajalec mora opraviti obveznosti izvoznih
carinskih formalnosti

carinskih formalnosti

14

Kupec mora opraviti obveznosti tranzitnih in Kupec mora opraviti obveznosti tranzitnih in
uvoznih carinskih formalnosti

uvoznih carinskih formalnosti

Stroški in tveganja poškodbe/izgube blaga Stroški in tveganja poškodbe/izgube blaga
pridejo s prodajalca na kupca v trenutku, ko preidejo s prodajalca na kupca v trenutku, ko:
je blago na razpolago kupcu v odpravnem
kraju, ne razloženo s prevoznega sredstva.

1. je blago v prodajalčevih prostorih
naloženo na prevozno sredstvo, ki ga
je določil kupec;
2. je blago dostavljeno na razpolago
kupcu v odpravnem kraju na mestu,
ki ga je določil, vendar ne razloženo s
prevoznega sredstva prodajalca

Vir: (Incoterms 2010, 2011; Incoterms 2020, 2019)

Različica klavzule FCA 2010 je enaka novi različici klavzule FCA 2020, z izjemo možnosti
pridobitve tovornega lista (B/L) s pripisom »na krovu« za prodajalca, ki ga izda prevoznik, ki
ga določi kupec. Torej so tudi obveznosti prodajalca in kupca enake, z izjemo obveznosti, da
kupec preko prevoznika prodajalcu izda tovorni list (B/L) s pripisom »na krovu«. Nova različica
je prinesla tudi možnost uporabe prevoznega sredstva, ki je bodisi v lasti prodajalca bodisi
kupca (Incoterms 2020, 2019). Nova različica klavzule vsebuje tudi dodatna pojasnila za
uporabnike, kot so: Prodajalec mora na zahtevo, stroške in tveganja kupca temu priskrbeti vse
informacije, ki jih ima, vključno z varnostnimi zahtevami, vezanimi na prevoz, ki bi jih kupec
morebiti potreboval pri organiziranju prevoza. Prodajalec ni dolžan skleniti prevozne pogodbe,
razen če se s kupcem ne dogovorita drugače, in sicer prodajalec sklene prevozno pogodbo na
stroške in tveganja kupca. Prodajalec mora upoštevati varnostne zahteve, vezane na prevoz, do
dostave blaga. Prodajalec je na svoje stroške dolžan opraviti izvozne carinske formalnosti, ki
jih zahteva država izvoza (npr. izvozno dovoljenje, varnostno dovoljenje za izvoz, pregled
blaga pred odpremo …). Na željo, stroške in tveganja kupca mora temu pomagati pri
pridobivanju dokumentov in informacij, vezanih na tranzitne in uvozne carinske formalnosti,
vključno z varnostnimi zahtevami in pregledom blaga pred odpremo, ki jih kupec potrebuje pri
tranzitu in uvozu blaga v določeno državo.
3.3

FAS (Free Alongside Ship – Franko ob ladji) 2020

Ta klavzula se uporablja samo za prevoz po morskih in notranjih plovnih poteh. Pri tej klavzuli
je prodajalec odgovoren za dobavo blaga ob krov ladje, v pristanišču, ki ga določi kupec.
Nalaganje blaga na ladjo je odgovornost kupca, saj mora poskrbeti za ustrezna sredstva za
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natovarjanje na ladjo. Kot navaja spletna stran Trade Finance Global (2020), se dandanes ta
klavzula redkokdaj uporablja, saj ni najbolj primerna za prevoz kontejnerjev, ker prodajalec
kontejner preda kupčevemu prevozniku na kontejnerskem terminalu, ne neposredno ob ladjo,
zato je pri takem primeru bolj priporočljiva uporaba klavzule FCA … Razlog pa je tudi, da bi
v le redkokaterih pristaniščih (manjših ali manj razvitih) imeli možnost dostaviti tovor
neposredno ob krov ladje. Primerna je predvsem za pošiljke težjih strojev ali razsutega tovora
(žito, sol, premog …), ki ga lahko dostavijo ob krov določene ladje. Vsi stroški in tveganja
izgube/poškodbe blaga se prenesejo s prodajalca na kupca v trenutku, ko je blago dostavljeno
ob krov ladje, ki jo določi kupec. FAS je torej ena izmed klavzul, kjer se stroški in tveganje
izgube/poškodbe blaga prenesejo s prodajalca na kupca na isti točki (slika 4). Prodajalec mora
opraviti vse izvozne carinske formalnosti, kupec pa vse tranzitne in uvozne. Prav tako mora
kupec skleniti prevozno pogodbo iz pristanišča, kjer je bilo dostavljeno blago, do namembnega
kraja, razen če se s prodajalcem dogovorita drugače in on sklene prevozno pogodbo, in sicer na
stroške in tveganja/izgube kupca. Problem se pojavi, ko prodajalec dostavi blago na
dogovorjeno mesto (ob krov, kjer bi morala biti ladja) v dogovorjenem roku, ladje pa iz
določenih razlogov še ni. V takšnem primeru pride do predčasnega prenosa tveganja (Incoterms
2020, 2019).

Vir: (Montezuma, 2020)

Slika 4. Prikaz prenosa stroškov in tveganja s prodajalca na kupca, ki velja za klavzulo FAS
3.3.1

Obveznosti prodajalca

Obveznosti prodajalca so:
-

Prodajalec mora priskrbeti blago in k blagu priložiti še njegov račun, kot je dogovorjeno
v prodajni pogodbi.
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-

Prodajalčeva odgovornost je preveriti kakovost in količino blaga, dostaviti blago na
dogovorjeno mesto ob dogovorjenem času ter na svoje stroške priložiti dokazila o
skladnosti blaga ter dokazila o opravljeni dostavi blaga na dogovorjeno mesto.

-

Prodajalec je dolžan dostaviti blago na dogovorjeno mesto (v dogovorjeno pristanišče)
ob dogovorjenem času.

-

Prodajalec je dolžan kupcu predati vse potrebne informacije in dokumente, ki bi jih
kupec morebiti potreboval pri postopku organiziranja prevoza ali zavarovanja blaga.

-

Prodajalec kupca vnaprej obvesti o dostavi blaga na dogovorjeno mesto.

-

Prodajalec ni dolžan skleniti prevozne pogodbe od pristanišča dostave blaga do
namembnega kraja, razen če se s kupcem dogovorita drugače, in sicer na zahtevo,
stroške in tveganja kupca sklene prevozno pogodbo iz pristanišča do namembnega kraja.

-

Prodajalec je na svoje stroške odgovoren za vse izvozne formalnosti.

-

Prodajalec na zahtevo, stroške in tveganja kupca posreduje kupcu vse potrebne
informacije in dokumente, ki bi jih kupec lahko potreboval pri transportu blaga čez
tranzitno državo ter pri uvozu blaga.

-

Prodajalec je odgovoren za stroške in tveganja izgube/poškodbe blaga, dokler ne dostavi
blaga v pristanišče ob krov ladje, ki jo je določil kupec (Incoterms 2020, 2019).

3.3.2 Obveznosti kupca
Obveznosti kupca so:
-

Kupec plača ceno blaga.

-

Kupec prodajalca predhodno obvesti o času in kraju, kamor mora blago dostaviti.

-

Obvestiti ga mora tudi o imenu ladje, ob katero mora dostaviti blago.

-

Kupec mora skleniti prevozno pogodbo iz pristanišča dostave blaga do namembnega
kraja na svoje stroške, razen če se s prodajalcem ne dogovorita drugače, in sicer da on
organizira prevoz.

-

Kupec je odgovoren za uvozne tranzitne formalnosti.

-

Kupec mora na zahtevo, stroške in tveganja prodajalca posredovati prodajalcu vse
potrebne podatke in dokumente, ki bi jih morebiti potreboval za izvoz blaga.

-

Kupec nosi vse stroške in tveganja izgube/poškodbe blaga od trenutka dalje, ko je blago
na razpolago v pristanišču ob določenem krovu ladje.

-

Kupec mora zagotoviti natovarjanje blaga iz barže ali pomola na namensko ladjo
(Incoterms 2020, 2019).
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Pri tej klavzuli ni treba skleniti zavarovalne pogodbe, razen če se kupec odloči drugače. Zelo
pomembno pa je, da se navede točno mesto v pristanišču, kjer se bo blago nakladalo na ladjo,
saj so v pristaniščih velikokrat stroški manipulacij blaga različni, glede na to, ali se manipulacije
izvajajo s pomola na ladjo ali pa z barže na ladjo (Incoterms 2020, 2019).
3.3.3

Primer klavzule FAS

Prodajalec iz Slovenije in kupec iz Avstrije skleneta prodajno pogodbo v zvezi z dobavo 20
palet baterij po pariteti FAS Koper Incoterms 2020.
Zanima nas, kaj se zgodi v primeru, ko blago med nakladanjem na ladjo poškoduje. Kdo nosi
stroške poškodbe blaga?
-

Kupec, saj vsi stroški in tveganja izgube/poškodbe blaga preidejo s prodajalca na kupca
v trenutku, ko je blago dostavljeno ob bok ladje (Incoterms 2020, 2019). Torej je kupec
odgovoren za natovarjanje blaga na ladjo, zato on nosi stroške poškodbe blaga.

Kaj pa se zgodi v primeru, ko prodajalec dostavi blago na dogovorjeno mesto ob predvidenem
prihodu ladje, torej v dogovorjenem roku, ladje pa še vedno ni? Blago se med čakanjem na
ladjo poškoduje. Kdo nosi stroške poškodovanega blaga?
-

Kupec, saj je »njegova« ladja zamujala. V tem primeru kupec nosi vse stroške in
tveganja izgube/poškodbe blaga, in sicer od trenutka dalje, ko preteče določen rok
dobave blaga na dogovorjeno mesto (Incoterms 2020, 2019).

3.3.4

FAS Incoterms 2010 v primerjavi s FAS Incoterms 2020

V tabeli 3 je razvidna primerjava med različico klavzule FAS Incoterms 2010 in novo različico
FAS Incoterms 2020.
Tabela 3. Primerjava med različico klavzule FAS Incoterms 2010 in novo različico klavzule
Incoterms 2020
FAS INCOTERMS 2010

FAS INCOTERMS 2020

Primerna samo za prevoz po morskih in Primerna samo za prevoz po morskih in
notranjih plovnih poteh

notranjih plovnih poteh
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Prodajalec dostavi blago na dogovorjeno Prodajalec dostavi blago na dogovorjeno
mesto v odpravnem pristanišču, ob krov mesto v odpravnem pristanišču, ob krov
ladje.

ladje.

Prodajalec mora opraviti obveznosti izvoznih Prodajalec mora opraviti obveznosti izvoznih
carinskih formalnosti

carinskih formalnosti

Kupec mora opraviti obveznosti tranzitnih in Kupec mora opraviti obveznosti tranzitnih in
uvoznih carinskih formalnosti

uvoznih carinskih formalnosti

Stroški in tveganja poškodbe/izgube blaga Stroški in tveganja poškodbe/izgube blaga
pridejo s prodajalca na kupca v trenutku, ko pridejo s prodajalca na kupca v trenutku, ko
je blago na razpolago kupcu ob krovu ladje v je blago na razpolago kupcu ob krovu ladje v
odpravnem pristanišču

odpravnem pristanišču
Vir: (Incoterms 2010, 2011; Incoterms 2020, 2019)

Različica klavzule FAS Incoterms 2010 se ni spremenila, torej različica klavzule FAS
Incoterms 2020 ostaja enaka, s tem da nova različica klavzule vsebuje dodatna pojasnila za
uporabnike, kot so: Prodajalec mora na zahtevo, stroške in tveganja kupca temu priskrbeti vse
informacije, ki jih ima, vključno z varnostnimi zahtevami vezanimi na prevoz, ki bi jih kupec
morebiti potreboval pri organiziranju prevoza. Čeprav prodajalec ni dolžan skleniti prevozne
pogodbe, se lahko s kupcem dogovorita drugače, in sicer prodajalec sklene prevozno pogodbo
na stroške in tveganja kupca. Prodajalec mora upoštevati varnostne zahteve, vezane na prevoz,
do dostave blaga. Prodajalec je na svoje stroške dolžan opraviti izvozne carinske formalnosti,
ki jih zahteva država izvoza (npr. izvozno dovoljenje, varnostno dovoljenje za izvoz, pregled
blaga pred odpremo …). Na željo, stroške in tveganja kupca mu mora pomagati pri pridobivanju
dokumentov in informacij vezanih na tranzitne in uvozne carinske formalnosti, vključno z
varnostnimi zahtevami in pregledom blaga pred odpremo, ki jih kupec potrebuje pri tranzitu in
uvozu blaga v določeno državo (Incoterms 2020, 2019).
3.4

FOB (Free On Board – Franko na ladijski krov) 2020

Ta klavzula se uporablja samo za prevoz tovora po morskih in notranjih plovnih poteh. Pri tej
klavzuli je prodajalec dolžan dostaviti blago v pristanišče, na krov ladje, ki ju je določil kupec.
Vse stroške in tveganja izgube/poškodbe blaga nosi prodajalec do trenutka dostave blaga na
ladjo. Nato stroški in tveganja preidejo na kupca. FOB je torej ena izmed klavzul, kjer se stroški
in tveganje izgube/poškodbe blaga prenesejo s prodajalca na kupca na isti točki (slika 5). Kot
navajajo na spletni strani Trade Finance Global (2020), se problem pojavi, ko prodajalec dostavi
blago na dogovorjeno mesto v dogovorjenem roku, ladje pa iz določenih razlogov še ni, zato
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prodajalec ne more naložiti blaga na krov ladje. V tem primeru kupec nosi vse stroške in
tveganja izgube/poškodbe blaga od trenutka dalje, ko preteče določen rok dobave blaga na
dogovorjeno mesto (v pristanišče na krov ladje, ki jo je določil kupec). Prodajalec mora opraviti
vse izvozne formalnosti, kupec pa vse tranzitne in uvozne. Glavni prevoz do namembnega
pristanišča (v tem primeru prevoz z ladjo) organizira kupec, razen če se s prodajalcem
dogovorita drugače, in sicer da prodajalec organizira prevoz, vendar kljub temu na stroške in
tveganja kupca. Pri tej klavzuli ni nujno, da kupec zavaruje blago, razen če se odloči drugače.
Prodajalec mora poskrbeti za izvozne carinske formalnosti, kupec pa za uvozne. Ta klavzula ni
najbolj primerna za prevoz kontejnerjev, saj se kontejnerji predajo prevozniku na mestu, ki ni
v neposredni bližini pristanišča (kontejnerski terminal) in je lahko blago poškodovano še pred
nakladanjem, za kar kupec ne more vedeti, ker nima možnosti predhodnega vpogleda blaga. Za
take primere je bolj primerna klavzula FCA. Ta klavzula je najbolj uporabna v primeru, ko ima
prodajalec neposreden dostop do ladje, saj mu to omogoča lažje nakladanje, priporočljivo pa je
nakladanje blaga, ki se ne prevaža v kontejnerjih.

Vir: (Montezuma, 2020)

Slika 5. Prikaz prenosa stroškov in tveganja s prodajalca na kupca, ki velja za klavzulo FOB
3.4.1

Obveznosti prodajalca

Obveznosti prodajalca so:
-

Prodajalec mora priskrbeti blago in k blagu priložiti še račun, kot je dogovorjeno v
prodajni pogodbi.

-

Prodajalčeva odgovornost je preveriti kakovost in količino blaga, dostaviti blago na
dogovorjeno mesto ob dogovorjenem času ter na svoje stroške priložiti dokazila o
skladnosti blaga ter dokazila o opravljeni dostavi blaga na dogovorjeno mesto.
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-

Prodajalec je dolžan dostaviti blago v pristanišče, in sicer na krov ladje, v določenem
roku, ki ga je določil kupec (na svoje stroške).

-

Dolžan je obvestiti kupca o vseh morebitnih poškodbah/izgubah do dostave blaga na
krov ladje.

-

Prodajalec je dolžan na svoje stroške blago tudi izvozno ocariniti.

-

Prodajalec je dolžan na zahtevo, stroške in tveganja kupca posredovati kupcu vse
informacije in dokumente, ki bi jih kupec morebiti potreboval pri organiziranju prevoza
blaga in zavarovanja tovora.

-

Prodajalec ni dolžan skleniti prevozne pogodbe, razen če se na zahtevo, stroške in
tveganja kupca dogovorita drugače.

-

Prodajalec na zahtevo, stroške in tveganja kupca posreduje kupcu vse potrebne
informacije in dokumente, ki bi jih kupec lahko potreboval pri transportu blaga čez
tranzitno državo ter pri uvozu blaga.

-

Prodajalec je odgovoren za stroške in tveganja izgube/poškodbe blaga, dokler ne dostavi
blaga na krov ladje, ki jo določi kupec (Incoterms 2020, 2019).

3.4.2 Obveznosti kupca
Obveznosti kupca so:
-

Kupec mora plačati ceno blaga.

-

Kupec je dolžan pravočasno obvestiti prodajalca o pristanišču in ladji, na katero mora
dostaviti blago.

-

Prodajalca mora obvestiti tudi o času nakladanje blaga na ladjo.

-

Kupec mora skleniti prevozno pogodbo (iz določenega pristanišča, kamor blago dostavi
prodajalec na krov ladje, do namembnega kraja), razen če se s prodajalcem dogovorita
drugače.

-

Opraviti mora uvozne carinske formalnosti.

-

Kupec mora na zahtevo, stroške in tveganja prodajalca posredovati prodajalcu vse
potrebne podatke in dokumente, ki bi jih morebiti potreboval za izvoz blaga.

-

Kupec je odgovoren za stroške on tveganja izgube/poškodbe blaga od trenutka dalje, ko
je blago naloženo na krov ladje (Incoterms 2020, 2019).
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3.4.3

Primer klavzule FOB

Prodajalec iz Tajske in kupec iz Slovenije skleneta prodajno pogodbo v zvezi z dobavo 20 palet
celuloze po pariteti FOB Laem Chabang Incoterms 2020. Zanima nas, kaj se zgodi v primeru,
ko se blago med nakladanjem na ladjo poškoduje. Kdo nosi stroške poškodbe blaga?
-

Prodajalec, saj je on dolžan za natovarjanje blaga na ladjo. Stroški in tveganja
izgube/poškodbe blaga preidejo s prodajalca na kupca, ko je blago naloženo na ladjo
(Incoterms 2020, 2019).

Kaj pa se zgodi v primeru, ko pride do izgube določenega dela blaga med trajanjem ladijskega
prevoza? Kdo nosi stroške izgube blaga?
-

Kupec, saj se vsi stroški in tveganja izgube/poškodbe blaga prenesejo na kupca, ko je
blago v odpravnem pristanišču naloženo na ladjo (Incoterms 2020, 2019).

3.4.4

FOB Incoterms 2010 v primerjavi s FOB Incoterms 2020

V tabeli 4 je razvidna primerjava med različico klavzule FOB Incoterms 2010 in novo različico
FOB Incoterms 2020.
Tabela 4. Primerjava med različico FOB Incoterms 2010 in novejšo različico FOB Incoterms
2020
FOB INCOTERMS 2010

FOB INCOTERMS 2020

Primerna samo za prevoz po morskih in

Primerna samo za prevoz po morskih in

notranjih plovnih poteh

notranjih plovnih poteh

Prodajalec na svoje stroške dostavi blago na

Prodajalec na svoje stroške dostavi blago na

dogovorjeno mesto v odpravnem

dogovorjeno mesto v odpravnem

pristanišču, na krov ladje

pristanišču, na krov ladje

Prodajalec mora opraviti obveznosti izvoznih Prodajalec mora opraviti obveznosti izvoznih
carinskih formalnosti

carinskih formalnosti

Kupec mora opraviti obveznosti tranzitnih in Kupec mora opraviti obveznosti tranzitnih in
uvoznih carinskih formalnosti

uvoznih carinskih formalnosti
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Stroški in tveganja poškodbe/izgube blaga

Stroški in tveganja poškodbe/izgube blaga

pridejo s prodajalca na kupca v trenutku, ko

pridejo s prodajalca na kupca v trenutku, ko

je blago na razpolago kupcu na krovu ladje

je blago na razpolago kupcu na krovu ladje

v odpravnem pristanišču

v odpravnem pristanišču
Vir: (Incoterms 2010 2011; Incoterms 2020, 2019).

Nova različica klavzule FOB Incoterms 2020 torej ostaja enaka različici klavzule FOB
Incoterms 2010, s tem da nova različica klavzule vsebuje dodatna pojasnila za uporabnike, kot
so: Prodajalec mora na zahtevo, stroške in tveganja kupca temu priskrbeti vse informacije, ki
jih ima, vključno z varnostnimi zahtevami, vezanimi na prevoz, ki bi jih kupec morebiti
potreboval pri organiziranju prevoza. Čeprav prodajalec ni dolžan skleniti prevozne pogodbe,
se lahko s kupcem dogovorita drugače, in sicer prodajalec sklene prevozno pogodbo na stroške
in tveganja kupca. Prodajalec mora upoštevati varnostne zahteve, vezane na prevoz, do dostave
blaga. Prodajalec je na svoje stroške dolžan opraviti izvozne carinske formalnosti, ki jih zahteva
država izvoza (npr. izvozno dovoljenje, varnostno dovoljenje za izvoz, pregled blaga pred
odpremo …). Na željo, stroške in tveganja kupca mu mora pomagati pri pridobivanju
dokumentov in informacij, vezanih na tranzitne in uvozne carinske formalnosti, vključno z
varnostnimi zahtevami in pregledom blaga pred odpremo, ki jih kupec potrebuje pri tranzitu in
uvozu blaga v določeno državo (Incoterms 2020, 2019).
3.5

Klavzula CFR (Cost and Freight – Stroški in prevoznina) 2020

Ta klavzula je poleg klavzule FOB ena izmed najbolj uporabljenih v praksi in se uporablja
predvsem za prevoz tovora po morskih in notranjih plovnih poteh (Trade finance global, 2020).
Pri tej klavzuli je prodajalec dolžan skleniti prevozno pogodbo od odpravnega do namembnega
pristanišča ter za to plačati stroške. Stroški preidejo na kupca, ko je blago dostavljeno v
namembno pristanišče. Prodajalec je dolžan dostaviti blago na krov ladje ter kupcu zagotoviti
prevozne listine, ki so pomembne, da lahko kupec v namembnem pristanišču razpolaga z
blagom. Vsi stroški tveganja izgube/poškodbe blaga se prenesejo s prodajalca na kupca od
trenutka dalje, ko je blago na krovu ladje. CFR je ena izmed klavzul, kjer se stroški in tveganje
izgube/poškodbe blaga s prodajalca na kupca ne prenesejo na isti točki (slika 6). Kupec je
odgovoren za raztovarjanje blaga v namembnem pristanišču, razen če je prodajalec s prevozno
pogodbo sklenil tudi raztovarjanje blaga v namembnem pristanišču, vendar za to ne more terjati
kupca, da mu povrne stroške raztovarjanja, razen če se s kupcem ne dogovorita drugače.
Prodajalec je odgovoren za opravljanje izvoznih carinskih formalnosti, kupec pa za tranzitne in
uvozne carinske formalnosti. Zavarovanje blaga pri tej klavzuli ni nujno, razen če se kupec
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odloči drugače in je za to odgovoren za plačilo stroškov v zvezi z zavarovanjem blaga. Podobno
kot pri klavzuli FOB ta klavzula ni najbolj primerna za prevoz kontejnerjev.

Vir: (Montezuma, 2020)

Slika 6. Prikaz prenosa stroškov in tveganja s prodajalca na kupca, ki velja za klavzulo CFR
3.5.1

Obveznosti prodajalca

Obveznosti prodajalca so:
-

Prodajalec mora priskrbeti blago in zraven priložiti še račun in dokazilo o skladnosti
blaga.

-

Dolžan je preveriti kakovost in količino blaga, dostaviti blago na dogovorjeno mesto
(na krov ladje v odpravnem pristanišču) ob dogovorjenem času ter na svoje stroške
priložiti dokazila o skladnosti blaga ter dokazila o opravljeni dostavi blaga na
dogovorjeno mesto.

-

Prodajalec je dolžan skleniti prevozno pogodbo do namembnega pristanišča ter plačati
stroške.

-

Prodajalec je dolžan kupcu posredovati prevozne listine, da bo lahko kupec v
namembnem pristanišču razpolagal z blagom.

-

Prodajalec ni dolžan zavarovati tovora, vendar je dolžan na zahtevo, stroške in tveganja
kupca posredovati kupcu vse informacije in dokumente, ki bi jih kupec morebiti
potreboval pri organiziranju zavarovanja tovora.

-

Skupaj s prevozno pogodbo je dolžan raztovoriti blago v namembnem pristanišču, in
sicer raztovarjanje opravi na svoje stroške, razen če se s kupcem ne dogovorita drugače.

-

Dolžan je opraviti izvozne carinske formalnosti.
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-

Tveganje izgube/poškodbe blaga preidejo s prodajalca na kupca, ko blago dostavi na
krov ladje.

-

Dolžan je zagotoviti kupcu prevozno listino in kopije (v elektronski obliki).

-

Prodajalec mora kupcu zagotoviti dokazilu o dostavljenem blagu na dogovorjenem
mestu in času.

-

Prodajalec mora plačati tranzitne stroške v povezavi s prevozno pogodbo (Incoterms
2020, 2019).

3.5.2 Obveznosti kupca
Obveznosti kupca so:
-

Kupec je dolžan plačati ceno za blago.

-

Dolžan je prevzeti blago v namembnem pristanišču in na svoje stroške organizirati
prevoz do končne destinacije.

-

Tveganje izgube/poškodbe blaga preide na kupca, ko je blago naloženo na krov ladje v
odpravnem pristanišču.

-

Če se kupec odloči za zavarovanje blaga med prevozom, je dolžan plačati stroške
zavarovanja blaga.

-

Kupec mora na zahtevo, stroške in tveganja prodajalca posredovati prodajalcu vse
potrebne podatke in dokumente, ki bi jih morebiti potreboval za izvoz blaga.

-

Odgovoren je za stroške raztovarjanja blaga iz ladje v namembnem pristanišču, razen
če ni za to poskrbel prodajalec v sklopu prevozne pogodbe.

-

Dolžan je opraviti uvozne in tranzitne carinske formalnosti ter za to plačati stroške.

-

Kupec je dolžan pravočasno obvestiti kupca o času dobave blaga in kraju namembnega
pristanišča (Incoterms 2020, 2019).

3.5.3 Primer klavzule CFR
Prodajalec iz Dubaja in kupec iz Slovenije skleneta prodajno pogodbo v zvezi z dobavo 20 rol
papirja po pariteti CFR Jebel Ali Incoterms 2020.
Zanima nas, kaj se zgodi v primeru, ko blago med nakladanjem na ladjo poškoduje. Kdo nosi
stroške poškodbe blaga?
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-

Prodajalec, saj je dolžan natovoriti blago na ladjo in krije vse stroške in tveganja
izgube/poškodbe blaga tudi med natovarjanjem vse do opravljene dostave blaga na krov
ladje (Incoterms 2020, 2019).

Kaj pa se zgodi v primeru, ko se blago poškoduje med razkladanjem z ladje v namembnem
pristanišču? Kdo nosi stroške poškodbe blaga?
-

V tem primeru kupec nosi stroške za poškodovano blago, saj je odgovoren za vsa
tveganja izgube/poškodbe blaga, ki se zgodijo po opravljeni dostavi blaga na krov ladje
v namembnem pristanišču, čeprav vsi drugi stroški, ki nastanejo v procesu transporta
do namembnega pristanišča, slonijo na prodajalcu (Incoterms 2020 by the International
Chamber of Commerce, 2019).

3.5.4

CFR Incoterms 2010 v primerjavi s CFR Incoterms 2020

V tabeli 5 je razvidna primerjava med različico klavzule CFR Incoterms 2010 in novo različico
klavzule CFR Incoterms 2020.
Tabela 5. Primerjava med različico klavzule CFR Incoterms 2010 in novo različico klavzule
CFR Incoterms 2020
CFR INCOTERMS 2010
Primerna samo za prevoz po morskih in

CFR INCOTERMS 2020
Primerna samo za prevoz po morskih in

notranjih plovnih poteh

notranjih plovnih poteh

Prodajalec na svoje stroške dostavi blago na

Prodajalec na svoje stroške dostavi blago na

dogovorjeno mesto v odpravnem

dogovorjeno mesto v odpravnem

pristanišču, na krov ladje

pristanišču, na krov ladje

Prodajalec je dolžan na svoje stroške skleniti Prodajalec je dolžan na svoje stroške skleniti
prevozno pogodbo do namembnega

prevozno pogodbo do namembnega

pristanišča

pristanišča

Prodajalec mora na svoje stroške opraviti Prodajalec mora na svoje stroške opraviti
obveznosti izvoznih carinskih formalnosti

obveznosti izvoznih carinskih formalnosti

Kupec mora na svoje stroške opraviti

Kupec mora na svoje stroške opraviti

obveznosti tranzitnih in uvoznih carinskih

obveznosti tranzitnih in uvoznih carinskih

formalnosti

formalnosti

Stroške raztovarjanja blaga v namembnem

Stroške raztovarjanja blaga v namembnem

pristanišču nosi kupec, razen če je

pristanišču nosi kupec, razen če je
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prodajalec v sklopu prevozne pogodbe

prodajalec v sklopu prevozne pogodbe

organiziral tudi raztovarjanje blaga

organiziral tudi raztovarjanje blaga

Tveganja izgube/poškodbe blaga preidejo s

Tveganja izgube/poškodbe blaga preidejo s

prodajalca na kupca, ko je blago naloženo

prodajalca, ko je blago naloženo na krov

na krov ladje v odpravnem pristanišču

ladje v odpravnem pristanišču

Stroški preidejo s prodajalca na kupca v

Stroški preidejo s prodajalca na kupca v

namembnem pristanišču, ne razloženo s

namembnem pristanišču, ne razloženo s

prevoznega sredstva

prevoznega sredstva
Vir: (Incoterms 2010, 2011; Incoterms 2020, 2019)

Nova različica klavzule CFR Incoterms 2020 torej ostaja enaka različici klavzule CFR
Incoterms 2010, s tem, da nova različica klavzule vsebuje dodatna pojasnila za uporabnike, kot
so: Prodajalec mora na svoje stroške skleniti prevozno pogodbo do namembnega pristanišča.
Na svoje stroške mora opraviti in upoštevati tudi varnostne zahteve, vezane na prevoz, do
dostave blaga v namembni kraj. Prodajalec je na svoje stroške dolžan opraviti izvozne carinske
formalnosti, ki jih zahteva država izvoza (npr. izvozno dovoljenje, varnostno dovoljenje za
izvoz, pregled blaga pred odpremo …). Na željo, stroške in tveganja kupca mu mora pomagati
pri pridobivanju dokumentov in informacij, vezanih na tranzitne in uvozne carinske
formalnosti, vključno z varnostnimi zahtevami in pregledom blaga pred odpremo, ki jih kupec
potrebuje pri tranzitu in uvozu blaga v določeno državo (Incoterms 2020, 2019).
3.6

Klavzula CIF (Cost, Insurance and Freight – Stroški, zavarovanje in prevoznina)
2020

Poleg klavzul FAS, FOB in CFR je ta klavzula ena izmed štirih, ki se uporablja samo za prevoz
tovora po morskih in notranjih plovnih poteh. Ta klavzula je skoraj enaka klavzuli CFR z
razliko v tem, da mora pri tej klavzuli prodajalec za kupca skleniti tudi zavarovalno kritje za
blago med prevozom. Torej, prodajalec je dolžan skleniti prevozno pogodbo do namembnega
pristanišča ter za to plačati stroške. Dolžan je dostaviti blago na krov ladje ter kupcu zagotoviti
prevozne listine, ki so pomembne, da lahko kupec v namembnem pristanišču razpolaga z
blagom. CIF je ena izmed klavzul, kjer se stroški in tveganje izgube/poškodbe blaga s
prodajalca na kupca ne prenesejo na isti točki (slika 7). Čeprav se vsi stroški in tveganja
izgube/poškodbe blaga prenesejo s prodajalca na kupca od trenutka dalje, ko je blago na krovu
ladje, je prodajalec na svoje stroške dolžan skleniti zavarovalno pogodbo za blago med
prevozom zaradi nevarnosti izgube/poškodbe blaga. To zavarovanje mora biti sklenjeno v
skladu z institucionalnimi tovornimi klavzulami pod kritjem C (Institute Cargo Clauses (C) –
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(LMA/IUA)), ki zajema definirano osnovno kritje (ne celotno), ali s podobnimi klavzulami pod
drugimi zavarovalnimi režimi. Nadgradnja nove različice za klavzulo CIF Incoterms 2020 pa
je, da obstaja tudi možnost zavarovanja tovora v skladu z institucionalnimi tovornimi
klavzulami pod kritjem A (Institue Cargo Clauses (A) – (LMA/IUA)), ki omogočajo obsežnejše
zavarovanje, ki pokriva celotne rizike blaga med transportom.
Odgovornost raztovarjanja blaga v namembnem pristanišču sloni na kupcu, razen če prodajalec
sklene prevozno pogodbo, ki vključuje tudi raztovarjanje blaga v namembnem pristanišču,
vendar v tem primeru prodajalec ne more terjati kupca, da mu povrne stroške raztovarjanja,
razen če se s kupcem ne dogovorita drugače. Prodajalec je dolžan opraviti vse izvozne carinske
formalnosti, kupec pa tranzitne in uvozne (Incoterms 2020, 2019).

Vir: (Montezuma, 2020)

Slika 7. Prikaz prenosa stroškov in tveganja s prodajalca na kupca, ki velja za klavzulo CIF
3.6.1

Obveznosti prodajalca

Obveznosti prodajalca so:
-

Prodajalec mora priskrbeti blago in zraven priložiti še račun in dokazilo o skladnosti
blaga.

-

Dolžan je preveriti kakovost in količino blaga, dostaviti blago na dogovorjeno mesto
(na krov ladje v odpravnem pristanišču) ob dogovorjenem času ter na svoje stroške
priložiti dokazila o skladnosti blaga ter dokazila o opravljeni dostavi blaga na
dogovorjeno mesto.

-

Prodajalec je dolžan skleniti prevozno pogodbo do namembnega pristanišča ter plačati
stroške.

-

Na svoje stroške je dolžan kupcu zagotoviti tovorni list (B/L), da bo lahko kupec v
namembnem pristanišču razpolagal z blagom.
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-

Dolžan je zavarovati tovor od odpravnega do namembnega pristanišča v skladu z
institucionalnimi tovornimi klavzulami (C). ali pa po dogovoru s kupcem skleniti
obsežnejše zavarovanje, in sicer v skladu z institucionalnimi tovornimi klavzulami (A).

-

Dolžan je zagotoviti kupcu dokazilo o zavarovanju blaga (npr. zavarovalno polico).

-

Skupaj s prevozno pogodbo je dolžan raztovoriti blago v namembnem pristanišču, in
sicer raztovarjanje opravi na svoje stroške, razen če se s kupcem ne dogovorita drugače.

-

Prodajalec na zahtevo, stroške in tveganja kupca, zagotoviti kupcu vse podatke, ki bi jih
potreboval pri morebitnem želenem dodatnem zavarovanju.

-

Dolžan je opraviti vse izvozne carinske formalnosti.

-

Prodajalec na zahtevo, stroške in tveganja kupca posreduje kupcu vse potrebne
informacije in dokumente, ki bi jih kupec lahko potreboval pri transportu blaga čez
tranzitno državo ter pri uvozu blaga.

-

Tveganje izgube/poškodbe blaga preidejo s prodajalca na kupca, ko blago dostavi na
krov ladje (Incoterms 2020, 2019).

3.6.2 Obveznosti kupca
Obveznosti kupca so:
-

Kupec je dolžan plačati ceno za blago.

-

Dolžan je prevzeti blago v namembnem pristanišču in zanj priskrbeti nadaljnji transport.

-

Kupec je dolžan podati prodajalcu podatke, ki bi jih morebiti potreboval pri zavarovanju
blaga.

-

Prodajalcu mora posredovati kakršne koli podatke, ki bi jih morebiti potreboval za
dodatno zavarovanje na zahtevo kupca.

-

Dolžan je poskrbeti za vse uvozne carinske formalnosti.

-

Kupec mora na zahtevo, stroške in tveganja prodajalca posredovati prodajalcu vse
potrebne podatke in dokumente, ki bi jih morebiti potreboval pri izvozu blaga.

-

Tveganje izgube/poškodbe blaga preide na kupca, ko je blago naloženo na krov ladje v
odpravnem pristanišču (Incoterms 2020 by the ICC, 2019).

3.6.3 Primer klavzule CIF
Prodajalec in kupec sta sklenila pogodbo za prevoz blaga po pariteti CIF Rotterdam Incoterms
2020, in sicer sta si izbrala pomorski transport. Kdo nosi stroške natovora blaga na ladjo?
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-

Prodajalec, saj je dolžan poskrbeti za plačilo vseh stroškov, ki nastanejo od začetka
transporta blaga vse do namembnega pristanišča (Incoterms 2020, 2019).

Kaj pa se zgodi v primeru, ko se blago poškoduje med razkladanjem blaga z ladje v
namembnem pristanišču? Kdo nosi stroške za poškodovano blago?
-

Kupec, saj se stroški tveganja izgube/poškodbe blaga prenesejo s prodajalca na kupca,
ko prodajalec naloži blago na krov ladje v namembnem pristanišču (Incoterms 2020,
2019).

Na poti se je na ladji blago poškodovalo zaradi vdora vode. Ugotovljeno je bilo, da sta tako
prodajalec kot kupec ravnala v skladu z vsemi pravili, ki bi pomagala pri prepreki nastale škode
in da nista odgovorna za škodo na blagu, ki je nastala zaradi vdora vode. V tem primeru bi
zavarovalnica krila stroške poškodovanega blaga.
V primeru, da bi bil razlog poškodbe blaga napaka prodajalca (npr. pomanjkljivo/nepravilno
zapakirano blago)(slika 8), pa zavarovalnica ne bi krila stroškov za poškodovano blago, ampak
bi jih kril prodajalec, čeprav je blago zavarovano, saj ni naredil vsega, da bi poskusil preprečiti
možnost nastanka škode. Na spletni strani zavarovalnice Generali d. d. (2020) navajajo, da
zavarovanje ne krije odškodninskih zahtevkov:
-

če zavarovanec škodni dogodek povzroči namenoma,

-

v primeru nepravilne izbire ali nezadostne označbe/embalaže blaga,

-

v primeru nepravilnega prevoznega sredstva,

-

v primeru nepravilne deklaracije blaga.
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Vir: (Transportni blog, 2020)

Slika 8. Primer nastale škode blaga med prevozom
3.6.4 CIF Incoterms 2010 v primerjavi s CIF Incoterms 2020
V tabeli 6 je razvidna razlika med različico klavzule CIF Incoterms 2010 in obnovljeno različico
klavzule CIF Incoterms 2020.
Tabela 6. Razlike med različico klavzule CIF Incoterms 2010 in obnovljeno različico
klavzule CIF Incoterms 2020
CIF INCOTERMS 2010
Primerna samo za prevoz po morskih in

CIF INCOTERMS 2020
Primerna samo za prevoz po morskih in

notranjih plovnih poteh

notranjih plovnih poteh

Prodajalec dostavi blago na dogovorjeno

Prodajalec dostavi blago na dogovorjeno

mesto v odpravnem pristanišču, na krov

mesto v odpravnem pristanišču, na krov

ladje

ladje

Prodajalec je dolžan na svoje stroške skleniti Prodajalec je dolžan na svoje stroške skleniti
prevozno pogodbo do namembnega

prevozno pogodbo do namembnega

pristanišča

pristanišča

Prodajalec je dolžan zavarovati tovor od Prodajalec je dolžan zavarovati tovor od
odpravnega do namembnega pristanišča v odpravnega do namembnega pristanišča v
skladu
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z

institucionalnimi

tovornimi

skladu

z

institucionalnimi

tovornimi klavzulami (C). Po dogovoru s kupcem

klavzulami (C)

obstaja možnost sklenitve obsežnejšega
zavarovanja,

in

sicer

v

skladu

z

institucionalnimi tovornimi klavzulami (A)
Prodajalec mora opraviti obveznosti izvoznih Prodajalec mora opraviti obveznosti izvoznih
carinskih formalnosti

carinskih formalnosti

Kupec mora opraviti obveznosti tranzitnih in Kupec mora opraviti obveznosti tranzitnih in
uvoznih carinskih formalnosti

uvoznih carinskih formalnosti

Stroške raztovarjanja blaga v namembnem

Stroške raztovarjanja blaga v namembnem

pristanišču nosi kupec, razen če je

pristanišču nosi kupec, razen če je

prodajalec v sklopu prevozne pogodbe

prodajalec v sklopu prevozne pogodbe

organiziral tudi raztovarjanje blaga

organiziral tudi raztovarjanje blaga

Tveganja izgube/poškodbe blaga preidejo s

Tveganja izgube/poškodbe blaga preidejo s

prodajalca na kupca, ko je blago naloženo

prodajalca na kupca, ko je blago naloženo

na krov ladje v odpravnem pristanišču

na krov ladje v odpravnem pristanišču

Stroški preidejo s prodajalca na kupca v

Stroški preidejo s prodajalca na kupca v

namembnem pristanišču, ne razloženo s

namembnem pristanišču, ne razloženo s

prevoznega sredstva

prevoznega sredstva
Vir: (Incoterms 2010, 2011; Incoterms 2020, 2019).

Različica klavzule Incoterms CIF 2010 je skoraj enaka novi različici klavzule CIF Incoterms
2020, z izjemo, da je v novi različici Incoterms klavzul pri tej klavzuli nadgradnja možnost
večjega zavarovanja blaga med prevozom, in sicer možnost zavarovanja tovora v skladu s
institucionalnimi tovornimi klavzulami pod kritjem A (Institue Cargo Clauses (A) –
(LMA/IUA)), ki omogočajo obsežnejše zavarovanje, ki pokriva celotne rizike blaga med
transportom. Nova različica klavzule vsebuje tudi dodatna pojasnila za uporabnike, kot so:
Prodajalec mora na svoje stroške skleniti prevozno pogodbo do namembnega pristanišča. Na
svoje stroške mora opraviti in upoštevati tudi varnostne zahteve, vezane na prevoz, do dostave
blaga v namembni kraj. Prodajalec je na svoje stroške dolžan opraviti izvozne carinske
formalnosti, ki jih zahteva država izvoza (npr. izvozno dovoljenje, varnostno dovoljenje za
izvoz, pregled blaga pred odpremo …). Na željo, stroške in tveganja kupca mu mora pomagati
pri pridobivanju dokumentov in informacij, vezanih na tranzitne in uvozne carinske
formalnosti, vključno z varnostnimi zahtevami in pregledom blaga pred odpremo, ki jih kupec
potrebuje pri tranzitu in uvozu blaga v določeno državo (Incoterms 2020, 2019).
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3.7

Klavzula CPT (CARRIAGE PAID TO – Prevoz plačan do) 2020

Ta klavzula je primerna za kateri koli način transporta, primerna pa je tudi za transport blaga,
pri katerem se uporablja več kot le en način prevoza. Pri tej klavzuli mora prodajalec dobaviti
blago prevozniku (s katerim je sklenil pogodbo) v odpremni kraj za nadaljnji transport ter na
svoje stroške skleniti prevozno pogodbo do namembnega kraja. Stroški torej preidejo s
prodajalca na kupca v namembnem kraju (Incoterms 2020, 2019). Tveganje izgube/poškodbe
blaga preide s prodajalca na kupca, ko prodajalec dobavi blago v odpremnem kraju. CPT je ena
izmed klavzul, kjer se stroški in tveganje izgube/poškodbe blaga s prodajalca na kupca ne
prenesejo na isti točki (slika 9). Torej, pomembno je, da se pravilno navedeta dva kraja (še
bolje; točke), in sicer:
-

odpremni kraj, kjer prodajalec preda prevozniku blago in ko tveganje preide s prodajalca
na kupca,

-

namembni kraj, do katerega mora prodajalec organizirati prevoz.

Če ni natančno navedene točke v namembnem kraju, lahko prodajalec točko izbere po svoji
želji, sebi v prid. Odgovornost raztovarjanja blaga v namembnem pristanišču sloni na kupcu,
razen če prodajalec sklene prevozno pogodbo, v sklopu katere je tudi raztovarjanje blaga v
namembnem kraju, vendar v tem primeru prodajalec ne more terjati kupca, da mu povrne
stroške raztovarjanja, razen če se s kupcem ne dogovorita drugače. Prodajalec mora poskrbeti
za vse izvozne formalnosti, kupec pa za tranzitne in uvozne (Incoterms 2020, 2019).

Vir: (Montezuma, 2020)

Slika 9. Prikaz prenosa stroškov in tveganja s prodajalca na kupca, ki velja za klavzulo CPT
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3.7.1

Obveznosti prodajalca

Obveznosti prodajalca so:
-

Prodajalec mora priskrbeti blago in zraven priložiti še račun in dokazilo o skladnosti
blaga.

-

Dolžan je preveriti kakovost in količino blaga, dostaviti blago določenem prevozniku
na dogovorjeno mesto ob dogovorjenem času ter na svoje stroške kupcu priložiti
dokazila o skladnosti blaga ter dokazila o opravljeni dostavi blaga na dogovorjeno mesto
(transportne dokumente).

-

Prodajalec je dolžan skleniti prevozno pogodbo do namembnega kraja ter plačati
stroške.

-

Prodajalec ni dolžan zavarovati blaga, vendar na zahtevo, stroške in tveganja kupca
posreduje vse potrebne informacije, ki bi jih potreboval pri zavarovanja blaga.

-

Na svoje stroške je dolžan opraviti vse izvozne carinske formalnosti.

-

Prodajalec na zahtevo, stroške in tveganja kupca posreduje kupcu vse potrebne
informacije in dokumente, ki bi jih kupec lahko potreboval pri transportu blaga čez
tranzitno državo ter pri uvozu blaga.

-

Tveganje izgube/poškodbe blaga preide s prodajalca na kupca, ko prodajalec dobavi
blago prevozniku v odpremnem kraju (Incoterms 2020, 2019).

3.7.2

Obveznosti kupca

Obveznosti kupca so:
-

Kupec je dolžan plačati ceno za blago.

-

Dolžan je prevzeti blago v namembnem kraju in zanj priskrbeti nadaljnji transport.

-

Kupec ni dolžan zavarovati blaga.

-

Dolžan je opraviti vse tranzitne in uvozne carinske formalnosti.

-

Kupec mora na zahtevo, stroške in tveganja prodajalca posredovati prodajalcu vse
potrebne podatke in dokumente, ki bi jih morebiti potreboval pri izvozu blaga.

-

Tveganje izgube/poškodbe blaga preide s kupca na prodajalca, ko prodajalec dobavi
blago prevozniku v odpremnem kraju (Incoterms 2020, 2019).
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3.7.3 Primer klavzule CPT
Prodajalec iz Nemčije in kupec iz Slovenije skleneta kupoprodajno pogodbo v zvezi z dobavo
500 steklenic, ustrezno zapakiranih z označbo »fragile«, in sicer po pariteti CPT Ljubljana
Incoterms 2020.
Kdo nosi stroške nakladanja blaga na transportno sredstvo v odpremnem kraju?
-

Prodajalec.

Kdo pa nosi stroške razkladanja v namembnem kraju?
-

Kupec, razen če je prodajalec v sklopu prevozne pogodbe organiziral tudi raztovarjanje
blaga (Incoterms 2020, 2019).

V namembnem kraju se je med razkladanjem blaga, za katero je poskrbel prodajalec, nekaj
kozarcev razbilo. Kdo nosi stroške za razbite kozarce?
-

Kupec, čeprav je prodajalec poskrbel za nakladanje, saj se stroški tveganja
izgube/poškodbe blaga prenesejo na kupca, ko prodajalec dostavi blago v odpremni
kraj, in sicer prevozniku, s katerim je sklenil pogodbo (Incoterms 2020, 2019).

Kaj pa bi se zgodilo v primeru, če bi ugotovili, da so bili kozarci malomarno zapakirani in na
embalaži ni bilo ustreznih oznak (»fragile«)? Kdo bi pa v tem primeru nosil stroške?
-

Čeprav se stroški tveganja izgube/poškodbe blaga prenesejo s prodajalca na kupca, ko
prodajalec opravi dostavo blaga v odpremni kraj, je za stroške odgovoren prodajalec,
saj je malomarno in pomanjkljivo zapakiral blago.

3.7.4 CPT Incoterms 2010 v primerjavi s CPT Incoterms 2020
V tabeli 7 so razvidne spremembe med različico klavzule CPT Incoterms 2010 in novo različico
klavzule CPT Incoterms 2020.
Tabela 7. Spremembe med različico klavzule CPT Incoterms 2010 in novo različico klavzule
CPT Incoterms 2020
CPT INCOTERMS 2010

CPT INCOTERMS 2020

Primerna za kateri koli način transporta

Primerna za kateri koli način transporta
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Prodajalec dostavi blago prevozniku, s katerim Prodajalec dostavi blago prevozniku, s
je sklenil pogodbo, na dogovorjeno mesto v katerim je sklenil pogodbo, na dogovorjeno
odpravnem kraju

mesto v odpravnem kraju

Prodajalec je dolžan na svoje stroške skleniti Prodajalec je dolžan na svoje stroške
prevozno pogodbo do namembnega kraja

skleniti

prevozno

pogodbo

do

namembnega kraja
Prodajalec mora opraviti obveznosti izvoznih Prodajalec

mora

opraviti

obveznosti

carinskih formalnosti

izvoznih carinskih formalnosti

Kupec mora opraviti obveznosti tranzitnih in

Kupec mora opraviti obveznosti tranzitnih

uvoznih carinskih formalnosti

in uvoznih carinskih formalnosti

Stroške raztovarjanja blaga v namembnem

Stroške raztovarjanja blaga v namembnem

kraju nosi kupec, razen če je prodajalec v

kraju nosi kupec, razen če je prodajalec v

sklopu prevozne pogodbe organiziral tudi

sklopu prevozne pogodbe organiziral tudi

raztovarjanje blaga

raztovarjanje blaga

Tveganja izgube/poškodbe blaga preidejo s

Tveganja izgube/poškodbe blaga preidejo

prodajalca na kupca, ko je blago naloženo na

s prodajalca na kupca, ko je blago

krov ladje v odpravnem kraju

naloženo na krov ladje v odpravnem kraju

Stroški preidejo s prodajalca na kupca v

Stroški preidejo s prodajalca na kupca v

namembnem kraju, ne razloženo s prevoznega

namembnem kraju, ne razloženo s

sredstva

prevoznega sredstva
Vir: (Incoterms 2010, 2011; Incoterms 2020, 2019).

Novejša klavzula različice Incoterms 2020 je enaka različici Incoterms 2010, torej ni prišlo do
sprememb pri tej klavzuli, s tem da nova različica klavzule vsebuje dodatna pojasnila za
uporabnike, kot so: Prodajalec mora na svoje stroške skleniti prevozno pogodbo do
namembnega kraja. Na svoje stroške mora opraviti in upoštevati tudi varnostne zahteve, vezane
na prevoz, do dostave blaga v namembni kraj. Prodajalec je na svoje stroške dolžan opraviti
izvozne carinske formalnosti, ki jih zahteva država izvoza (npr. izvozno dovoljenje, varnostno
dovoljenje za izvoz, pregled blaga pred odpremo …). Na željo, stroške in tveganja kupca mu
mora pomagati pri pridobivanju dokumentov in informacij, vezanih na tranzitne in uvozne
carinske formalnosti, vključno z varnostnimi zahtevami in pregledom blaga pred odpremo, ki
jih kupec potrebuje pri tranzitu in uvozu blaga v določeno državo (Incoterms 2020, 2019).
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3.8

Klavzula CIP (Carriage and Insurance Paid To – Prevoz in zavarovanje plačana
do) 2020

Ta klavzula je primerna za kateri koli način transporta, primerna pa je tudi za transport blaga,
pri katerem se uporablja več kot le en način prevoza in je skoraj enaka klavzuli CPT, z izjemo
obveznega zavarovanja blaga. Pri tej klavzuli mora prodajalec na svoje stroške skleniti
prevozno pogodbo do namembnega kraja, nato stroški preidejo na kupca. Prodajalec mora
dobaviti blago prevozniku (s katerim je sklenil pogodbo) v odpremnem kraju za nadaljnji
transport (Incoterms 2020, 2019). Prodajalec je dolžan tudi skleniti zavarovalno kritje blaga
med prevozom. To zavarovanje mora biti sklenjeno v skladu z institucionalnimi tovornimi
klavzulami pod kritjem A (Institute Cargo Clauses (A) – (LMA/IUA)), ki omogoča obsežnejše
zavarovanje, torej pokriva celotne rizike blaga med transportom ali s podobnimi klavzulami.
Še vedno pa obstaja možnost, da se pri tej klavzuli s strinjanjem obeh strani (prodajalca in
kupca) uporabi manjša stopnja zavarovalnega kritja, in sicer zavarovanje tovora v skladu z
institucionalnimi tovornimi klavzulami pod kritjem C (Institue Cargo Clauses (C) –
(LMA/IUA)), ki zajema določeno definirano kritje (ne celotno). Tveganje izgube/poškodbe
blaga preide s prodajalca na kupca, ko prodajalec dobavi blago prevozniku v odpremnem kraju.
CIP je ena izmed klavzul, kjer se stroški in tveganje izgube/poškodbe blaga s prodajalca na
kupca ne prenesejo na isti točki (slika 10). Pri uporabi klavzule je pomembno, da se pravilno
navedeta dva kraja (še bolje; točke), in sicer:
-

odpremni kraj, kjer prodajalec preda prevozniku blago in ko tveganje preide s prodajalca
na kupca,

-

namembni kraj, do katerega mora prodajalec organizirati prevoz.

Odgovornost raztovarjanja blaga v namembnem kraju sloni na kupcu, razen če prodajalec v
sklopu prevozne pogodbe organizira tudi raztovarjanje blaga, vendar v tem primeru ne more
terjati kupca, da mu povrne stroške raztovarjanja, razen če se s kupcem ne dogovorita drugače.
Kupec pa je dolžan prevzeti blago, dostavljeno v namembni kraj. Prodajalec mora poskrbeti za
vse izvozne formalnosti, kupec pa za uvozne (Incoterms 2020, 2019)
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Vir: (Montezuma, 2020)

Slika 10. Prikaz prenosa stroškov in tveganja s prodajalca na kupca, ki velja za klavzulo CIP
3.8.1

Obveznosti prodajalca

Obveznosti prodajalca so:
-

Prodajalec mora priskrbeti blago in zraven priložiti še račun in dokazilo o skladnosti
blaga.

-

Dolžan je preveriti kakovost in količino blaga, dostaviti blago določenem prevozniku
na dogovorjeno mesto ob dogovorjenem času ter na svoje stroške kupcu priložiti
dokazila o skladnosti blaga ter dokazila o opravljeni dostavi blaga na dogovorjeno mesto
(transportne dokumente).

-

Prodajalec je dolžan skleniti prevozno pogodbo do namembnega kraja ter plačati
stroške.

-

Dolžan je zavarovati tovor od odpravnega do namembnega pristanišča v skladu z
institucionalnimi tovornimi klavzulami (A) ali pa po dogovoru s kupcem skleniti manj
obsežno zavarovalno kritje, in sicer v skladu z institucionalnimi tovornimi klavzulami
(C).

-

Dolžan je zagotoviti kupcu dokazilo o zavarovanju blaga (npr. zavarovalno polico).

-

Skupaj s prevozno pogodbo je dolžan raztovoriti blago v namembnem pristanišču, in
sicer raztovarjanje opravi na svoje stroške, razen če se s kupcem ne dogovorita drugače.

-

Prodajalec na zahtevo, stroške in tveganja kupca zagotoviti kupcu vse podatke, ki bi jih
potreboval pri morebitnem želenem dodatnem zavarovanju.

-

Na svoje stroške je dolžan kupcu zagotoviti tovorni list, da bo lahko kupec v
namembnem kraju razpolagal z blagom.

-

Na svoje stroške je dolžan opraviti vse izvozne carinske formalnosti.
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-

Prodajalec na zahtevo, stroške in tveganja kupca posreduje kupcu vse potrebne
informacije in dokumente, ki bi jih kupec lahko potreboval pri transportu blaga čez
tranzitno državo ter pri uvozu blaga.

-

Tveganje izgube/poškodbe blaga preide s prodajalca na kupca, ko prodajalec dobavi
blago prevozniku v odpremnem kraju (Incoterms 2020, 2019).

3.8.2 Obveznosti kupca
Obveznosti kupca so:
-

Kupec je dolžan plačati ceno za blago.

-

Dolžan je prevzeti blago v namembnem kraju in zanj priskrbeti nadaljnji transport.

-

Prodajalcu mora posredovati kakršne koli podatke, ki bi jih morebiti potreboval za
dodatno zavarovanje na zahtevo kupca.

-

Dolžan je opraviti vse tranzitne in uvozne carinske formalnosti.

-

Kupec mora na zahtevo, stroške in tveganja prodajalca posredovati prodajalcu vse
potrebne podatke in dokumente, ki bi jih morebiti potreboval pri izvozu blaga.

-

Tveganje izgube/poškodbe blaga preide s kupca na prodajalca, ko prodajalec dobavi
blago prevozniku v odpremnem kraju (Incoterms 2020, 2019).

3.8.3 Primer klavzule CIP
Prodajalec iz Češke in kupec iz Slovenije sta sklenila kupoprodajno pogodbo v zvezi z dobavo
8 avtomobilov znamke Škoda po pariteti CIP Porsche Koper Incoterms 2020. Kdo nosi stroške
za naklad blaga na prevozno sredstvo?
-

Prodajalec.

Kdo nosi stroške za prevoz blaga do namembnega kraja?
-

Prodajalec.

Kaj pa se zgodi v primeru, če med transportom dva avta začneta goreti in nastane nekaj škode?
Ugotovljeno je bilo, da za škodo ni kriv niti prodajalec niti kupec in da sta oba ravnala v skladu
z vsemi predpisi, ki veljajo in sta naredila vse, da bi poskusila preprečiti morebitno škodo na
blagu. Ali bo zavarovalnica krila stroške za poškodovano blago?
-

Da, vendar samo v primeru, če škode ni namerno povzročil zavarovanec (Generali d.d.,
2020).
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3.8.4

CIP Incoterms 2010 v primerjavi s CIP Incoterms 2020

V tabeli 8 je razvidna razlika med različico klavzule CIP Incoterms 2010 in obnovljeno različico
klavzule CIP Incoterms 2020.
Tabela 8. Razlike med klavzulo CIP Incoterms 2010 in klavzulo CIP Incoterms 2020
CIP INCOTERMS 2010

CIP INCOTERMS 2020

Primerna za kateri koli način transporta

Primerna za kateri koli način transporta

Prodajalec dostavi blago prevozniku, s Prodajalec dostavi blago prevozniku, s
katerim je sklenil pogodbo, na dogovorjeno katerim je sklenil pogodbo, na dogovorjeno
mesto v odpravnem kraju

mesto v odpravnem kraju

Prodajalec je dolžan na svoje stroške skleniti Prodajalec je dolžan na svoje stroške skleniti
prevozno pogodbo do namembnega kraja

prevozno pogodbo do namembnega kraja

Prodajalec je dolžan zavarovati tovor od Prodajalec je dolžan zavarovati tovor od
odpravnega do namembnega pristanišča v odpravnega do namembnega pristanišča v
skladu

z

institucionalnimi

tovornimi skladu

klavzulami (C), ki zajemajo ožje kritje blaga

z

institucionalnimi

tovornimi

klavzulami (A), ki zajemajo širše kritje blaga.
Po dogovoru s kupcem še vedno obstaja
možnost sklenitve zavarovanja ožjega kritja
blaga, in sicer v skladu z institucionalnimi
tovornimi klavzulami (C)

Prodajalec mora opraviti obveznosti izvoznih Prodajalec mora opraviti obveznosti izvoznih
carinskih formalnosti

carinskih formalnosti

Kupec mora opraviti obveznosti tranzitnih in Kupec mora opraviti obveznosti tranzitnih in
uvoznih carinskih formalnosti

uvoznih carinskih formalnosti

Stroške raztovarjanja blaga v namembnem

Stroške raztovarjanja blaga v namembnem

kraju nosi kupec, razen če je prodajalec v

kraju nosi kupec, razen če je prodajalec v

sklopu prevozne pogodbe organiziral tudi

sklopu prevozne pogodbe organiziral tudi

raztovarjanje blaga

raztovarjanje blaga

Stroški preidejo s prodajalca na kupca v

Stroški preidejo s prodajalca na kupca v

namembnem pristanišču, ne razloženo s

namembnem pristanišču, ne razloženo s

prevoznega sredstva

prevoznega sredstva
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Tveganja izgube/poškodbe blaga preidejo s

Tveganja izgube/poškodbe blaga preidejo s

prodajalca na kupca, ko je blago naloženo

prodajalca na kupca, ko je blago naloženo

na krov ladje v odpravnem pristanišču

na krov ladje v odpravnem pristanišču

Vir: (Incoterms 2010, 2011; Incoterms 2020, 2019).

Različica klavzule Incoterms CIP 2010 je skoraj enaka novi različici klavzule CIP Incoterms
2020, z izjemo, da je v novi različici Incoterms klavzul pri tej klavzuli uporabljeno zavarovalno
kritje v skladu z institucionalnimi tovornimi klavzulami pod kritjem A (Institue Cargo Clauses
(A) – (LMA/IUA)), ki omogoča obsežnejše zavarovanje, ki pokriva celotne rizike blaga med
transportom. V različici CIP Incoterms 2010 pa je bilo pri tej klavzuli uporabljeno zavarovalno
kritje v skladu z institucionalnimi tovornimi klavzulami pod kritjem C (Institue Cargo Clauses
(C) – (LMA/IUA)), ki ne zajema celotnega zavarovalnega kritja blaga med prevozom, ampak
le neko določeno definirano kritje. Nadgradnja te klavzule je v letu 2020 torej možnost večjega
oz. širšega kritja zavarovanja blaga med prevozom, vsebuje pa tudi dodatna pojasnila za
uporabnike, kot so: Prodajalec mora na svoje stroške skleniti prevozno pogodbo do
namembnega kraja. Na svoje stroške mora opraviti in upoštevati tudi varnostne zahteve, vezane
na prevoz, do dostave blaga v namembni kraj. Prodajalec je na svoje stroške dolžan opraviti
izvozne carinske formalnosti, ki jih zahteva država izvoza (npr. izvozno dovoljenje, varnostno
dovoljenje za izvoz, pregled blaga pred odpremo …). Na željo, stroške in tveganja kupca mu
mora pomagati pri pridobivanju dokumentov in informacij, vezanih na tranzitne in uvozne
carinske formalnosti, vključno z varnostnimi zahtevami in pregledom blaga pred odpremo, ki
jih kupec potrebuje pri tranzitu in uvozu blaga v določeno državo (Incoterms 2020, 2019).
3.9

Klavzula DAP (Delivered At Place – Dobavljeno v navedenem namembnem kraju)
2020

Ta klavzula je primerna za kateri koli način transporta, primerna pa je tudi za transport blaga,
pri katerem se uporablja več kot le en način prevoza. Prodajalec je na svoje stroške in tveganja
dolžan skleniti prevozno pogodbo in dostaviti blago v naveden namembni kraj in ga kupcu dati
na razpolago, in sicer na prevoznem sredstvu ter pripravljeno za razkladanje, torej ne razloženo
iz prevoznega sredstva. Če je prodajalec sklenil prevozno pogodbo, ki vključuje tudi
razkladanje v namembnem pristanišču, pa raztovarjanje sloni na njem in od kupca ne more
zahtevati povrnitve stroškov, razen če se dogovorita drugače. Stroški in tveganja
poškodbe/izgube blaga se prenesejo s prodajalca na kupca, ko prodajalec dostavi blago na
dogovorjeno mesto v namembnem kraju, ne razloženo s prevoznega sredstva. DAP je torej ena
izmed klavzul, kjer se stroški in tveganje izgube/poškodbe blaga s prodajalca na kupca
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prenesejo na isti točki (slika 11). Pomembno je, da se pravilno in točno navede namembni kraj
ali še bolje točka, saj je v tem primeru tako za prodajalca kot za kupca pomembno, da vesta, da
na tej točki pride do prenosa stroškov in tveganja. Če natančna točka ni navedena, prodajalec
dostavi blago na točko v namemben kraju, ki si jo je izbral sam, v svojo korist. Prodajalec je
dolžan opraviti vse izvozne in tranzitne carinske formalnosti, kupec pa vse uvozne (Incoterms
2020, 2019).

Vir: (Montezuma, 2020)

Slika 11. Prikaz prenosa stroškov in tveganja s prodajalca na kupca, ki velja za klvzulo DAP
3.9.1

Obveznosti prodajalca

Obveznosti prodajalca:
-

Prodajalec mora priskrbeti blago in zraven priložiti še račun in dokazilo o skladnosti
blaga.

-

Dolžan je preveriti kakovost in količino blaga ter kupcu dostaviti blago v dogovorjen
namembni kraj ob dogovorjenem času ter na svoje stroške priložiti še dokazila o
skladnosti blaga ter dokazila o opravljeni dostavi blaga na dogovorjeno mesto.

-

Prodajalec je dolžan skleniti prevozno pogodbo do namembnega kraja ter plačati
stroške.

-

Na svoje stroške je dolžan kupcu zagotoviti tovorni list, da bo lahko kupec v
namembnem kraju razpolagal z blagom.

-

Prodajalec ni dolžan skleniti zavarovalne pogodbe za kritje blaga.

-

Dolžan je opraviti vse izvozne carinske formalnosti.

-

Prodajalec na zahtevo, stroške in tveganja kupca posreduje kupcu vse potrebne
informacije in dokumente, ki bi jih kupec lahko potreboval pri uvozu blaga.
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-

Vse stroške in tveganja izgube/poškodbe blaga preidejo s prodajalca na kupca, ko
prodajalec v namembnem pristanišču dostavi blago ter ga pripravi na razpolago kupcu
(Incoterms 2020, 2019).

3.9.2 Obveznosti kupca
Obveznosti kupca so:
-

Kupec je dolžan plačati ceno za blago.

-

Dolžan je prevzeti blago v namembnem kraju in zanj priskrbeti nadaljnji transport, če
je to potrebno.

-

V primeru želenega zavarovanja tovora mora kupec na zahtevo, stroške in tveganja
prodajalca posredovati prodajalcu kakršne koli podatke, ki jih potrebuje za morebitno
zavarovanje.

-

Kupec mora poskrbeti za vse uvozne carinske formalnosti.

-

Kupec mora na zahtevo, stroške in tveganja prodajalca posredovati prodajalcu vse
potrebne podatke in dokumente, ki bi jih morebiti potreboval pri izvozu blaga ali pri
transportu blaga čez tranzitno državo.

-

Stroški in tveganja izgube/poškodbe blaga preidejo s prodajalca na kupca, ko prodajalec
v namembnem pristanišču dostavi blago ter ga pripravi na razpolago kupcu (Incoterms
2020, 2019).

3.9.3 Primer klavzule DAP
Prodajalec iz Slovenije in kupec iz Šanghaja skleneta kupoprodajno pogodbo v zvezi z dobavo
19 palet sladoleda, ki se mora prevažati v hlajenem kontejnerju na –24 °C, po pariteti DAP
Pudong, Shanghai Incoterms 2020. Kdo nosi stroške za nakladanje blaga na prevozno sredstvo
v odpremnem kraju?
-

Prodajalec, saj je na svoje stroške in tveganja dolžan organizirati celoten postopek
prevoza od odpravnega do namembnega kraja, vključno z raztovarjanjem blaga v
namembnem kraju, in sicer če je raztovarjanje sklenil v sklopu s pogodbo. Če prodajalec
ni sklenil prevozne pogodbe, ki vključuje raztovarjanje blaga v namembnem kraju, je
za to odgovoren kupec (Incoterms 2020, 2019).

Kdo nosi stroške raztovarjanja blaga v namembnem kraju?
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-

Kupec, razen v primeru, da prodajalec sklene prevozno pogodbo, ki vključuje tudi
razkladanje blaga v namembnem kraju, saj se stroški in tveganja prenesejo s prodajalca
na kupca, ko prodajalec dostavi blago, ne razloženo v namembni kraj (Incoterms 2020,
2019).

Kaj pa se zgodi v primeru, če bi celotna pošiljka sladoledov prišla v namembni kraj, in sicer bi
vsi sladoledi prišli stopljeni, saj prevoznik ni nastavil primerne temperature v hladilnem
kontejnerju, saj ni dobil informacij, na koliko stopinj se mora prevažati tovor? Kdo nosi stroške
za »poškodovano« blago?
-

Prodajalec, saj je odgovoren za vse stroške in tveganja, nastala do namembnega
pristanišča, odgovoren pa je tudi za posredovanje ustreznih informacij prevozniku, ki bi
lahko vplivale na spremembo/poškodbo blaga (Incoterms 2020, 2019). V tem primeru
bi moral prodajalec sporočiti prevozniku primerno temperaturo, na kateri se mora blago
prevažati.

3.9.4

DAP Incoterms 2010 v primerjavi z DAP Incoterms 2020

V tabeli 9 je razvidna razlika med različico klavzule DAP Incoterms 2010 in obnovljeno
različico klavzule DAP Incoterms 2020.
Tabela 9. Razlike med klavzulo DAP Incoterms 2010 in obnovljeno klavzulo DAP Incoterms
2020
DAP INCOTERMS 2010
Primerna za kateri koli način transporta

DAP INCOTERMS 2020
Primerna za kateri koli način transporta

Prodajalec je dolžan na svoje stroške skleniti Prodajalec je dolžan na svoje stroške skleniti
prevozno pogodbo do namembnega kraja

prevozno pogodbo do namembnega kraja

Prodajalec dostavi blago na dogovorjeno Prodajalec dostavi blago na dogovorjeno
mesto v namembnem kraju, ne razloženo s mesto v namembnem kraju, ne razloženo s
prevoznega sredstva

prevoznega sredstva

Prevoz se opravi s prevoznimi sredstvi v

Prevoz se lahko opravi s prevoznimi sredstvi

lasti tretjih oseb

v lasti prodajalca ali kupca

Prodajalec je dolžan opraviti vse tranzitne in

Prodajalec je dolžan opraviti vse tranzitne in

izvozne carinske formalnosti

izvozne carinske formalnosti

Kupec je dolžan opraviti vse uvozne

Kupec je dolžan opraviti vse uvozne

carinske formalnosti

carinske formalnosti
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Stroške raztovarjanja blaga v namembnem

Stroške raztovarjanja blaga v namembnem

kraju nosi kupec, razen če je prodajalec v

kraju nosi kupec, razen če je prodajalec v

sklopu prevozne pogodbe organiziral tudi

sklopu prevozne pogodbe organiziral tudi

raztovarjanje blaga

raztovarjanje blaga

Stroški in tveganja izgube/poškodbe blaga

Stroški in tveganja izgube/poškodbe blaga

preidejo s prodajalca na kupca v

preidejo s prodajalca na kupca v

namembnem kraju, ne razloženo s

namembnem kraju, ne razloženo s

prevoznega sredstva

prevoznega sredstva
Vir: (Incoterms 2010, 2011; Incoterms 2020, 2019).

Novejša klavzula DAP iz različice Incoterms 2020 je enaka klavzuli DAP iz različice Incoterms
2010, z izjemo, da se pri novi različici klavzule DAP lahko uporablja prevozno sredstvo, ki je
v lasti prodajalca ali kupca. Nova različica klavzule vsebuje tudi dodatna pojasnila za
uporabnike, kot so: Prodajalec mora na svoje stroške skleniti prevozno pogodbo do
namembnega kraja. Upoštevati mora vse varnostne zahteve, vezane na prevoz, do dostave blaga
v namembni kraj. Prodajalec je na svoje stroške dolžan opraviti izvozne in tranzitne carinske
formalnosti, ki jih zahteva država izvoza in tranzita (npr. izvozno in tranzitno dovoljenje,
varnostno dovoljenje za izvoz in tranzit, pregled blaga pred odpremo …). Na željo, stroške in
tveganja kupca mu mora pomagati pri pridobivanju dokumentov in informacij, vezanih na
uvozne carinske formalnosti, vključno z varnostnimi zahtevami in pregledom blaga pred
odpremo, ki jih kupec potrebuje pri uvozu blaga v določeno državo (Incoterms 2020, 2019).
3.10 Klavzula DPU (Delivered at Place Unloaded – Dobavljeno v navedenem
namembnem kraju, razloženo) 2020
Ta klavzula je prišla z letom 2020, in sicer so z novo različico Incoterms 2020 uvedli
razumljivejšo klavzulo DPU, ki je nadomestila klavzulo DAT (Delivered At Terminal) iz
različice Incoterms 2010. Primerna je za kateri koli način uporabljenega transporta, primerna
pa je tudi za transport blaga, pri katerem se uporablja več kot le en način prevoza. Pri tej klavzuli
je prodajalec dolžan skleniti prevozno pogodbo do namembnega kraja in dostaviti blago na
razpolago kupcu, in sicer na dogovorjenem mestu razloženo s prevoznega sredstva. Ta klavzula
je edina, ki od prodajalca zahteva obvezno raztovarjanje blaga v namembnem kraju. Stroški in
tveganja izgube/poškodbe blaga med transportom večinoma slonijo na prodajalcu, na kupca pa
preidejo, ko prodajalec opravi dostavo blago na dogovorjeno mesto, razloženo s prevoznega
sredstva. DPU je ena izmed klavzul, kjer se stroški in tveganje izgube/poškodbe blaga s
prodajalca na kupca prenesejo na isti točki (slika 12). Pomembno je, da se pravilno in točno
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navede namembni kraj ali še bolje točka znotraj tega kraja, saj je tako za prodajalca kot za kupca
pomembno, da vesta, da na tej točki pride do prenosa stroškov in tveganja. Prodajalec je dolžan
opraviti vse izvozne in tranzitne carinske formalnosti, kupec pa uvozne (Incoterms 2020, 2019).

Vir: (Montezuma, 2020)

Slika 12. Prikaz prenosa stroškov in tveganja s prodajalca na kupca, ki velja za klavzulo DPU
3.10.1 Obveznosti prodajalca
Obveznosti prodajalca so:
-

Prodajalec mora priskrbeti blago in zraven priložiti še račun in dokazilo o skladnosti
blaga.

-

Dolžan je preveriti kakovost in količino blaga, dostaviti blago v določen namembni kraj
ob dogovorjenem času ter na svoje stroške kupcu priložiti dokazila o skladnosti blaga
ter dokazila o opravljeni dostavi blaga na dogovorjeno mesto.

-

Dolžan je organizirati prevozno pogodbo do navedenega namembnega kraja.

-

V navedenem namembnem kraju je dolžan razložiti blago iz prevoznega sredstva, tako
da je na razpolago kupcu.

-

Na svoje stroške je dolžan kupcu zagotoviti tovorni list, da bo lahko kupec v
namembnem kraju razpolagal z blagom.

-

Dolžan je opraviti vse izvozne carinske formalnosti.

-

Prodajalec na zahtevo, stroške in tveganja kupca posreduje kupcu vse potrebne
informacije in dokumente, ki bi jih kupec lahko potreboval pri uvozu blaga.

-

Prodajalec ni dolžan skleniti zavarovalne pogodbe za kritje blaga med transportom,
vendar je v tem primeru bolje zanj, da jo sklene, saj nosi vse stroške in tveganja
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izgube/poškodbe blaga med transportom do navedenega namembnega kraja (razloženo
s prevoznega sredstva) prodajalec sam.
-

Vsi stroški in tveganja poškodbe/izgube blaga preidejo s prodajalca na kupca, ko
prodajalec dostavi blago v naveden namembni kraj, in sicer razloženo s prevoznega
sredstva (Incoterms 2020, 2019).

3.10.2 Obveznosti kupca
Obveznosti kupca so:
-

Kupec je dolžan plačati ceno za blago.

-

Dolžan je prevzeti blago v namembnem kraju.

-

V primeru želenega zavarovanja tovora mora kupec na zahtevo, stroške in tveganja
prodajalca posredovati prodajalcu kakršne koli podatke, ki jih potrebuje za morebitno
zavarovanje.

-

Dolžan je opraviti vse uvozne carinske formalnosti.

-

Kupec mora na zahtevo, stroške in tveganja prodajalca posredovati prodajalcu vse
potrebne podatke in dokumente, ki bi jih morebiti potreboval pri izvozu blaga ali pri
transportu blaga čez tranzitno državo.

-

Vsi stroški in tveganja poškodbe/izgube blaga preidejo na kupca, ko prodajalec dostavi
blago v naveden namembni kraj, in sicer razloženo s prevoznega sredstva (Incoterms
2020, 2019).

3.10.3 Primer klavzule DPU
Prodajalec iz Egipta (natančneje iz Aleksandrije) in kupec iz Slovenije sta sklenila
kupoprodajno pogodbo v zvezi z dobavo 6 kontejnerjev belega grozdja, po pariteti DDP Luka
Koper Incoterms 2020. Temperatura v kontejnerju mora biti +1 °C. Za transport blaga so si
izbrali pomorski prevoz z ladjo Asiatic Liberty. Kdo nosi stroške za naklad blaga na ladjo v
odpravnem pristanišču v Aleksandriji?
-

Prodajalec, saj je odgovoren za stroške in tveganja med celotnim postopkom
organiziranja prevoza do namembnega pristanišča (Incoterms 2020, 2019).

Kdo pa nosi stroške razkladanja blaga v namembnem pristanišču?
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-

Prav tako prodajalec, saj se stroški in tveganja prenesejo s prodajalca na kupca šele v
namembnem pristanišču, ko je blago razloženo s prevoznega sredstva (Incoterms 2020,
2019).

Kaj pa se zgodi v primeru, če med razkladanjem blaga v namembnem kraju ugotovijo, da je
nekaj grozdja poškodovanega/gnilega, in sicer tako, da ga je nekaj popolnoma
potlačenega/neuporabnega, čeprav je bil hladilni kontejner nastavljen na ustrezno temperaturo?
Kdo nosi stroške za poškodovano grozdje?
-

Prodajalec, saj je odgovoren za stroške in tveganja do namembnega pristanišča
(Incoterms 2020 by the International Chamber of Commerce, 2019).

Kot že omenjeno, je kupec dolžan opraviti vse uvozne carinske formalnosti. Kaj pa se zgodi v
primeru, da kupec ne opravi vseh carinskih formalnosti ob pravem času in se blago zadrži v
pristanišču ali zalednem terminalu v namembnem kraju, kar privede do dodatnih neželenih
stroškov? Kdo nosi tveganje izgube/poškodbe blaga, ki lahko nastane med tem, ko je blago
zadržalo pristanišče ali zaledni terminal?
-

Kupec. V tem primeru pride do predčasnega prenosa tveganja, saj je kupec pozabil na
obveznosti opravljanja carinskih formalnosti (Incoterms 2020, 2019).

3.10.4 DAT Incoterms 2010 v primerjavi z DPU Incoterms 2020
V tabeli 10 je razvidna očitna razlika med različico klavzule DPU Incoterms 2020, ki se je v
stari različici Incoterms 2010 imenovala DAT Incoterms 2010.
Tabela 10. Razlika med klavzulo DAT Incoterms 2010 in obnovljeno različico klavzule DPU
Incoterms 2020
DAT INCOTERMS 2010

DPU INCOTERMS 2020

Primerna za vse vrste transporta

Primerna za vse vrste transporta

Prodajalec je na svoje stroške dolžan skleniti Prodajalec je na svoje stroške dolžan skleniti
prevozno pogodbo do namembnega kraja in

prevozno pogodbo do namembnega kraja in

dostaviti blago na dogovorjeni »terminal« v

dostaviti blago v naveden namembni kraj na

namembnem kraju, razloženo s prevoznega

dogovorjeno mesto, določeno s strani kupca,

sredstva

razloženo s prevoznega sredstva

Prevoz se opravi s prevoznimi sredstvi v

Prevoz se lahko opravi s prevoznimi sredstvi

lasti tretjih oseb

v lasti prodajalca ali kupca
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Prodajalec je dolžan opraviti vse tranzitne in

Prodajalec je dolžan opraviti vse tranzitne in

izvozne carinske formalnosti

izvozne carinske formalnosti

Kupec je dolžan opraviti vse uvozne

Kupec je dolžan opraviti vse uvozne

carinske formalnosti

carinske formalnosti

Stroški in tveganja izgube/poškodbe blaga

Stroški in tveganja izgube/poškodbe blaga

preidejo s prodajalca na kupca v

preidejo s prodajalca na kupca v

namembnem kraju, razloženo s prevoznega

namembnem pristanišču, razloženo s

sredstva

prevoznega sredstva
Vir: (Incoterms 2010, 2011; Incoterms 2020, 2019).

Kot že omenjeno, je klavzula DPU (Delivered at Place Unloaded) prišla z novo različico
Incoterms 2020 in je nadgradnja prejšnje klavzule DAT (Delivered At Terminal) iz prejšnje
različice Incoterms 2010. Bistvenega pomena je razlika med nazivom klavzule, in sicer
»Delivered at Place Unloaded« in »Delivered At Terminal«. Prišlo je do razlike v mestu
razkladanja blaga v namembnem kraju, in sicer:
-

V različici Incoterms 2010 je za klavzulo DAT veljalo, da mora prodajalec skleniti
prevozno pogodbo in dostaviti blago v namembni kraj na terminal, ki ga je določil
kupec, in sicer blago mora biti razloženo iz prevoznega sredstva. Terminal je lahko
pomenil npr. pomol, skladišče, kontejnerski terminal, železniški, zračni ali tovorni
terminal. Problem se je pojavil, ko je kupec določil namembni kraj, ki se ni smatral za
terminal in je prišlo do zmede.

-

V novi različici Incoterms 2020 pa je klavzula DPU, ki zahteva, da prodajalec sklene
prevozno pogodbo in dostavi blago v namembni kraj, in sicer na katero koli mesto, ki
ga je določil kupec, blago pa mora biti razloženo iz prevoznega sredstva.

Torej, mesto, na katero mora kupec dostaviti blago in ga razložiti, ni več omejeno na
»terminal«, ampak na katero koli mesto (»Place«), ki ga določi kupec. Kot navajajo na spletni
strani Shipping Solutions (Noah, 2019), je prišlo do spremembe izraza klavzule zato, ker je
bodisi kupec bodisi prodajalec želel, da se dostava blaga opravi na nekem drugem mestu, ki ni
»terminal«. Nova različica omogoča tudi uporabo prevoznega sredstva, ki je v lasti prodajalca
ali kupca, vsebuje pa tudi dodatna pojasnila za uporabnike, kot so: Prodajalec mora na svoje
stroške skleniti prevozno pogodbo do namembnega kraja. Upoštevati mora vse varnostne
zahteve, vezane na prevoz, do dostave blaga v namembni kraj. Prodajalec je na svoje stroške
dolžan opraviti izvozne in tranzitne carinske formalnosti, ki jih zahteva država izvoza in tranzita
(npr. izvozno in tranzitno dovoljenje, varnostno dovoljenje za izvoz in tranzit, pregled blaga
pred odpremo …). Na željo, stroške in tveganja kupca mu mora pomagati pri pridobivanju
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dokumentov in informacij, vezanih na uvozne carinske formalnosti, vključno z varnostnimi
zahtevami in pregledom blaga pred odpremo, ki jih kupec potrebuje pri uvozu blaga v določeno
državo (Incoterms 2020, 2019).
3.11 Klavzula DDP (Delivered Duty Paid – Dobavljeno ocarinjeno)
Primerna je za kateri koli način uporabljenega transporta, primerna pa je tudi za transport blaga,
pri katerem se uporablja več kot le en način prevoza. V primerjavi z vsemi enajstimi klavzulami
ta klavzula predstavlja maksimalno odgovornost prodajalca. Prodajalec je dolžan skleniti
prevozno pogodbo do namembnega kraja in dostaviti blago uvozno ocarinjeno na dogovorjeno
mesto, tako da bo na razpolago kupcu, in sicer ne razloženo s prevoznega sredstva, pripravljeno
za razklad. Torej je kupec odgovoren za razklad blaga v namembnem kraju. Če je prodajalec
sklenil prevozno pogodbo, ki vključuje tudi razkladanje v namembnem pristanišču, pa to sloni
na njem in od kupca ne more zahtevati povrnitve stroškov, razen če se dogovorita drugače.
Prodajalec je na svoje stroške dolžan opraviti vse izvozne carinske formalnosti, prav tako je
dolžan opraviti tudi vse uvozne carinske formalnosti. Pomembno je, da se pravilno in točno
navede namembni kraj ali še bolje točka znotraj tega kraja, saj je tako za prodajalca kot za kupca
pomembno, da vesta, da na tej točki pride do prenosa stroškov in tveganja. Stroški z izjemo
uvoznih carinskih formalnosti in tveganja izgube/poškodbe blaga preidejo s prodajalca na
kupca, v trenutku, ko je blago, uvozno ocarinjeno, na razpolago kupcu v namembnem kraju, ne
razloženo s prevoznega sredstva. DDP je ena izmed klavzul, kjer se stroški in tveganje
izgube/poškodbe blaga s prodajalca na kupca prenesejo na isti točki (slika 13). Klavzula DDP
je bolj ugodna za kupca, saj vse več ali manj sloni na prodajalcu. Če prodajalec ne more
pridobiti uvoznega dovoljenja, je bolje, da se uporabi klavzula DPU ali DAP (Incoterms 2020,
2019).

Vir: (Montezuma, 2020)

Slika 13. Prikaz prenosa stroškov in tveganja s prodajalca na kupca, ki velja za klavzulo DDP
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3.11.1 Obveznosti prodajalca
Obveznosti prodajalca so:
-

Prodajalec mora priskrbeti blago in zraven priložiti še račun in dokazilo o skladnosti
blaga.

-

Dolžan je preveriti kakovost in količino blaga.

-

Dolžan je dostaviti blago v določen namembni kraj ob dogovorjenem času ter na svoje
stroške kupcu priložiti dokazila o skladnosti blaga ter dokazila o opravljeni dostavi
blaga na dogovorjeno mesto.

-

Dolžan je organizirati prevozno pogodbo do navedenega namembnega kraja in plačati
stroške.

-

Prodajalec ni dolžan raztovoriti blaga s prevoznega sredstva v namembnem kraju,
vendar obstaja možnost, da prodajalec vseeno poskrbi za razklad, in sicer v sklopu s
prevozno pogodbo.

-

Prodajalec ni dolžan skleniti zavarovalne pogodbe za kritje blaga med transportom,
vendar je v tem primeru bolje zanj, da jo sklene, saj nosi vse stroške in tveganja
izgube/poškodbe blaga med transportom do navedenega namembnega kraja (ne
razloženo s prevoznega sredstva) prodajalec sam.

-

Prodajalec je dolžan kupcu predati prevozne listine, da bo lahko kupec v namembnem
kraju razpolagal z blagom.

-

Prodajalec je dolžan na svoje stroške opraviti vse izvozne in uvozne carinske
formalnosti.

-

Stroški z izjemo uvoznih carinskih formalnosti in tveganja izgube/poškodbe blaga
preidejo s prodajalca na kupca v trenutku, ko je blago, uvozno ocarinjeno, na razpolago
kupcu v namembnem kraju (Incoterms 2020, 2019).

3.11.2 Obveznosti kupca
Obveznosti kupca so:
-

Kupec je dolžan plačati ceno za blago.

-

Dolžan je prevzeti blago v namembnem kraju.

-

Kupec mora na zahtevo, stroške in tveganja prodajalca posredovati prodajalcu vse
potrebne podatke in dokumente, ki bi jih morebiti potreboval pri izvozu in uvozu blaga
ali pri transportu blaga čez tranzitno državo.
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-

V primeru želenega zavarovanja tovora mora kupec na zahtevo, stroške in tveganja
prodajalca posredovati prodajalcu kakršnekoli podatke, ki jih potrebuje za morebitno
zavarovanje.

-

Stroški z izjemo uvoznih carinskih formalnosti in tveganja izgube/poškodbe blaga
preidejo na kupca v trenutku, ko je blago, uvozno ocarinjeno, na razpolago v
namembnem kraju (Incoterms 2020, 2019).

3.11.3 Primer klavzule DDP
Prodajalec iz Slovenije in kupec iz Savdske Arabije skleneta kupoprodajno pogodbo v zvezi z
dobavo 21 palet jabolk Gala, po pariteti DDP Jeddah Incoterms 2020. Jabolka se morajo
prevažati v hladilnem kontejnerju na +2 °C, za prevoz do namembnega kraja sta si prodajalec
in kupec izbrala transport blaga po morju, blago pa se bo v odpravnem pristanišču vkrcalo na
ladjo Xin Yan Tian. Kdo nosi stroške za uvozno carinjenje blaga?
-

Prodajalec, saj je dolžan izvozno ocariniti blago, prav tako pa ga tudi uvozno ocariniti
(Incoterms 2020, 2019).

Kaj pa se zgodi v primeru, da bi v namembnem pristanišču ob razkladanju blaga prišlo do
poškodbe blaga? Kdo bi v tem primeru nosil stroške poškodovanega blaga?
-

Kupec, saj se stroški in tveganja izgube/poškodbe blaga prenesejo s prodajalca na kupca
v trenutku, ko je blago uvozno ocarinjeno na razpolago kupcu v namembnem kraju (ne
razloženo s prevoznega sredstva, razen če je prodajalec sklenil prevozno pogodbo, ki
vključuje tudi razkladanje blaga v namembnem kraju) (Incoterms 2020, 2019).

Kaj pa v primeru, če bi med nakladanjem blaga na prevozno sredstvo v odpremnem kraju prišlo
do poškodbe določenega dela blaga in bi bilo ugotovljeno, da se je blago med nakladanjem
poškodovalo zaradi slabo zapakiranega blaga? Kdo bi nosil stroške poškodovanega blaga?
-

Prodajalec, saj bi lahko rekli, da je bila to njegova napaka, ker je prodajalec dolžan
ustrezno zapakirati blago, ki bi lahko preprečilo možnost nastanka škode na blagu, pa
tudi stroški in tveganja izgube/poškodbe blaga preidejo s prodajalca na kupca šele v
namembnem kraju (Incoterms 2020, 2019).
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3.11.4 DDP Incoterms 2010 v primerjavi z DDP Incoterms 2020
V tabeli 11 je razvidna primerjava med različico klavzule DDP Incoterms 2010 in novo
različico klavzule DDP Incoterms 2020.
Tabela 11. Primerjava med klavzulo DDP Incoterms 2010 in DDP Incoterms 2020
DDP INCOTERMS 2010

DDP INCOTERMS 2020

Primerna za kateri koli način transporta

Primerna za kateri koli način transporta

Prodajalec je dolžan na svoje stroške skleniti Prodajalec je dolžan na svoje stroške skleniti
prevozno pogodbo do navedenega

prevozno pogodbo do navedenega

namembnega kraja in dostaviti blago uvozno namembnega kraja in dostaviti blago uvozno
ocarinjeno na dogovorjeno mesto, ne

ocarinjeno na dogovorjeno mesto, ne

razloženo s prevoznega sredstva

razloženo s prevoznega sredstva

Prevoz se opravi s prevoznimi sredstvi v

Prevoz se lahko opravi s prevoznimi sredstvi

lasti tretjih oseb

v lasti prodajalca ali kupca

Prodajalec je dolžan opraviti vse izvozne, Prodajalec je dolžan opraviti vse izvozne,
tranzitne in uvozne carinske formalnosti

tranzitne in uvozne carinske formalnosti

Stroške raztovarjanja blaga v namembnem

Stroške raztovarjanja blaga v namembnem

kraju nosi kupec, razen če je prodajalec v

kraju nosi kupec, razen če je prodajalec v

sklopu prevozne pogodbe organiziral tudi

sklopu prevozne pogodbe organiziral tudi

raztovarjanje blaga

raztovarjanje blaga

Stroški (z izjemo uvoznih carinskih

Stroški (z izjemo uvoznih carinskih

formalnosti) in tveganja izgube/poškodbe

formalnosti) in tveganja izgube/poškodbe

blaga preidejo s prodajalca na kupca, ko je

blaga preidejo s prodajalca na kupca, ko je

blago dostavljeno v namembni kraj, ne

blago dostavljeno v namembni kraj, ne

razloženo s prevoznega sredstva

razloženo s prevoznega sredstva

Vir: (Incoterms 2010, 2011; Incoterms 2020, 2019).

Nova klavzula DDP iz različice Incoterms 2020 je enaka klavzuli DDP iz različice Incoterms
2010, torej ni prišlo do sprememb pri tej klavzuli, z izjemo možnosti uporabe transportnih
sredstev v lasti kupca ali prodajalca. Kot je navedeno v knjigi Incoterms 2020 by the ICC
(2019), nova različica vsebuje tudi dodatna pojasnila za uporabnike, kot so: Prodajalec mora na
svoje stroške skleniti prevozno pogodbo do namembnega kraja. Upoštevati mora vse varnostne
zahteve, vezane na prevoz, do dostave blaga v namembni kraj. Prodajalec je na svoje stroške
dolžan opraviti izvozne, tranzitne in uvozne carinske formalnosti, ki jih zahteva država izvoza,
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tranzita in uvoza (npr. izvozno, tranzitno in uvozno dovoljenje, varnostno dovoljenje za izvoz,
tranzit in uvoz, pregled blaga pred odpremo …).
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4

ZAKLJUČEK

Incoterms klavzule se pri transportu blaga uporabljajo že od leta 1936. Kot ugotovljeno, bi bilo
sklepanje pogodb za transport blaga brez uporabe Incoterms klavzul veliko bolj zapleteno in
nerazumljivo. Zato je dobro, da tako prodajalec kot tudi kupec dobro poznata vse klavzule, da
ne bi prišlo do nesporazumov pri določanju odgovornosti prodajalca in kupca. Dobro je tudi,
da se uporablja pravilen zapis klavzul in da se točno navede letnica klavzule, da se ve, za katero
različico Incoterms klavzul gre. S pravilnim in natančnim zapisom klavzule pride do manj
zmede in hitrejšega transporta blaga. Prodajalec in kupec sta dolžna opraviti vse odgovornosti,
ki so jima dane s posamezno klavzulo, ki si jo izbereta za transport blaga v njuni pogodbi.
Poznamo nekatere stalne obveznosti, ki prodajalca spremljajo z izbiro uporabe katere koli
izmed enajstih klavzul:
-

Prodajalec mora zagotoviti blago.

-

Zagotoviti mora tudi račun in p druga dokazila o skladnosti blaga, potrdilo o tehtanju
blaga.

-

Poskrbeti mora za ustrezno pakiranje blaga.

-

Opraviti mora kakovost in količino blaga.

-

Predati mora blago na kraj v dogovorjenem času, ki ga je določil kupec.

-

Prodajalec mora na zahtevo, stroške in tveganja kupca temu zagotoviti vse potrebne
informacije in dokumente, ki bi jih morebiti potreboval pri procesu transporta blaga.

-

Nositi mora vse stroške in tveganja izgube/poškodbe blaga do točke, ki je določena s
posamezno klavzulo.

Poznamo tudi nekatere stalne obveznosti, ki kupca spremljajo z izbiro uporabe katere koli
izmed enajstih klavzul:
-

Kupec mora plačati ceno za blago, ki je določena s pogodbo.

-

Prevzeti mora blago, ko je dobavljeno na dogovorjeno mesto v dogovorjenem času.

-

Nositi mora vse stroške in tveganja poškodbe/izgube blaga od točke, ko se prenesejo s
prodajalca na kupca, torej kot je določeno s posamezno klavzulo.

Vsaka od enajstih klavzul določa tudi, da je lahko vsak dokument v papirni ali elektronski
obliki, kot je dogovorjeno s pogodbo. Kot ugotovljeno, je z novo različico Incoterms 2020
prišlo do nekaj ključnih sprememb:
-

Možnost pridobitve tovornega lista (B/L) s pripisom »na krovu« za prodajalca, ki ga
izda prevoznik kupca pri klavzuli FCA.
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-

Različna oz. širša stopnja kritja pri klavzulah CIF in CIP.

-

Klavzula DAT (Delivered At Terminal) iz različice Incoterms 2010 se v novi različici
Incoterms 2020 spremeni v klavzulo DPU (Delivered at Place Unloaded).

-

Možnost uporabe prevoznega sredstva, ki je v lasti kupca ali prodajalca, in sicer pri
klavzulah FCA, DAP, DPU in DDP.

-

Nova različica vključuje tudi natančno navedene vse stroški prodajalca in vse stroške
kupca.

Skozi leta so se Incoterms klavzule velikokrat preoblikovale in nadgrajevale, zato se pričakuje
tudi naslednja nadgradnja klavzul. Cilj nadgradnje klavzul je doseči oblikovanje čim bolj
razumljivih in prilagodljivih klavzul, ki so ugodne tako za prodajalca kot tudi za kupca.
Različica Incoterms 2020 torej ni zadnja, ki je bila nadgrajena. Pričakovano je, da bi različica
veljala do leta 2029, nato pa naj bi sledila naslednja nadgradnja oz. izboljšava.
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