GLOBALA REGLER FÖR SNABBARE, ENKLARE OCH
SÄKRARE AFFÄRER NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT

ENKLARE AFFÄRER
Första versionen av Incoterms® lanserades för över 80 år sedan. Mycket har hänt
sedan dess och för att följa med i utvecklingen på handelsområdet lanserar ICC
under andra halvan av 2019 det uppdaterade regelverket, Incoterms® 2020. Den
nya uppdaterade versionen av Incoterms® träder i kraft 1 januari 2020. Här hittar du
all information om hur den nya versionen kan hjälpa ditt företag i era affärer.

Internationella Handelskammarens globalt erkända och använda regler för leveransvillkor
Incoterms®, International Commercial Terms, är utvecklade för att enkelt dela upp och
beskriva:
> vem som har ansvaret under transporten;
> vem som ska betala kostnaderna och;
> vilka skyldigheter köparen och säljaren har.
Incoterms gör det både snabbare, enklare och säkrare att göra affärer för importörer,
exportörer, advokater, transportörer och försäkringsbolag över hela världen.

INCOTERMS® HISTORIA
Vid en tidpunkt då handels- och rättssystem skiljde sig markant mellan olika länder,
skapade Incoterms® stor internationell uppmärksamhet och uppskattning när det
för första gången lanserades 1936. Redan på 1920-talet visade ICC:s analyser att de
handelstermer som då fanns tolkades olika i olika länder, och man beslöt sig därför
för att utveckla en gemensam standard som kunde gälla över hela världen, ett slags
gemensamt språk för leveransvillkor.
Regelverket utgörs av ett antal termer, som FOB (”Free on Board”), DAP (”Delivered
at Place”), CIP (Carriage and Insurance Paid to) etcetera. Alla dessa termer ställer upp
tydliga regler för vilka villkor som gäller mellan köparen och säljaren, till exempel vem
som ansvarar för att varan är försäkrad vid varje given tidpunkt.
Incoterms® har erkänts av UNCITRAL som den globala standarden för tolkning av
handelstermer i internationell handel.

VARFÖR SKA MAN ANVÄNDA INCOTERMS® I SINA AFFÄRER?
Genom att tydligt klargöra vilka ansvar, kostnader och risker parterna har i leveransen
av varor underlättar Incoterms® för alla inblandade att undvika dyra missförstånd. Även
om det finns andra regelverk för internationell handel, skiljer sig Incoterms® genom
att inte inkludera några nationellt anpassade regler. Incoterms® är i stället helt globala.
Användandet av Incoterms® är en garanti för att villkoren som man väljer förstås på
samma sätt av motparten i affären.
VAD HÄNDE MED INCOTERMS 2017, INCOTERMS 2018 OCH INCOTERMS 2019…?
De finns inte! Den senaste versionen, som fortfarande är giltig, är Incoterms®
2010. Då falska versioner förekommer online möter vi en hel del missförstånd
kring detta. Vi rekommenderar därför att alltid stämma av med ICC vid frågor.
Varje uppdatering av reglerna innebär en anpassning till hur handeln förändras.
Eftersom termerna kan skilja sig mellan olika versioner är det viktigt att veta att
den version som angetts i kontraktet är den som gäller.
DEN NYA UTGÅVAN: INCOTERMS® 2020
100 år efter att ICC bildades förbereder vi oss nu för att lansera Incoterms® 2020.
Med fler deltagare i det globala handelssystemet än någonsin är behovet av
vägledning och tydlighet i internationella affärer enormt. Genom att ta i beaktning
framväxten av nya tekniker, policyer och miljökrav kommer Incoterms® 2020 att
utgöra ett gemensamt regelverk för framtidens handel.
UTVECKLINGEN AV INCOTERMS® 2020
Arbetsgruppen som utarbetat det uppdaterade regelverket har bestått av nio experter
– fyra användare av regelverket, och fem handelsrättsadvokater – som tillsammans
har ett globalt perspektiv på internationell handel. Sedan 2016 har arbetsgruppen
haft regelbundna möten för att analysera, diskutera och utvärdera de fler än 3000
substantiella kommentarer som skickats in från ICC:s olika nationalkommittéer. Vid två
tillfällen har konsultationer med användare från nationalkommittéer ägt rum.
I Sverige har en arbetsgrupp ledd av Johnny Herre, justitieråd i Högsta Domstolen
samt ordförande för vår kommitté Handelsrätt, följt arbetet med uppdateringen och
bidragit med synpunkter.

”

Incoterms® hjälper företag till snabbare, enklare och
säkrare affärer nationellt och internationellt!
Susanna Zeko, Generalsekreterare, ICC Sweden

