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Lời tựa 

Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam đãõ xuất bản và lưu hành tới các doanh nghiệp Việt 
Nam cuốn Incoterms 2000. Việc hiểu thấu đáo và áp dụng Incoterms 2000 một cách chuẩn xác có ý nghĩa 
vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp trong giao dịch, ký kết và thực hiện hợp đồng ngoại thương. 
Nhằm đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp Việt Nam, Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam 
cùng với Trường Đại học Ngoại thương dịch và xuất bản bằng tiếng Việt cuốn Hướng dẫn sử dụng 
Incoterms 2000 của Phòng Thương mại Quốc tế. 

Cuốn Hướng dẫn sử dụng Incoterms 2000 đưa ra các đánh giá, bình luận về Incoterms 2000, trình 
bày rõ nghĩa vụ của các bên ký kết hợp đồng trong từng điều kiện, và hướng dẫn cách sử dụng chính xác 
từng điều kiện vào các trường hợp cụ thể. Đồng thời cuốn sách lưu ý một số trường hợp hiểu nhầm và sử 
dụng không đúng về Incoterms mà các doanh nghiệp thường mắc phải. 

Cuốn hướng dẫn này do giáo sư Jan Ramberg - chuyên gia hàng đầu của Phòng Thương mại Quốc 
tế về các điều kiện thương mại - biên soạn, và được các giáo sư, tiến sỹ của Trường Đại học Ngoại thương 
dịch sang tiếng Việt và hiệu đính. 

Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam tin tưởng cuốn Hướng dẫn sử dụng Incoterms 2000 
sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam sử dụng thuận tiện Incoterms 2000 và áp dụng chính xác các điều kiện 
thương mại quốc tế, đạt kết qủa tốt trong kinh doanh. 

Chúc các doanh nghiệp thành công. 
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Lời nói đầu  

Cuốn Hướng dẫn sử dụng Incoterms 2000 là tài liệu chính thức đi kèm với Incoterms 2000, các 
nguyên tắc chính thức của Phòng Thương mại Quốc Tế (ICC) để giải thích các điều kiện thương mại. Tài 
liệu hướng dẫn này đáp ứng các nhu cầu của giới kinh doanh để hiểu đúng hơn về các quy tắc của ICC 
đang được sử dụng trong vô số các cuộc giao dịch hàng ngày. 

Incoterms được sửa đổi lại cho phù hợp với những thay đổi mới nhất trong thực tiễn thương mại 
hiện nay. Nắm được những thay đổi so với ấn phẩm Incoterms 1990 có ý nghĩa rất quan trọng để đảm bảo 
rằng Incoterms 2000 được áp dụng một cách thống nhất trên toàn thế giới. 

Tài liệu hướng dẫn này giải thích cụ thể từng điều kiện trong mười ba điều kiện cấu thành nên bộ 
Incoterms 2000. Đây là một tài liệu bình luận về chuyên môn đối với các ý nghĩa khác nhau được quy định 
trong Incoterms và lưu ý những thiếu sót trong việc soạn thảo các hợp đồng mua bán quốc tế. Các biểu đồ 
giới thiệu các nghĩa vụ của người bán và người mua trong việc chuyên chở, và đặc biệt là việc phân chia 
các chi phí và rủi ro. Các hình ảnh minh họa giúp người đọc hiểu được dễ dàng hơn mọi khía cạnh trong ấn 
phẩm Incoterms mới này. 

Tôi tin tưởng rằng, tài liệu hướng dẫn này sẽ là một công cụ không thể thiếu được cho tất cả những 
ai có liên quan tới các cuộc giao dịch thương mại quốc tế. Các thương nhân, người chuyên chở, người giao 
nhận, người bảo hiểm, ngân hàng, luật sư, và các nhà nghiên cứu rất nên đọc tài liệu này. 

ICC chân thành cảm ơn Giáo sư danh dự Jan Ramberg của trường Đại học Stockholm, Trưởng ban 
công tác về các điều kiện thương mại của ICC là cơ quan đãõ dự thảo Incoterms 2000. Là tác giả của hai tài 
liệu Hướng dẫn sử dụng Incoterms 1980 và Hướng dẫn sử dụng Incoterms 1990, Giáo sư Ramberg đãõ liên 
tục tham gia soạn thảo ba lần sửa đổi Incoterms. Là một tác giả và diễn giả được ngưỡng mộ trên thế giới, 
giáo sư Ramberg xứng đáng được chọn làm tác giả của tài liệu Hướng dẫn sử dụng Incoterms 2000. 

  

 

Maria Livanos Cattaui 
Tổng thư ký Phòng Thương Mại Quốc tế (ICC) 
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Muïc luïc 

TÌM HIEÅU VEÀ INCOTERM  

Incoterms laø gì, noù giuùp gì cho baïn? 

Daãn chieáu Incoterms trong hôïp ñoàng mua baùn? 

Nhöõng ñieåm khaùc nhau giöõa Incoterms 1990 vaø Incoterms 2000 

Nhöõng gì Incoterms khoâng theå laøm cho baïn 

Chuyeån giao quyeàn sôû höõu; nhöõng söï kieän khoâng löôøng tröôùc ñöôïc vaø khoâng ngaên chaën ñöôïc; Nhöõng söï 

vi phaïm hôïp ñoàng; Thoûa thuaän söûa ñoåi nhöõng ñieàu kieän chuaån; Toùm löôïc: nhöõng giôùi haïn cuûa 

Incoterms 

Incoterms vaø thöïc tieãn soaïn thaûo hôïp ñoàng 

Söï caàn thieát phaûi giaûi thích nhöõng töø then choát; Nhöõng tröôøng hôïp thöïc tieãn thöôøng gaëp; Ñoùng haøng vaøo 

coâng ten nô; Kieåm tra xem haøng hoaù ñöôïc chuyeån cho ngöôøi vaän taûi nhö theá naøo; Traùch nhieäm cuûa 

ngöôøi baùn cung caáp haøng hoaù thay theá; Chi phí boác xeáp haøng; Kieåm tra caùc chöùng töø caàn thieát theo yeâu 

caàu cuûa moãi ñieàu kieän Incoterms. 

Taïi sao laïi coù tôùi 13 ñieàu kieän Incoterms? 

Neân choïn Incoterms naøo? 

Caùc ñieàu kieän vaø chieán löôïc kinh doanh. Caùc ñieàu kieän khuyeán nghò neân duøng vaø caùc ñieàu kieän khaùc. 

Incoterms vaø hôïp ñoàng chuyeân chôû 

Hôïp ñoàng thueâ taøu chuyeán; Phöông thöùc vaän chuyeån thöôøng duøng, thoâng thöôøng vaø thích hôïp; Vaän ñôn; 

Baùn haøng khi haøng ñang treân ñöôøng vaän chuyeån. 

Caùc nghóa vuï boác haøng vaø dôõ haøng theo Incoterms 

Nhöõng thay ñoåi trong FCA, DDU vaø DDP 

Caùc nghóa vuï lieân quan tôùi vieäc thoâng quan xuaát khaåu vaø nhaäp khaåu 

Nhöõng thay ñoåi trong FAS; EXW vaø caùc thuû tuïc xuaát khaåu; Khu vöïc töï do thueá quan; Traùch nhieäm veà 

caùc khoaûn chi phí. 

Incoterms vaø baûo hieåm 
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Baûo hieåm khi caùc beân söû duïng FOB thay cho FCA; Baûo hieåm theo ñieàu kieän CIF vaø CIP; Khi naøo 

khoâng keøm baûo hieåm; Ruûi ro chieán tranh vaø baïo ñoäng 

Incoterms vaø tín duïng chöùng töø 

Incoterms vaø thöông maïi ñieän töû 

Nhöõng noã löïc ban ñaàu coù tiính tôùi thöông maïi ñieän töû; Ñoä tin caäy cuûa heä thoáng ñieän töû so vôùi heä thoáng 

chöùng töø; BOLERO vaø caùc heä thoáng khaùc. 

Nhöõng bieán theå cuûa Incoterms 

Caùc quy ñònh theâm ñoái vôùi EXW, FOB, FCA, vaø caùc ñieàu kieän nhoùm C. 

Incoterms vaø ñieàu kieän khaùc trong hôïp ñoàng mua baùn 

Chi phí taêng sau khi kyù hôïp ñoàng; Ruûi ro khi thöïc hieän hôïp ñoàng neáu haøng hoùa bò toån thaát hay hö hoûng; 

Haøng hoùa khoâng phuø hôïp vôùi hôïp ñoàng; Chuyeån giao ruûi ro vôùi chuyeån giao quyeàn sôû höõu. 

Incoterms vaø giaûi quyeát tranh chaáp 

Löïa choïn troïng taøi; Hieäu löïc phaùn quyeát cuûa toøa aùn troïng taøi; Löïa choïn troïng taøi hay toøa aùn; Yeâu caàu 

phaûi ghi roõ caùc quy ñònh veà troïng taøi 

BOÁN NHOÙM TRONG INCOTERMS: NHÖÕNG NOÄI DUNG CHÍNH  

Nhöõng ñieåm khaùc nhau giöõa boác haøng leân taàu (göûi haøng) vaø caùc hôïp ñoàng giao haøng taïi ñích. 

Nhöõng töø vieát taét: Caùc ñieàu kieän nhoùm E, F, C vaø D 

Ñieàu kieän EXW: Giao haøng theo söï höôùng daãn cuûa ngöôøi mua 

Caùc ñieàu kieän nhoùm F vaø ñieàu kieän nhoùm C: Caùc ñieàu kieän coù lieân quan tôùi vieäc chuyeân chôû 

Caùc ñieàu kieän nhoùm F: Ngöôøi baùn khoâng traû tieàn chaëng vaän taûi chính 

Caùc ñieàu kieän nhoùm F vaø chaëng vaän taûi tröôùc ñieåm göûi haøng: FCA vaø giao haøng cho ngöôøi chuyeân chôû; 

giao nguyeân coâng nguyeân toa vaø giao leû; Trong thöïc tieãn, ngöôøi baùn thöôøng kyù hôïp ñoàng chuyeân chôû; 

Khi ngöôøi baùn muoán ñöôïc giaûm bôùt nghóa vuï hay ngöôøi mua muoán töï mình kyù keát hôïp ñoàng chuyeân 

chôû; Ruûi ro cuûa ngöôøi mua neáu khoâng thu xeáp ñöôïc vieäc chuyeân chôû; Phaân chia chi phí boác haøng leân 

taøu theo FOB; Ngöôøi baùn thoâng quan xuaát khaåu theo FAS. 

Caùc ñieàu kieän nhoùm C: Ngöôøi baùn traû tieàn chaëng vaän taûi chính 

Hai loaïi trong caùc ñieàu kieän nhoùm C; Khoâng söû duïng caùc ñieàu kieän CFR hay CIF cho caùc giao dòch 

khoâng söû duïng vaän chuyeån haøng hoùa baèng ñöôøng bieån; Caùc ñieàu kieän nhoùm C khoâng töông ñöông vôùi 

caùc ñieàu kieän nhoùm D; Hai "ñieåm gaây tranh caõõi" trong soá caùc ñieàu kieän nhoùm C; Khoâng neâu roõ ngaøy 

ñeán theo caùc ñieàu kieän nhoùm C; Nghóa vuï mua baûo hieåm cuûa ngöôøi baùn theo caùc ñieàu kieän CIF vaø CIP; 
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Chi phí baûo hieåm tuyø thuoäc vaøo loaïi hình vaän taûi ñònh söû duïng; Nguyeân taéc baûo hieåm "möùc toái thieåu" 

theo CIF vaø CIP; Tính khoâng thích hôïp cuûa nguyeân taéc baûo hieåm möùc toái thieåu ñoái vôùi haøng thaønh 

phaåm cheá taïo; Ñeà phoøng söï gian laän trong ñieàu kieän CFR vaø ñieàu kieän CPT; Laøm caùch naøo ñeå hoaõõn 

giao haøng cho ñeán khi vieäc thanh toaùn hoaøn taát; Thanh toaùn söû duïng tín duïng chöùng töø khoâng huûy 

ngang. 

Caùc ñieàu kieän nhoùm D: Caùc ñieàu kieän giao haøng taïi ñích 

Caùc yeáu toá quyeát ñònh vieäc söû duïng caùc ñieàu kieän khaùc nhau trong nhoùm D; Xu höôùng löïa choïn caùc 

ñieàu kieän giao haøng taïi ñích; Nhu caàu cuûa ngöôøi baùn trong vieäc laäp keá hoaïch vaø kieåm soaùt söï di chuyeån 

cuûa haøng hoùa; Caùc ñieàu kieän DES vaø DEQ daønh cho chuyeân chôû haøng hoùa baèng ñöôøng bieån; DES vaø 

ñieàu khoaûn "mieãn phí dôõ haøng" trong hôïp ñoàng thueâ taàu chuyeán; Caùc quy ñònh veà mieãn phí xeáp/ dôõ 

haøng trong hôïp ñoàng thueâ taàu chuyeán vaø hôïp ñoàng mua baùn; Ngöôøi mua caàn bieát thôøi gian taàu tôùi; Tieàn 

phaït boác döõ haøng chaäm vaø tieàn thöôûng boác dowx haøng nhanh; Yeâu caàu thoáng nhaát giöõa hôïp ñoàng thueâ 

taàu chuyeán vaø hôïp ñoàng mua baùn ; DAF, DDU vaø DDP - cho moïi phöông thöùc vaän taûi; Traùnh ghi chung 

chung "giao taïi bieân giôùi"; Bieân nhaän chôû suoát ñöôøng saét theo DAF; Gom haøng chuyeân chôû baèng ñöôøng 

saét do ngöôøi giao nhaän; DAF - ñieåm phaân chia ruûi ro truøng vôùi laø ñieåm noäp thueá; EXW, DDU vaø DDP 

khoâng quy ñònh cuï theå veà vieäc boác haøng vaø dôõ haøng; Thoâng quan nhaäp khaåu theo caùc ñieàu kieän nhoùm 

D; Ngöôøi baùn khoâng neân söû duïng DDP neáu döï kieán seã gaëp khoù khaên; Choïn DDP khoâng keøm theo thueá 

vaø/hoaëc nhöõng chi phí khaùc; DDU vaø nhöõng khoù khaên trong vieäc tôùi ñieåm ñích cuoái cuøng; Caùc chi phí 

vaø ngöôøi baùn theo DDP 

TOÅNG QUAN VEÀ CAÙC NGHÓA VUÏ CUÛA  NGÖÔØI BAÙN VAØ NGÖÔØI  MUA  

Ñieàu khoaûn A1, B1: Nghóa vuï trao ñoåi haøng tieàn 

Ñieàu khoaûn A9: Nghóa vuï ñoùng goùi haøng hoaù cuûa ngöôøi baùn 

Ñieàu khoaûn B9: Giaùm ñònh tröôùc khi göûi haøng 

Ñieàu khoaûn A2, B2: Nghóa vuï thoâng quan xuaát khaåu vaø nhaäp khaåu haøng hoùa 

Löôøng tröôùc nhöõng ruûi ro do caám xuaát khaåu; Yeâu caàu hoã trôï vieäc thoâng quan 

Ñieàu khoaûn A3, B3, A4: Phaân chia traùch nhieäm, chi phí vaø ruûi ro giöõa caùc beân 

Ñeå giaûm bôùt chi phí trong vieäc vaän taûi, khoâng phaân chia traùch nhieäm; Dòch vuï theâm cho ngöôøi mua theo 

caùc ñieàu kieän nhoùm F; Taäp quaùn caûng: Chuù yù khi söû duïng FOB neáu khoâng bieát roõ veà taäp quaùn caûng; 

Giao haøng cho ngöôøi chuyeân chôû theo caùc ñieàu kieän nhoùm C; Phaân chia chi phí dôõ haøng taïi ñieåm ñeán. 

Ñieàu khoaûn A8: Traùch nhieäm cuûa ngöôøi baùn cung caáp caùc baèng chöùng veà vieäc giao haøng vaø chöùng 

töø vaän taûi 

CFR, CIF vaø caùc chöùng töø xeáp haøng leân taàu; Giao vaän ñôn baûn goác laø quan troïng; Nhöõng chöùng töø vaän 

taûi khoâng nhöôïng ñöôïc; Chuù yù khi thanh toaùn baèng caùc giaáy göûi haøng ñöôøng bieån; Nhöõng raéc roái khi 

thay theá vaän ñôn baèng caùc döõ lieäu ñieän töû töông ñöông (EDI); Ñieàu khoaûn A8 cuûa caùc ñieàu kieän CFR 

vaø CIF trong Incoterms vaø EDI; Vaän ñôn haøng ñaõõ leân taàu theo CFR, CIF; Chöùng töø vaän taûi laø baèng 
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chöùng cuûa vieäc giao haøng; Caùc chöùng caàn thieát ñeå nhaän haøng theo caùc ñieàu kieän nhoùm D; Caùc chöùng töø 

vaän taûi baèng ñöôøng bieån; Caùc leänh giao haøng. 

Ñieàu khoaûn A4 vaø B4: Nghóa vuï giao haøng cuûa ngöôøi baùn vaø nghóa vuï nhaän haøng cuûa ngöôøi mua 

Giao haøng taïi cô sôû cuûa ngöôøi baùn, Giao haøng taïi cô sôû cuûa ngöôøi mua: Giao haøng taïi bieân giôùi theo A4 

DAF; Giao haøng taïi beán taàu theo DES vaø DEQ; Chaáp nhaän cuûa ngöôøi mua veà vieäc ngöôøi baùn giao haøng 

cho ngöôøi chuyeân chôû. Nghóa vuï nhaän haøng töø ngöôøi chuyeân chôû cuûa ngöôøi mua 

Ñieàu khoaûn A5 vaø B5: Chuyeån giao ruûi ro, maát maùt hay hö hoûng haøng hoùa töø ngöôøi baùn sang 

ngöôøi mua 

"Ruûi ro veà giaù "; Chuyeån giao sôùm ruûi ro; Caù bieät hoùa haøng thuoäc hôïp ñoàng; Söû duïng caùc ñieàu khoaûn 

veà baát khaû khaùng ñeå baûo veä ngöôøi baùn khoûi " ruûi ro vi phaïm hôïp ñoàng" 

Ñieàu khoaûn A3b: Nghóa vuï mua baûo hieåm cuûa ngöôøi baùn 

Töï do baûo hieåm bò haïn cheá 

Ñieàu khoaûn A7, B7 vaø A10, B10: Thoâng baùo 

Ñieàu kieän cho vieäc ngöôøi mua göûi thoâng baùo; Ñieàu kieän cho vieäc ngöôøi baùn göûi thoâng baùo; Thoâng tin 

lieân quan tôùi baûo hieåm; Thoâng baùo ñaày ñuû; Khoâng göûi thoâng baùo ñaày ñuû. 

Ñieàu khoaûn A6, B6, A3b, A10 vaø B10: Phaân chia chi phí giöõa caùc beân 

Nguyeân taéc chuû yeáu trong vieäc phaân chia chi phí; Boán nhoùm chi phí chuû yeáu; Caùc chi phí lieân quan tôùi 

göûi haøng, vaän taûi vaø giao haøng; Caùc chi phí thoâng quan xuaát nhaäp khaåu; Caùc chi phí dòch vuï vaø hoã trôï; 

Caùc chi phí baûo hieåm; Chi phí cho caùc heä thoáng phaân phoái. 

PHÂN TÍCH 13 ĐIỀU KIỆN INCOTERMS  

EXW 

FCA 

FAS 

FOB 

CFR 

CIF 

CPT 

CIP 

DAF 



7 | s v l a w . 7 f o r u m . b i z  Q T 3 2 A  –  L E O  B O M B A  
 

DES 

DEQ 

DDU 

DDP 

Phụ lục 

Combiterms 2000 

Trích dẫn phần giới thiệu Incoterms 2000 (để chú thích) 

Error! Bookmark not defined. 

Error! Bookmark not defined. 

  

Tìm hiểu Incoterms 

  

INCOTERMS LÀ GÌ, NÓ GIÚP GÌ CHO BẠN ? 

Thuật ngữ "Incoterms" được viết tắt từ 3 chữ "International commercial terms" (các điều kiện 
thương mại quốc tế) và một điều kiện Incoterms được chọn là một điều khoản của hợp đồng mua bán (chứ 
không phải của hợp đồng chuyên chở). 

Các điều kiện thương mại trong thực tế, là những bộ phận quan trọng của hợp đồng mua bán quốc 
tế khi nó chỉ ra cho các bên phải làm gì đối với việc: 

• Chuyên chở hàng hóa từ người bán đến người mua, và  
• Thông quan xuất nhập khẩu.  

Chúng cũng giải thích về việc phân chia rủi ro và chi phí giữa các bên. 

Những thương nhân thường có xu hướng sử dụng các từ viết tắt - như FOB hay CIF - để làm rõ việc 
phân chia nhiệm vụ; chi phí và rủi ro liên quan tới việc vận chuyển hàng hóa từ người bán đến người mua. 
Nhưng sự hiểu nhầm liên quan đến cách diễn giải chuẩn xác những từ ngữ này lại thường xuyên xảy ra. 

Vì lý do đó, việc xây dựng các nguyên tắc giải thích các điều kiện thương mại để các bên có thể 
thoả thuận áp dụng cho một hợp đồng mua bán là rất quan trọng. Bộ Incoterms, do Phòng thương mại quốc 
tế xuất bản lần đầu tiên vào năm 1936, xác lập nên những nguyên tắc giải thích như vậy. Tên chính thức 
của chúng là " Các quy tắc quốc tế để giải thích các điều kiện thương mại quốc tế". 

  

DẪN CHIẾU INCOTERMS TRONG HỢP ĐỒNG  MUA BÁN 
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Cho dù đến nay Incoterms, do phản ánh hầu hết những nguyên tắc và thực tiễn đã được thừa 
nhận rộng rãi, có thể trở thành một bộ phận của hợp đồng mua bán mà không cần phải có sự 
dẫn chiếu tới, song các bên được khuyến cáo một cách mạnh mẽ: 

• Ghi trong hợp đồng, cùng với điều kiện thương mại, cụm từ "Incoterms 2000"; và  
• Kiểm tra xem liệu một mẫu hợp đồng chuẩn được sử dụng trong hợp đồng mua bán của 

họ có lời tham chiếu như vậy không, và nếu không có, kiên quyết áp đặt cụm từ tham 
chiếu đã được chuẩn hóa "Incoterms 2000" để tránh việc áp dụng bất kỳ phiên bản nào 
trước đó của Incoterms.  

Trong những năm gần đây, Incoterms đã được sửa đổi lại trong khoảng thời gian 10 năm một lần 
(Incoterms 1980, Incoterms 1990, Incoterms 2000). Việc sửa đổi lại này là cần thiết để đảm bảo 
rằng Incoterms phản ánh thực tiễn thương mại hiện nay. Tuy nhiên bất lợi ở chỗ, nhầm lẫn có 
thể xảy ra trong kinh doanh khi các thương nhân, hoặc là không thấy được những thay đổi trong 
các nguyên tắc giải thích, hoặc là không làm rõ được phiên bản Incoterms nào được áp dụng đối 
với hợp đồng của họ. Hơn nữa những thay đổi cơ bản đối với các nguyên tắc, nếu không được 
hướng dẫn một cách cụ thể, có thể là nguy hại tới vai trò của Incoterms với ý nghĩa là tập quán 
thương mại quốc tế được thưà nhận rộng rãi. Thực ra, lý do mà Công ước Viên về Hợp đồng 
mua bán hàng hóa quốc tế (CISG) của LHQ 1980, không giải quyết vấn đề diễn giải các điều 
kiện thương mại, là vì công việc này có thể giải quyết một cách hiệu quả hơn bởi Phòng thương 
mại Quốc tế với sự phối hợp cùng các uỷ ban quốc gia trên toàn thế giới. 

Để tránh sự lầm lẫn và những khó khăn trong việc áp dụng Incoterms cần phải luôn luôn ghi rõ 
trong hợp đồng mua bán sự dẫn chiếu đến phiên bản hiện hành. Khi các bên đàm phán về hợp 
đồng cụ thể của mình, không những họ cần quan tâm tới việc dẫn chiếu tới Incoterms mà còn 
cần phải thêm vào đó lời chú thích năm 2000. Nếu các bên sử dụng mẫu hợp đồng chuẩn, họ 
nên kiểm tra xem hợp đồng chuẩn này đã được cập nhật thêm phần dẫn chiếu "Incoterms 2000" 
hay chưa. Nếu chưa, nên thay thế các năm trước đó bởi năm 2000. 

  

NHỮNG ĐIỂM KHÁC NHAU GIỮA INCOTERMS 1990 VÀ INCOTERMS 2000 

Điểm khác nhau cơ bản quan trọng nhất giữa Incoterms 1990 và Incoterms 2000 là về: 

• Đưa nghĩa vụ thông quan xuất khẩu theo điều kiện FAS vào trách nhiệm của người bán 
(trước đây là trách nhiệm của người mua);  

• Quy định rõ nghĩa vụ của người bán về việc bốc hàng hóa lên phương tiện gom hàng 
của người mua và nghĩa vụ của người mua dỡ hàng từ phương tiện của người bán theo 
FCA; và  

• Đưa nghĩa vụ thông quan nhập khẩu theo điều kiện DEQ vào trách nhiệm của người 
mua (trước đây là trách nhiệm của người bán).  

Thêm vào đó, thuật ngữ được sử dụng trong Incoterms 2000, trong một vài trường hợp đã được 
thay đổi nhằm giúp cho việc hiểu Incoterms được thống nhất và đơn giản. Việc sửa đổi lại này 
nói chung nhằm mục đích cập nhật Incoterms và kết quả có thể gây ra sự khó chịu đối với một số 
người. Đặc biệt, một nhu cầu rất lớn về việc thay đổi điểm FOB truyền thống đã gặp phải sự 
phản ứng đáng kể từ phần lớn các uỷ ban quốc gia về ICC. 

Tuy nhiên không nên đánh giá thấp kết qủa của việc sửa đổi lại này, bởi vì nó đã nâng cao việc 
nhận thức về FOB, CFR và CIF và góp phần làm cho việc sử dụng Icoterms được tốt hơn, do đó 
nên tránh sử dụng những điều kiện này khi không còn thích hợp nữa. Nói cách khác, thay vì thay 
đổi khái niệm về "vượt qua lan can tầu" - cái gọi là điểm FOB theo FOB, CFR và CIF - các bên 
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được gợi ý nên chọn các điều kiện như là FCA, CPTvà CIP khi việc giao nhận hàng hóa được 
gắn liền với việc giao hàng cho người chuyên chở. 

  

NHỮNG GÌ INCOTERMS KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC CHO BẠN  

Incoterms không giải quyết các vấn đề về: 

• Chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa  
• Giải thoát nghĩa vụ và miễn trừ trách nhiệm khi gặp sự cố không dự báo hay không 

lường trước được; hay  
• Hậu quả của các hành vi vi phạm hợp đồng khác nhau, ngoại trừ những việc liên quan 

tới chuyển rủi ro và chi phí khi người mua vi phạm nghĩa vụ nhận hàng hóa hay chỉ định 
người vận tải theo điều kiện F.  

Các thương nhân thường tin rằng Incoterms có thể giải quyết phần lớn những vấn đề có thể phát 
sinh trong thực tế. Thực ra phần lớn các câu hỏi đặt ra cho Ban chuyên gia của ICC về Incoterms 
thường là những vấn đề khác ngoài việc giải thích chính các điều kiện Incoterms. Thông thường 
câu hỏi liên quan tới các quan hệ hợp đồng ngoài phạm vi hợp đồng mua bán, ví dụ như nghĩa 
vụ của các bên trong tín dụng chứng từ, hợp đồng vận chuyển và lưu kho hàng hóa. Nhiều câu 
hỏi đề cập đến nghĩa vụ của các bên hơn là nghĩa vụ liên quan tới việc giao hàng. Do dó cần 
phải nhấn mạnh rằng Incoterms chỉ là những nguyên tắc để giải thích các điều kiện cơ sở giao 
hàng và không giải thích các điều khoản khác trong hợp đồng mua bán. Điều này giải thích tại 
sao - bên cạnh nghĩa vụ cơ bản của người bán là chuẩn bị hàng hóa sẵn sàng cho người mua 
hay giao hàng để vận tải hoặc giao hàng tại điểm đích, và ngoài nghĩa vụ của người mua là nhận 
hàng hóa - Incoterms chỉ đề cập tới những nghĩa vụ khác có liên quan đến nó, như nghĩa vụ gửi 
thông báo, cung cấp các chứng từ, mua bảo hiểm, và đóng gói hàng hóa cẩn thận và thông quan 
xuất nhập khẩu. 

Chuyển giao quyền sở hữu 

Theo luật pháp ở nhiều nước, việc chuyển quyền sở hữu hàng hóa đòi hỏi một bên phải nhận 
quyền sở hữu hàng hóa, trực tiếp hay gián tiếp, thông qua việc chuyển giao chứng từ, như là vận 
đơn đường biển, kiểm soát việc chuyển nhượng hàng hóa. Tuy nhiên, trong luật pháp ở một số 
nước khác, việc chuyển quyền sở hữu hàng hóa - vẫn được gọi là việc chuyển quyền sở hữu tài 
sản - có thể chỉ tuỳ thuộc vào ý chí của các bên ký kết hợp đồng. 

Thông thường, hợp đồng mua bán sẽ chỉ rõ khi nào người mua sẽ trở thành người sở hữu hàng 
hóa. Trong một vài trường hợp, người mua chỉ có thể trở thành người sở hữu cho đến khi người 
bán - sử dụng cái gọi là điều kiện bảo lưu quyền sở hữu về hàng hóa - có thể quyết định quyền 
sở hữu hàng hóa trên danh nghĩa cho đến khi người bán được trả tiền. Luật áp dụng sẽ quyết 
định việc bổ sung những điều kiện như vậy bảo vệ người bán rất hữu hiệu khi anh ta trao quyền 
sở hữu hàng hóa cho người mua. Mẫu hợp đồng mua bán quốc tế chuẩn của ICC (sau đây được 
gọi là hợp đồng mẫu của ICC; xem ấn phẩm số 556 của ICC, phần phụ lục) nhấn mạnh rằng việc 
bảo lưu quyền sở hữu không phải lúc nào cũng hữu hiệu và người bán nên cẩn thận kiểm tra lại 
luật liên quan, thường là luật của các quốc gia nơi đặt hàng, để xác định xem mình có liên quan 
đến phần bổ sung nào theo quy định tại điều 7 phần B của hợp đồng mẫu (trang 9 của ấn phẩm 
số 556).  

Các sự kiện không lường trước được và không thể khắc phục được 
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Cho dù, theo Incoterms các bên có nghĩa vụ thực hiện những công việc khác nhau vì lợi ích của 
bên kia - như là thu xếp vận tải và thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu - họ có thể được giải 
thoát khỏi những nghĩa vụ như vậy hay khỏi các hậu quả từ việc không thực hiện những nghĩa 
vụ đó, nếu có thể tận dụng những trường hợp miễn trách theo luật áp dụng hay từ những điều 
khoản khác trong hợp đồng ngoài Incoterms. Do đó, theo CISG

1 , các bên có thể được miễn 
trách nếu họ bị ngăn cản thực hiện nghĩa vụ do những trở ngại vượt khỏi tầm kiểm soát, không 
lường trước được và không thể khắc phục được một cách hợp lý. Hợp đồng mẫu thường ghi rõ 
ràng những điều kiện về trường hợp bất khả kháng, giảm nhẹ hay miễn trừ, ít nhiều tương ứng 
với nguyên tắc chủ yếu theo điều 79 của CISG. Điều khoản như vậy có trong hợp đồng mẫu của 
ICC, phần B, điều 13. 

Kết quả là nếu một người bán hay một người mua bị ngăn cản việc xuất khẩu hay nhập khẩu là 
không thể lường trước được, thì nghĩa vụ của anh ta theo hợp đồng mua bán có thể được trì 
hoãn, hay, nếu việc cấm đoán tiếp tục trong một thời gian dài, thì có thể được chấm dứt hoàn 
toàn. Trong điều 13 đã nêu trên, quy định một khoảng thời gian là 6 tháng trước khi một bên 
được phép chấm dứt hợp đồng sau khi đã thông báo. Cho dù Incoterms không đề cập tới những 
tình huống trong đó nghĩa vụ liên quan tới việc giao nhận hàng hóa có thể không được thực hiện 
hay được sửa đổi, thì cũng nên nhớ rằng bất kỳ loại nghĩa vụ nào - dù có trong Incoterms hay 
không - cũng đều là đối tượng điều chỉnh của luật áp dụng hay các điều kiện khác của hợp đồng 
mua bán. 

Vi phạm hợp đồng 

Điều A5, B5 và A6, B6 của Incoterms đề cập tới việc chuyển rủi ro và phân chia chi phí. Theo 
điều A5 và B5 thì rủi ro có thể được chuyển từ người bán sang người mua trước khi hàng hóa 
được giao, nếu người mua không thực hiện toàn bộ nghĩa vụ nhận hàng của mình như đã thoả 
thuận hoặc không gửi thông báo thích hợp cho người bán khi người mua được chỉ định vận tải 
theo các điều kiện nhóm F. Trong những trường hợp như thế, người mua có thể phải chịu những 
chi phí phát sinh do lỗi không hoàn thành nghĩa vụ của mình theo điều B6 trong Incoterms. 

Tuy nhiên, ngoài những trường hợp cụ thể về những vi phạm hợp đồng của người mua, 
Incoterms không đề cập tới mọi hậu qủa do việc vi phạm các nghĩa vụ theo hợp đồng. Những 
hậu quả này sẽ do luật áp dụng hay những điều kiện khác trong hợp đồng quy định. Một vài ví dụ 
như: nếu người mua không trả tiền hàng đúng thời hạn thì anh ta phải trả lãi suất chậm trả (xem 
hợp đồng mẫu của ICC, phần B, điều 6). Nếu người bán không giao hàng đúng thời hạn thì anh 
ta phải trả tiền bồi thường cho những thiệt hại đối với việc kinh doanh của người mua. Những 
thiệt hại này được tính toán theo tỷ lệ phần trăm nhất định của giá hàng hóa cho mỗi khoảng thời 
gian giao hàng chậm trễ (theo hợp đồng mẫu của ICC, phần B, điều 10.1, thì khoản thiệt hại này 
có thể lên tới 0.5% tiền hàng cho mỗi tuần bị trì hoãn). Khi khoản thiệt hại cho việc kinh doanh 
của người mua đạt mức tối đa theo quy định (5% trị giá phần hàng bị giao chậm trễ), người mua 
có thể chấm dứt hợp đồng bằng cách thông báo cho người bán sau khi đã gửi thông báo lần cuối 
về việc gia hạn thêm cho người bán 5 ngày để giao hàng. 

Nếu hàng hóa không phù hợp với những yêu cầu của hợp đồng, các hậu quả đã được trình bày 
trong điều 11 của hợp đồng mẫu của ICC. Điều này quy định rằng người bán có thể, hoặc thay 
thế hàng hóa đó bằng những hàng hóa phù hợp với hợp đồng, hoặc sửa chữa hay trả lại tiền 
hàng  cho người mua. Nếu chấm dứt hợp đồng, người mua có thể được hưởng khoản đền bù 
thiệt hại không vượt qúa 10% trị giá của phần hàng không phù hợp. Nếu người mua vẫn chấp 
nhận giữ lại phần hàng không phù hợp thì sẽ nhận được khoản chiết khấu không quá 15% giá 
hàng hóa. 

Thoả thuận sửa đổi các điều kiện chuẩn 
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Trong Phần A của hợp đồng mẫu của ICC, các bên được yêu cầu xem xét liệu những điều kiện 
được chuẩn hóa trong Phần B có thích hợp hay không, và nếu không thích hợp thì có thể thoả 
thuận thay đổi chúng. Trong một số trường hợp, khi thời gian là một yếu tố quan trọng, các bên 
có thể ấn định thêm ngày hủy bỏ hợp đồng, theo đó, nếu hàng hóa không được giao vào ngày 
này thì người mua có thể hủy hợp đồng ngay lập tức bằng cách gửi thông báo đến cho người 
bán (Phần A, điều 9 trong hợp đồng mẫu). Hơn nữa, khoản phần trăm tiền hàng phải trả trong 
trường hợp trì hoãn giao hàng theo điều kiện chuẩn hóa trong phần B có thể được thay thế bởi 
mức phần trăm cao hơn hay bằng một số tiền được ấn định trước, tuỳ thuộc vào sự thoả thuận 
của các bên. 

Tóm lược: những giới hạn của Incoterms 

Tóm lại, khi đề cập đến nghĩa vụ của người bán là giao hàng hóa phù hợp, Incoterms chỉ nêu ra 
khi nào người bán đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ giao hàng của mình đúng thời hạn chứ không 
quy định gì thêm. Những hậu qủa do việc người bán không thực hiện nghĩa vụ có thể được tìm 
thấy ở các văn bản khác. Tốt nhất là nên áp dụng đồng thời Incoterms và Hợp đồng mẫu của 
ICC vì như vậy có thể trả lời đọc phần lớn các câu hỏi đặt ra.  

  

INCOTERMS VAØ THÖÏC TIEÃN HÔÏP ÑOÀNG  

Incoterms chuaån hoùa thöïc tieãn hôïp ñoàng baèng caùch taïo ñieàu kieän cho caùc beân: 

• Söû duïng phaàn lôùn töø ngöõ quan troïng;  
• Thoaû thuaän caùch hieåu thoâng duïng nhaát ñoái vôùi nhöõng töø ngöõ quan troïng, vaø  
• Traùnh hieåu laàm trong khi söû duïng nhöõng töø ngöõ naøy.  

Tuy nhieân vaãn toàn taïi nhöõng vaán ñeà do: 

• Thöïc tieãn thöông maïi thöôøng khoâng thoáng nhaát  
• Caùc bieán theå cuûa moät töø ngöõ quan troïng cô baûn coù theå khoâng phuø hôïp hay khoâng roõ nghóa hoaøn 

toaøn;  
• Incoterms khoâng ñöôïc chính xaùc hoaøn toaøn; vaø, hay  
• Caùc beân voâ tình löïa choïn sai ñieàu kieän.  

Yeâu caàu cuûa vieäc giaûi thích caùc "töø ngöõ quan troïng" 

Nhöõng töø vieát taét nhö FCA, FOB vaø CIF coù theå ñöôïc xem nhö laø nhöõng "töø ngöõ quan troïng", nhöõng töø 

naøy, khi ñöôïc söû duïng, ñaõõ xaùc laäp moät soá quyeàn vaø nghóa vuï. Nhöng nhöõng töø ngöõ quan troïng naøy 

khoâng theå bò hieåu laàm tröø phi chuùng ñöôïc gaùn moät nghóa cuï theå do nguyeân taéc giaûi thích naøo ñoù. Chæ 

tuaân theo caùch giaûi thích khoâng theå thieáu ñöôïc theo Incoterms. Trong tröôøng hôïp thieáu söï giaûi thích xaùc 

ñaùng, caùc thöông gia coù theå gaëp söï hieåu laàm lôùn. 

Vieäc nhöõng töø ngöõ quan troïng trong phaàn trình baøy cuûa Incoterms coù thoáng nhaát vôùi vieäc thöïc tieãn 

thöông maïi hay khoâng coù theå gaây ra söï tranh caõõi. Keå töø phieân baûn Incoterms ñaàu tieân naêm 1936, moïi 

noã löïc ñaõõ ñöôïc thöïc thi ñeå ñaûm baûo söï thoáng nhaát naøy. Nhöng moät soá caùch dieãn ñaït ñöôïc söû duïng bôûi 

caùc thöông gia khoâng ñuùng vôùi Incoterms. Coù moät vaøi ví duï: ñieàu kieän CFR thöôøng xuaát hieän trong caùc 

tröôøng hôïp ñoàng mua baùn laø C&F. Trong moät soá tröôøng hôïp, CFR ñöôïc ghi thaønh C+F. Moät ngöôøi, noùi 

chung, coù theå cho raèng caùc beân trong nhöõng tröôøng hôïp nhö theá naøy nhaán maïnh raèng vieát taét naøy coù yù 
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nghóa gioáng nhö CFR, nhöng toát hôn, vì muïc ñích roõ raøng, khi söû duïng ñieàu kieän naøy neân vieát theo caùc 

vaên baûn chính thöùc. 

Tuy nhieân, trong nhöõng tröôøng hôïp khaùc, caùc beân coù theå löïa choïn moät caùch dieãn ñaït khoâng thoáng nhaát 

vôùi baát kyø ñieàu kieän naøo ñöôïc trình baøy trong Incoterms. Moät ví duï: FOB+I. ôû ñaây roõ raøng laø caùc beân 

coá yù coäng theâm nghóa vuï mua baûo hieåm cho ngöôøi baùn. Nhöng khoâng roõ raøng ñaây coù phaûi laø loaïi nghóa 

vuï töông töï maø ngöôøi ta coù theå tìm thaáy trong ñieàu kieän CIF hay CIP khoâng. Haäu quaû laø tranh chaáp coù 

theå phaùt sinh khi theâm nghóa vuï mua baûo hieåm cho ngöôøi baùn khi noù xuaát hieän trong moät ñieàu kieän 

khaùc. 

Trong phaàn lôøi noùi ñaàu cuûa aán phaåm Incoterms khaùc nhau luoân coù theâm phaàn chuù yù ñöôïc nhaán maïnh 

raèng, caùc thöông nhaân coù theå giaûi thích moät caùch chính xaùc neáu coù theå ñöôïc, hoï muoán gì khi hoï söû duïng 

moät ñieàu kieän khaùc hay theâm moät ñieàu kieän naøo ñoù vaøo moät ñieàu kieän thöông maïi quoác teá. 

Thöïc tieãn thoâng duïng nhaát 

Raát khoâng may laø caùc thöïc tieãn thöông maïi laïi khoâng gioáng nhau ôû moïi nôi treân theá giôùi. Do ñoù, ñieàu 

Incoterms coù theå laøm laø khoâng ngoaøi vieäc phaûn aùnh thöïc tieãn thoâng duïng nhaát. Trong nhieàu tröôøng hôïp, 

khoâng theå ñöa vaøo trong Incoterms nhöõng gì thöïc söï xaûy ra lieân quan tôùi vieäc boác haøng vaø dôõ haøng khoûi 

caùc phöông tieän chuyeân chôû. Duø sao, nhö ñaõõ noùi, trong Incoterms 2000 coù nhieàu coá gaéng hôn ñeå hoã trôï 

ngöôøi söû duïng Incoterms trong vaán ñeà naøy. Ñaëc bieät, theo ñieàu kieän FCA khi haøng hoùa ñöôïc tieáp nhaän, 

phaàn söûa ñoåi ñaõõ laøm roõ nghóa vuï cuûa ngöôøi baùn phaûi boác haøng leân phöông tieän gom haøng cuûa ngöôøi 

mua, vaø nghóa vuï cuûa ngöôøi mua phaûi dôõ haøng khi haøng ñöôïc giao ñeå vaän chuyeån tieáp treân phöông tieän 

ñeán cuûa ngöôøi baùn. 

Tuy nhieân ngöôøi ta khoâng theå tìm thaáy moät thöïc tieãn thöông maïi thoáng nhaát veà maët boác dôõ haøng leân taøu 

theo ñieàu kieän FOB vaø dôõ haøng khoûi taàu theo ñieàu kieän CFR vaø CIF. ÔÛ ñaây, loaïi hình taàu vaän taûi vaø 

phöông tieän boác dôõ haøng hoùa ôû moãi caûng bieån seõ quyeát ñònh vieäc môû roäng nghóa vuï cuûa ngöôøi baùn theo 

ñieàu kieän FOB vaø loaïi hôïp ñoàng ngöôøi baùn phaûi chaáp nhaän vì lôïi ích cuûa ngöôøi mua theo ñieàu kieän 

CFR vaø CIF. 

Do ñoù, tröôùc khi hôïp ñoàng mua baùn ñöôïc kyù keát, caùc beân neân tìm hieåu moät caùch chaéc chaén xem lieäu coù 

baát kyø taäp quaùn rieâng bieät naøo cuûa caûng nôi haøng hoùa ñöôïc boác leân theo ñieàu kieän FOB hay khoâng, bôûi 

vì nhöõng taäp quaùn naøy raát khaùc nhau ôû nhöõng caûng khaùc nhau vaø coù theå gaây baát ngôø cho beân khoâng 

ñöôïc baùo tröôùc. Ví duï, neáu haøng hoùa ñöôïc boác leân moät chieác taàu ôû caûng cuûa nöôùc ngöôøi baùn, vaø theo 

ñieàu kieän FOB ngöôøi mua phaûi chæ ñònh moät chieác taàu, anh ta neân xaùc ñònh moät caùch chaéc chaén vieäc 

phaùt sinh theâm nhöõng chi phí naøo coù theå ñöôïc keøm vaøo giaù cöôùc vaän taûi theo ñieàu kieän FOB vaø lieäu coù 

theå coù theâm chi phí naøo maø anh ta phaûi gaùnh chòu do vieäc boác haøng leân taàu hay khoâng. 

Ñieåm FOB truyeàn thoáng - laø ñieåm maø ruûi ro vaø chi phí seõ chuyeån töø ngöôøi baùn sang ngöôøi mua khi 

haøng hoùa qua lan can taàu taïi caûng boác haøng - bò chæ trích laø khoâng phaûn aùnh nhöõng gì thöïc söï dieãn ra taïi 

caùc caûng bieån. Tuy nhieân, keå töø nhöõng naêm 1700, nhieàu taäp quaùn cuûa caûng vaø caùc thöïc tieãn thöông maïi 

ñaõõ ñöôïc phaùt trieån xung quanh khaùi nieäm ñieåm FOB. Cho duø moät caùch dieãn ñaït khaùc coù leõ cuõng phaûn 

aùnh toát hôn thöïc tieãn thöông maïi ngaøy nay, söï laàm laãn khoù coù theå ñöôïc ngaên chaën moät caùch hoaøn toaøn 

neáu moät khaùi nieäm cô baûn nhö laø ñieåm FOB truyeàn thoáng bò thay ñoåi. Vì nhöõng lyù do nhö theá, ñieåm 

FOB ñöôïc quyeát ñònh giöõ laïi trong Incoterms 2000. 
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Trong ñieàu kieän EXW, thöïc tieãn thöông maïi khaù thoáng nhaát ôû choã ngöôøi baùn hoã trôï ngöôøi mua nhöõng 

vaán ñeà lieân quan tôùi boác haøng leân phöông tieän gom haøng cuûa ngöôøi mua, hoaëc laø mang haøng hoùa ra beä 

boác dôõ haøng hay boác haøng hoùa leân phöông tieän. Tuy nhieân, trong EXW, ngöôøi baùn khoâng coù nghóa vuï 

phaûi hoã trôï, anh ta chæ coù moãi vieäc phaûi ñaûm baûo haøng hoùa saün saøng cho ngöôøi mua. Neáu ngöôøi mua 

muoán ñaûm baûo taêng nghóa vuï cuûa ngöôøi baùn, anh ta phaûi ñoàng yù vôùi ngöôøi baùn taïi thôøi ñieåm hôïp ñoàng 

ñöôïc kyù keát. Ñoâi khi ñieàu naøy ñöôïc thöïc hieän baèng caùch theâm töø "loaded" (boác haøng) sau ñieàu kieän 

EXW ("EXW loaded"). Tuy nhieân, phaàn theâm nhö vaäy khoâng roõ raøng lieäu ruûi ro cuûa ngöôøi baùn do maát 

maùt hay toån thaát haøng hoùa coù bò taêng theâm hay khoâng khi theâm coâng vieäc boác haøng. Caùc beân neân laøm 

roõ lieäu khi theâm töø "loaded" (boác haøng) coù nghóa laø "ruûi ro boác haøng thuoäc veà ngöôøi mua" hay "ruûi ro 

boác haøng thuoäc veà ngöôøi baùn" ("loaded at seller’s risk" vaø "loaded at buyer’s risk"). 

Neáu muoán ngöôøi baùn gaùnh chòu ruûi ro trong nhöõng coâng vieäc boác haøng, caùc beân neân soaïn hôïp ñoàng söû 

duïng ñieàu kieän thöông maïi FCA, keå töø Incoterms 2000, ñieàu kieän FCA ñaõõ ñöôïc laøm roõ laø ngöôøi baùn 

phaûi boác haøng leân phöông tieän vaän taûi do ngöôøi mua chæ ñònh. Vieäc löïa choïn ñieàu kieän FCA thay theá 

vieäc theâm töø "boác haøng" sau ñieàu kieän EXW coù theå giuùp cho caùc beân giaûi thích, moät caùch hoaøn toaøn 

xaùc ñaùng, ñieàu kieän thöông maïi, ngöôïc laïi baát kyø phaàn töï yù boå sung naøo cuõng coù theå gaây ra nguy hieåm 

cho hoï. Tuy nhieân, khi söû duïng FCA thay theá EXW cuõng coù theå chuyeån nghóa vuï thoâng quan haøng hoùa 

töø ngöôøi mua sang ngöôøi baùn, ñieàu maø caùc beân coù theå hay khoâng muoán. 

Ñoùng haøng vaøo container 

Caùc taäp quaùn buoân baùn thöôøng khoù thay ñoåi, ngay caû khi lyù do löïa choïn ñieàu kieän thöông maïi thay ñoåi 

vaø ñoøi hoûi phaûi coù söï löïa choïn raát khaùc. Ví duï, coâng vieäc boác haøng leân taàu thöôøng ngaøy ñaõõ thay ñoåi. Keå 

töø cuoái nhöõng naêm 60, nhöõng khoù khaên rieâng ñaõõ naûy sinh trong thöông maïi vaän chuyeån baèng ñöôøng 

bieån, nôi coâng ten nô hoùa (dieãn ra khi haøng hoùa ñöôïc chuaån bò vaø chöùa trong nhöõng coâng ten nô tröôùc 

khi taàu ñeán) ñaõõ laøm cho ñieåm FOB truyeàn thoáng haàu nhö khoâng coøn thích hôïp. Do ñoù caùc ñieàu kieän 

FOB, CFR vaø CIF ñöôïc nhaéc ñi nhaéc laïi laø chæ söû duïng khi giao haøng hoùa cho ngöôøi vaän taûi baèng caùch 

giao thaúng haøng leân taàu - ñaëc bieät laø vöôït qua lan can taàu - ñieàu naøy laø hoaøn toaøn khoâng dieãn ra khi 

haøng hoùa ñöôïc ñoùng vaøo coâng ten nô. 

Khi haøng hoùa ñöôïc ñoùng vaøo coâng ten nô, haøng hoùa hoaëc laø ñöôïc gom laïi taïi cô sôû cuûa ngöôøi baùn (moät 

thöïc tieãn chung khi haøng hoùa ñöôïc ngöôøi baùn ñoùng toaøn boä trong coâng ten nô thaønh nguyeân coâng ten 

nô, goïi laø FCL - containers) hay ñöôïc giao cho moät traïm nhaän haøng, nôi haøng hoùa ñöôïc ñoùng vaøo coâng 

ten nô ñeå vaän chuyeån leân taàu sau naøy leân thuyeàn trôû coâng ten nô (tröôøng hôïp bình thöôøng khi haøng hoùa 

khoâng ñoàng nhaát khoâng xeáp ñuû moät coâng ten nô, goïi laø LCL - containers). 

Caùc beân coù theå nghó raèng nhöõng khaùc bieät naøy khoâng quan troïng laém vaø tin raèng coù theå töï giaûi quyeát 

nhöõng vaán ñeà naøy trong baát kyø tröôøng hôïp naøo. Ñieàu naøy ñuùng. Ngöôøi baùn neân löu yù khoâng nhaän ruûi ro 

sau khi ñaõõ chuyeån haøng cho ngöôøi vaän taûi maø ngöôøi mua chæ ñònh. Ñieàu naøy ñaëc bieät quan troïng khi 

ngöôøi baùn khoâng coù traùch nhieäm ñöa ra lôøi höôùng daãn veà vieäc baûo quaûn vaø coi soùc haøng hoùa, ví duï nhö 

khi ngöôøi vaän taûi chæ coù nghóa vuï nhaän höôùng daãn töø ñoái taùc kyù hôïp ñoàng laø ngöôøi mua. 

Lôïi ích ñöôïc baûo hieåm trong ñieàu kieän FOB 
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Kieåm tra xem haøng hoùa ñöôïc giao nhaän ñeå vaän taûi nhö theá naøo 

Cuõng coù tröôøng hôïp caùc beân coù theå choïn cho phöông thöùc vaän taûi khaùc moät ñieàu kieän thöông maïi daønh 

cho vaän taûi ñöôøng bieån. Hoï raát sai laàm khi tin raèng neáu moät ñieàu kieän thöông maïi duøng cho vaän taûi 

ñöôøng bieån thì cuõng phaûi thích hôïp cho caùc phöông thöùc vaän taûi khaùc. 

So saùnh giöõa FCA, FOB, CPT, CFR, CIP vaø CIF 

 

Tuy nhieân, caùc beân luoân luoân ñöôïc khuyeán caùo caàn phaûi coù söï kieåm tra xem haøng hoùa ñöôïc giao, treân 

thöïc teá, ñeå vaän chuyeån nhö theá naøo, baèng caùch naøy seõ traùnh ñöôïc vieäc choïn moät ñieàu kieän laøm cho 

ngöôøi baùn vaãn chòu ruûi ro sau khi haøng hoùa ñaõõ ngoaøi voøng kieåm soaùt cuûa ngöôøi baùn moät caùch tröïc tieáp 

hay giaùn tieáp. FOB chæ neân ñöôïc söû duïng haïn cheá trong nhöõng tröôøng hôïp haøng hoùa thöïc söï coù yù ñònh 

(a) ñöôïc boác qua lan can taàu (b) coù theå ñöôïc chöùa trong thuøng ñoái vôùi haøng loûng hay (c) ñöôïc ñoå töø caùc 

thuøng chöùa (siloâ) khi haøng hoùa ñöôïc chôû ôû daïng loûng khoái löôïng lôùn. Trong moïi tröôøng hôïp khaùc, FOB 

khoâng neân ñöôïc söû duïng. Thay theá baèng FCA laø ñieàu kieän thích hôïp nhaát ñeå chæ ra vò trí thöïc söï maø 

haøng hoùa ñöôïc chuyeån giao ñeå vaän chuyeån. 

Theo ñieàu kieän C thì ngöôøi baùn kyù hôïp ñoàng vaän chuyeån, döôøng nhö khoâng lieân quan tôùi vieäc lieäu ruûi 

ro coù ñöôïc chuyeån khi haøng hoùa vöôït qua lan can taàu hay sôùm hôn khi chuùng ñöôïc nhaän bôûi ngöôøi vaän 

taûi taïi ñieåm giao nhaän haøng hay khoâng. Tuy nhieân, neáu ngöôøi baùn muoán traùnh chòu nhieàu ruûi ro sau khi 

ñaõõ giao haøng hoùa ñeå vaän chuyeån cho ñeán khi boác haøng leân boong taàu, anh ta neân traùnh haïn cheá söû duïng 

CFR hay CIF vaø thay theá baèng söû duïng CPT hay CIP, khi ñoù ruûi ro ñaõõ ñöôïc chuyeån khi haøng ñöôïc giao 

cho ngöôøi vaän taûi. Ñeà caäp tôùi vaän taûi baèng coâng ten nô, vieäc giao haøng nhö vaäy thöôøng hay dieãn ra taïi 



15 | s v l a w . 7 f o r u m . b i z  Q T 3 2 A  –  L E O  B O M B A  
 

ñieåm nhaän haøng cuûa ngöôøi vaän taûi tröôùc khi taàu ñeán. Neáu maát maùt hay hö hoûng haøng hoùa dieãn ra trong 

thôøi gian ngöôøi vaän taûi chòu traùch nhieäm, coù theå coù trong thöïc teá, thì vaán ñeà seõ trôû neân khoù xaùc ñònh moät 

caùch chaéc chaén raèng lieäu ñieàu ñoù dieãn ra tröôùc hay sau khi haøng hoùa vöôït qua lan can taàu. Ñaây laø moät 

lyù do khaùc ñeå coù theå löïa choïn ñieàu kieän FCA, CPT hay laø CIP, khi ñoù ruûi ro, maát maùt hay hö hoûng haøng 

hoùa chuyeån töø ngöôøi baùn sang ngöôøi mua khi haøng hoùa ñöôïc giao cho ngöôøi vaän taûi. 

Traùch nhieäm cuûa ngöôøi baùn trong vieäc cung caáp haøng thay theá 

Caàn löu yù raèng ngay caû khi ngöôøi baùn coù khaû naêng yeâu caàu ngöôøi baûo hieåm boài thöôøng trong tröôøng 

hôïp haøng bò maát hay hö hoûng vaãn khoâng giaûi thoaùt ngöôøi baùn khoûi traùch nhieäm thöïc hieän hôïp ñoàng cuûa 

mình: anh ta vaãn ñöôïc yeâu caàu phaûi cung caáp haøng thay theá haøng hoùa ñaõõ maát hay bò hö hoûng, ví duï nhö 

trong tröôøng hôïp anh ta vaãn chòu ruûi ro trong khoaûng thôøi gian giao haøng hoùa ñeå vaän chuyeån cho ñeán 

khi haøng hoùa vöôït qua lan can taàu. 

Chi phí boác haøng 

Ngöôøi mua thöôøng cho raèng vieäc hoï chaáp nhaän giao haøng taïi moät ñieåm trong noäi ñòa coù theå ñöa ñeán cho 

hoï moät nghóa vuï nhieàu hôn so vôùi vieäc giao haøng qua lan can taàu, nhö phaûi traû theâm chi phí traû cho caùc 

phöông tieän boác haøng cho caûng hay cho ngöôøi vaän taûi (phí boác haøng, vaän chuyeån, THC). Tuy nhieân, 

ñieàu naøy coù theå deã daøng ñöôïc khaéc phuïc baèng moät thoaû thuaän giöõa caùc beân hoaëc laø chia seû chi phí hay 

ngöôøi baùn traû hoaøn toaøn chi phí (ví duï nhö baèng caùch boå sung ñieàu kieän "ngöôøi baùn traû 50% chi phí boác 

haøng ñeå vaän chuyeån" hay "chi phí boác dôõ thuoäc veà ngöôøi baùn"). 

Kieåm tra chöùng töø phaûi coù theo yeâu caàu moät ñieàu kieän Incoterms 

Coù tröôøng hôïp caùc beân khoâng ñeå yù tôùi raèng nhöõng ñieàu kieän vaän taûi baèng ñöôøng bieån ñoøi hoûi nhöõng 

chöùng töø cuï theå - nhö laø vaän ñôn coù theå chuyeån nhöôïng ñöôïc hay coøn goïi laø giaáy göûi haøng ñöôøng bieån - 

thöôøng hoaøn toaøn khoâng thích hôïp khi söû duïng loaïi hình vaän taûi khaùc. Vaän ñôn coù theå giao dòch ñöôïc 

khoâng ñöôïc söû duïng cho caùc phöông thöùc vaän taûi khaùc bôûi vì vieäc mua baùn haøng hoùa khi haøng ñang treân 

ñöôøng vaän chuyeån - thoâng thöôøng ñoøi hoûi coù moät vaän ñôn maø quyeàn sôû höõu cuûa haøng hoùa coù theå 

chuyeån ñöôïc cho ngöôøi mua keá tieáp - khoâng xaûy ra khi haøng hoùa ñöôïc vaän chuyeån baèng ñöôøng boä, 

ñöôøng saét hay haøng khoâng. Ñieàu naøy coù nghóa laø, ví duï neáu ngöôøi baùn ôû London, baùn haøng hoùa theo 

ñieàu kieän CIF Yokohama khi haøng hoùa ñöôïc vaän chuyeån baèng ñöôøng haøng khoâng töø London ñeán 

Yokohama, anh ta seõ töï ñaët mình vaøo vò trí baát lôïi laø khoâng theå thöïc hieän ñaày ñuû nghóa vuï cuûa mình 

theo ñieàu kieän CIF laø xuaát trình moät vaän ñôn haøng ñaõõ xeáp leân taàu cho ngöôøi mua. Hôn theá, anh ta coù 

theå trôû thaønh naïn nhaân cuûa söï sô xuaát cuûa mình do vieäc anh ta ñaõõ trao cho ngöôøi mua khaû naêng töø choái 

moät thöông vuï loã baèng caùch quy keát cho ngöôøi baùn vi phaïm hôïp ñoàng do khoâng xuaát trình chöùng töø 

ñuùng theo ñieàu kieän CIF Incoterms. 

  

TẠI SAO ĐÒI HỎI NHỮNG 13 ĐIỀU KIỆN INCOTERMS? 

Mục đích của Incoterms là để phản ánh thực tiễn thương mại hiện hành và cung cấp cho các bên 
lựa chọn giữa: 

• Nghĩa vụ tối thiểu của người bán là chuẩn bị hàng hóa sẵn sàng cho người mua tại cơ 
sở của người bán (EXW)  
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• Tăng nghĩa vụ của người bán chuyển giao hàng hóa để vận tải hoặc là cho một người 
vận tải được chỉ định bởi người mua (FCA, FAS, FOB) hay cho một người vận tải được 
người bán lựa chọn và trả tiền cước phí (CFR, CPT) cùng với bảo hiểm rủi ro trong khi 
vận tải (CIF, CIP).  

• Nghĩa vụ lớn nhất của người bán là giao hàng đến điểm đích (DAF, DES, DEQ, DDU, 
DDP).  

Incoterms đôi khi bị chỉ trích là đưa ra qúa nhiều các điều kiện khác nhau. Do không thể giới hạn 
số lượng các điều kiện cho nên các bên được yêu cầu hoặc chọn giao hàng tại điểm của người 
bán hay tại điểm của người mua? Câu trả lời là thực tiễn thương mại liên quan tới các loại hình 
thương mại khác nhau đối với các loại hình vận tải khác nhau. Ðối với những hàng hóa, như là 
dầu, thép, quặng hay ngũ cốc, chúng thường được vận tải bằng những tầu đi thuê cho phép chở 
nguyên tầu. Trong loại hình thương mại này, người mua cuối cùng có thể không được xác định, 
do đó hàng hóa có thể được bán trong khi vận chuyển. Trường hợp này giải thích sự cần thiết 
của chứng từ vận chuyển có thể chuyển nhượng hay lưu thông được đó là vận đơn. Hơn nữa 
ngay cả khi người mua cuối cùng đã biết trước, anh ta thường không được chuẩn bị để chấp 
nhận chi phí và rủi ro diễn ra tại nước người bán. Ðiều này giải thích sự cần thiết của các điều 
kiện vận chuyển bằng đường biển vẫn được sử dụng do việc vận chuyển khối lượng thương mại 
lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, đối với những hàng hóa thành phẩm, các điều kiện vận tải bằng 
đường biển ít khi thích hợp. Trong phần lớn trường hợp ở đây, các bên được khuyên nên sử 
dụng một trong các điều kiện Incoterms thích hợp để giao hàng hóa tại địa điểm của người bán 
(EXW hay có thể là FCA) hay giao hàng hóa tại địa điểm của người mua, nghĩa là điều kiện giao 
hàng tại điểm đích, DDU và DDP. 

Về mặt bảo hiểm, chỉ khi hàng hóa có ý định được bán trong khi vận chuyển thì mới thích để 
người bán chịu nghĩa vụ mua bảo hiểm cho người mua. Trong những trường hợp khác, người 
mua nên tự thu xếp mua bảo hiểm cho mình để giá trị bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của anh ta. 

  

NÊN CHỌN ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI NÀO? 

Thực tiễn thương mại và loại hàng hóa sẽ quyết định khi nào 

• Người bán nên tránh không bổ sung thêm bất kỳ nghĩa vụ nào;  
• Công việc người bán chuẩn bị thực hiện nhiều hơn nghĩa vụ chuẩn bị hàng hóa sẵn sàng 

cho người mua tại cơ sở của người bán.  
• Thế của người mua trong giao dịch cho phép anh ta yêu cầu người bán tăng nghĩa vụ;  
• Người bán có thể tăng thêm nghĩa vụ và đặc biệt là để có được một giá cạnh tranh hơn 

bằng cách tăng nghĩa vụ của mình;  
• Các điều kiện FAS, FOB, CFR, hay CIF cần thiết được sử dụng khi hàng hoá có thể 

được người mua bán lại trước khi hàng hóa tới điểm đích.  

Hợp đồng bán hàng quốc tế mẫu của ICC 
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Các điều kiện và chiến lược kinh doanh 

Người bán và người mua hiếm khi chỉ lựa chọn một điều kiện thương mại quốc tế cho mọi cuộc 
giao dịch. Thông thường, sự lựa chọn được quyết định bởi chiến lược kinh doanh của họ. Như 
đã nói, việc lựa chọn những điều kiện vận tải đường biển trong phần lớn các trường hợp, tuỳ 
thuộc vào loại hình tầu hàng và ý định của người mua muốn bán hàng đang trên đường vận 
chuyển. Ở đây việc lựa chọn bất kỳ giữa điều kiện F hay một điều kiện C là phụ thuộc vào khả 
năng người bán và người mua nào có điều kiện ký hợp đồng vận chuyển có lợi nhất. 

Ở nhiều quốc gia, nơi người bán có hàng hóa có thể vận chuyển bằng đường biển hay nơi anh 
ta có thể sử dụng tầu vận tải trong nước, người bán có thể thích sử dụng điều kiện CFR hay CIF. 
Ðối với người mua, nếu người mua cũng có lý do như ở trên, nghĩa là hàng hóa cũng có thể tìm 
được cách vận chuyển, người mua thường thích cố chọn điều khoản FAS hay FOB. Khi cả hai 
bên có cùng lý do tương tự nhau thì việc lựa chọn giữa điều kiện CFR và CIF tuỳ thuộc vào thoả 
thuận mua bảo hiểm giữa người mua và người bán và khả năng của các bên dàn xếp để mua 
bảo hiểm ở mức cạnh tranh nhất. 

Về nguyên tắc, việc sửa đổi tương tự như trên cũng áp dụng đối với việc mua bán hàng bách 
hoá. Tuy nhiên, trong trường hợp người bán cố gắng cạnh tranh và cung cấp hàng thường 
xuyên, đã bán hàng hóa theo những điều kiện tăng thêm nghĩa vụ của mình như DDU hay DDP. 
Nhưng khi một người xuất khẩu nhỏ bán hàng hóa của mình cho một đại lý bán buôn có cỡ hay 
cửa hàng lớn, những người mua này có thể có những thuận lợi trong việc thu xếp vận tải để đảm 
bảo việc giao hàng đúng thời gian ở mức giá cạnh tranh nhất. Trong những trường hợp như vậy, 
người mua thích sử dụng các điều kiện EXW hay FCA. 
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Các điều kiện CPT hay CIP có thể được sử dụng khi người mua muốn người bán thu xếp được 
phương tiện vận tải cũng như bảo hiểm (CPT). Tuy nhiên, với điều kiện nếu người mua chấp 
nhận chịu rủi ro, tổn thất hay mất hàng hóa trong quá trình vận chuyển. Cũng cần phải nói thêm 
rằng điều kiện CIP không sửa đổi sẽ không thích hợp đối với hàng bách hóa, do giá trị bảo hiểm 
chưa đạt tới giới hạn và do đó cần phải có khoản bảo hiểm phụ. Thông thường, nên áp dụng 
mức giá trị bảo hiểm lớn nhất (thí dụ như bảo hiểm với điều kiện A trong những điều kiện chính 
của Hiệp hội các nhà bảo hiểm London). 

Các điều kiện được khuyến nghị nên dùng và các điều kiện khác 

Hợp đồng mẫu của ICC liệt kê tất cả 13 điều kiện Incoterms cụ thể. Thêm vào đó, có một ô trống 
để điền những điều kiện giao hàng khác ngoài Incoterms. Tuy nhiên, như đã chỉ ra ở trên, các 
bên nên xem xét một cách cẩn thận liệu có nên áp dụng điều kiện khác ngoài Incoterms không. 
Nếu lựa chọn điều kiện khác ngoài Incoterms, các bên cần phải đảm bảo rằng không có sự hiểu 
lầm nào có thể phát sinh từ việc giải thích điều kiện đó. 

Hợp đồng mẫu của ICC phân biệt giữa điều kiện khuyến nghị nên dùng và những điều kiện khác. 

Dường như chỉ có những hợp đồng vận tải bằng đường biển là được liệt kê dưới mục "những 
điều kiện khác". Ðiều này gây ra một số lo lắng ở những nước như Nhật Bản, nơi phần lớn các 
trường hợp hàng hóa được xuất khẩu hay nhập khẩu theo điều kiện vận chuyển hàng hóa bằng 
đường biển. 

Nhưng đối với hàng hóa thành phẩm, việc lựa chọn điều kiện vận tải biển truyền thống dường 
như không thích hợp, bởi vì những hàng hóa này thường được đóng vào công ten nơ. Nếu như 
thế, nên lựa chọn những điều kiện FCA, CPT hay CIP thay cho FAS, FOB, CFR hay CIF. 

Hàng bách hóa sẽ ít khi được người mua dỡ ra khỏi tầu theo điều kiện DES hay xếp hàng xuống 
cầu tầu theo điều kiện DEQ. Nếu theo một điều kiện D, người bán có thể phải chuẩn bị hàng hóa 
sẵn cho người mua ở cảng đích, thì có thể lựa chọn điều kiện DDU hay DDP. 

Sự khác nhau giữa "những điều kiện được khuyến nghị nên dùng" và "những điều kiện khác" 
trong hợp đồng mẫu của ICC sẽ giúp cho việc lựa chọn một điều kiện giao hàng thích hợp, do đó 
điểm giao hàng được thoả thuận theo điều kiện thương mại này phải phù hợp với điểm mà hàng 
hóa thực sự được giao để vận chuyển. 

  

INCOTERMS VÀ HỢP ĐỒNG VẬN TẢI. 

Mối quan hệ giữa Incoterm và hợp đồng vận tải làm phát sinh một số rắc rối riêng do: 

• Một vài điều kiện Incoterms có thể chỉ sử dụng khi hàng hóa có thể được chở bằng 
đường biển (FAS, FOB, CFR, CIF, DES và DEQ).  

• Ðiều kiện giống nhau thường được sử dụng trong cả hợp đồng mua bán và hợp đồng 
vận tải.  

• Thực tiễn thương mại theo hợp đồng vận tải có thể thay đổi theo thời gian và địa điểm, 
cảng và những khu vực khác nhau;  

• Hợp đồng mua bán đôi khi khó mà phù hợp với hợp đồng vận chuyển.  
• Các bên vẫn có thể tiếp tục sử dụng một điều kiện thương mại quốc tế trruyền thống khi 

chúng trở nên không thích hợp bởi vì thực tiễn thương mại thay đổi (ví dụ họ có thể tiếp 
tục sử dụng FOB thay cho FCA khi không giao hàng lên tầu mà giao tới địa điểm vận tải 
hay ngoài khu vực cảng).  
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• Người bán hàng theo điều kiện C tham gia vào hợp đồng vận tải cùng với người mua vì 
lợi ích của người mua; điều này có thể cung cấp cho người mua khả năng khiếu nại về 
hàng hóa đối với hãng tầu khi cần thiết, cho dù người mua không ký hợp đồng với người 
vận tải;  

• Các bên không hiểu những ngoại lệ, những giới hạn về trách nhiệm của người vận tải 
(đặc biệt là về mặt vận tải hàng hóa bằng đường biển).  

Hợp đồng thuê tầu chuyến 

Như đã nói ở trên, các điều kiện vận tải bằng đường biển như FAS, FOB, CFR, DES hay DEQ 
chỉ nên được sử dụng khi hàng hóa, có ý định, được chuyên chở bằng đường biển, việc lựa 
chọn sai những điều kiện này có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng. Hơn nữa, ngay cả việc 
lựa chọn một điều kiện vận tải bằng đường biển đúng cũng có thể có một số vấn đề trong thực 
tiễn. Ví dụ như điều kiện FAS và FOB được sử dụng như là điều kiện ở hợp đồng thuê tầu 
chuyến, nhưng chức năng của những điều kiện này không nhất thiết phù hợp chức năng của nó 
trong Incoterms. Thay vào đó, điều kiện chính xác của hợp đồng thuê tầu chuyến sẽ quyết định 
nội dung của chúng. Ðiều này đặc biệt quan trọng, về mặt thời gian theo hợp đồng thuê tầu 
chuyến được đưa ra bởi người thuê tàu là đưa hàng ra dọc mạn tầu (FAS) hay bốc hàng lên tầu 
(FOB). Nếu vượt qua thời gian, người đi thuê tầu sẽ phải trả thêm cho chủ tầu một khoản tiền gọi 
là tiền phạt chậm bốc hàng. Nếu người thuê tầu sử dụng ít thời gian, do tiết kiệm thời gian cho 
chủ tầu do đó anh ta có thể được thưởng một khoản tiền gọi là tiền thưởng bốc dỡ nhanh. 
Những điều kiện của hợp đồng thuê tầu chuyến không liên quan gì tới người bán FAS hay FOB, 
do đó anh ta không phải là một bên trong hợp đồng với người chủ tầu. Chính vì vậy, việc làm cho 
những điều kiện của hợp đồng thuê tầu chuyến phù hợp với những điều kiện thương mại trong 
hợp đồng mua bán là rất cần thiết do đó, người mua FOB hay FAS khi là người thuê tầu trong 
hợp đồng thuê chuyến không phải trả khoản tiền phạt giao hàng chậm mà không cần tính tới việc 
ngườii bán sau đó có đem hàng hóa tới tầu trong thời gian cần thiết hay không. 

Theo điều kiện CFR và CIF, người bán sẽ thuê tầu, và việc thuê tầu này là vì lợi ích của chính 
anh ta, do đó việc đẩy nhanh tốc độ giao hàng sẽ tránh cho anh ta phải trả tiền phạt cho chủ tầu 
và có khả năng có thêm khoản tiền thưởng giao hàng nhanh. Tuy nhiên, rắc rối bây giờ là ở điểm 
đến. Theo điều kiện B4 của điều kiện CFR và CIF, người mua không những phải chấp nhận giao 
hàng tại điểm mà hàng hóa theo điều A4 đã được bốc lên tầu tại cảng bốc hàng mà anh ta còn 
phải nhận hàng từ người vận tải tại cảng đích định trước. Một lần nữa ở đây những điều kiện của 
hợp đồng thuê tầu chuyến không phù hợp với điều kiện của hợp đồng mua bán. 

Do đó ngay cả theo hợp đồng thuê tầu chuyến, người chủ tầu không có nghĩa vụ về việc dỡ 
hàng (như là theo điều kiện "miễn phí dỡ hàng"(free out) của hợp đồng thuê tầu chuyến), điều 
này cũng không cần thiết vì là người bán có quyền ký hợp đồng vận tải không bao gồm việc dỡ 
hàng khỏi tầu theo điều kiện CFR và CIF. Ðể làm rõ chi phí dỡ hàng, các bên đôi khi thêm "điều 
kiện tầu chợ" vào CFR và CIF. Dù rằng điều này thường có nghĩa là bao gồm cả hoạt động dỡ 
hàng, nhưng không có cách giải thích chính xác điều kiện về thuê tầu chợ này. Do đó các bên 
được khuyên nên làm rõ hợp đồng mua bán những khoản chi phí phát sinh trong việc bốc hàng. 

Khi những công việc dỡ hàng thuộc về người mua theo hợp đồng mua bán, cần phải xác định 
xem anh ta được phép có thời hạn dỡ hàng trong bao lâu trước khi anh ta phải trả khoản tiền 
phạt dỡ hàng chậm để giữ tầu ở cảng. Người mua phải chuẩn bị dỡ hàng ra khỏi tầu càng sớm 
càng tốt, ngay khi nhận được thông báo để chuẩn bị dỡ hàng. Anh ta sẽ phải chịu rủi ro nếu thời 
gian sẽ bắt đầu được tính trước khi anh ta sẵn sàng tiến hành công việc dỡ hàng. Thêm vào đó, 
anh ta chịu rủi ro do những trở ngại khác cản trở việc dỡ hàng trừ phi những trở ngại này được 
loại trừ theo điều kiện của hợp đồng mua bán. Một lần nữa, chúng ta thấy sự cần thiết phải có sự 
phù hợp giữa các điều kiện của hợp đồng mua bán với những điều kiện của hợp đồng thuê tầu 
chuyến. 
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Thông thường, người mua không muốn chịu rủi ro do việc phải trả cho người bán tiền phạt dỡ 
hàng chậm khi hàng hóa được vận chuyển bởi những hãng tầu chợ. Trong trường hợp này, 
hàng hóa thường được bốc dỡ bởi những hãng này và được cất giữ tại kho cho đến khi người 
mua nhận được hàng hóa. Ðiều này đặc biệt đúng trong hợp đồng thuê tầu phù hợp với những 
điều kiện trong hợp đồng mua bán đặc biệt quan trọng đối với loại hàng hóa chuyên chở với khối 
lượng lớn. Bởi vì, thực tiễn thương mại rất khác nhau ở những cảng khác nhau và thay đổi theo 
những thời gian khác nhau, việc không làm cho những điều kiện trong hợp đồng mua bán phù 
hợp với những điều kiện trong hợp đồng thuê tầu có thể dẫn tới những việc không vừa ý và 
những điều bất ngờ gây tốn kém. 

Vận chuyển thông dụng, thường dùng, phù hợp 

Theo những điều kiện C, người bán có nghĩa vụ thuê tầu "theo những điều kiện thông dụng - 
theo tuyến đường thông dụng của tầu biển thường đi - tầu sử dụng để chuyên chở hàng hóa 
theo mô tả trong hợp đồng một cách bình thường". Thực ra đề cập tới "thông dụng" và "thường 
dùng" không có nghĩa tầu đi biển là thích hợp hay đó là tầu có thể hạn chế tối thiểu rủi ro mất 
mát hay hư hỏng đối với hàng hóa. Nhưng nếu người bán chủ định lựa chọn một tầu kém tiêu 
chuẩn thì đây không phải là tầu bình thường, người mua có thể quy trách nhiệm cho người bán 
nếu có hư hỏng hay mất mát đối với hàng hóa. 

Chia sẻ rủi ro theo điều kiện CIF 

 

Trách nhiệm của người vận tải đường biển được giới hạn trong chừng mực thực hiện công việc 
cần mẫn hợp lý để đảm bảo rằng tầu của mình thích hợp với việc đi biển khi nó dời cảng. Anh ta 
được miễn trách nhiệm về hoả hoạn, mất mát hay hư hỏng hàng hóa do lỗi trong việc quản trị và 
điều khiển tầu. Giới hạn trách nhiệm này lý giải sự cần thiết đối với người bán và người mua phải 
mua bảo hiểm để bảo vệ hàng hóa của họ khỏi rủi ro mà họ phải chịu theo hợp đồng vận tải. Nếu 
hàng hóa được bán theo bất ký điều kiện C nào, người mua có thể được sự bảo vệ hoặc là bởi 
nghĩa vụ của người bán phải mua bảo hiểm theo điều kiện CIF hay bởi chính anh ta tự mua bảo 
hiểm. 

Vận đơn đường biển 

Thực tế là theo điều kiện C, người bán ký kết hợp đồng vận tải vì lợi ích của người mua, đặt 
người mua vào một vị trí mà anh ta không ký hợp đồng. Thực ra điều này giải thích sự phát triển 
của vận đơn được sử dụng trong chuyên chở hàng bằng đường biển. Việc nắm vận đơn quyết 
định quyền nhận hàng từ người vận tải tịa điểm đến. Ðây là một nghĩa vụ cơ bản của người bán 
theo điều kiện A8 của CFR hay CIF phải cung cấp cho người mua một loại chứng từ có thể cho 
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phép người mua đòi hàng hóa từ người vận tải tại cảng đến và trừ khi có thoả thuận khác, người 
mua có thể bán hàng hóa khi hàng đang trên đường vận chuyển bằng cách chuyển chứng từ cho 
người mua kế tiếp. 

Thông thường, chỉ có loại vận đơn có thể chuyển nhượng hay lưu thông được mới có đầy đủ cả 
hai chức năng trên. Nhưng trong những năm gần đây, những loại chứng từ vận chuyển đường 
biển khác cũng có thể được sử dụng. Bây giờ ngay cả khi không có vận đơn, người mua vẫn 
được phép nhận hàng hóa từ người vận tải tại cảng đến. Chứng từ vận tải đường biển (chứng từ 
vận tải tầu chợ, hay giấy nhận hàng tại cảng) có phần hướng dẫn của người giao hàng cho 
người vận tải giao hàng hóa cho một người định sẵn tại điểm đến. Phần hướng dẫn này cũng có 
thể không được huỷ ngang, với kết qủa này người giao hàng tránh được việc phải gửi thêm 
những lời hướng dẫn cho người vận tải. Phần hướng dẫn này có thể được gửi bằng hệ thống dữ 
liệu điện tử, được bàn tới ở phần sau. 

Bán hàng đang trên đường vận chuyển 

Incoterms không có điều kiện về bán hàng hóa khi hàng đang trên đường vận chuyển. Trong 
thực tiễn, CFR hay CIF thường hay được sử dụng. Khi người bán ký hợp đồng vận tải với người 
vận tải anh ta sẽ nhận được một vận đơn có thể được sử dụng cho hợp đồng bán hàng thứ nhất, 
như đã nói trong điều kiện A8 của Incoterms. Nhưng người mua sau đó có thể đóng vai trò người 
bán trong hợp đồng bán hàng thứ hai và chuyển vận đơn đó cho người mua thứ hai. Những 
cuộc mua bán sau đó có thể thực hiện để chuyển rủi ro từ người bán sang người mua tại thời 
điểm hợp đồng được ký kết, khi hàng hóa còn đang ở giữa biển và không có gì chắc chắn về 
điều kiện của hàng. Do đó điều 58, CISG nói rằng theo chứng từ vận tải tại thời điểm hàng hóa 
được chuyển cho người vận tải, các bên có thể chuyển rủi ro. Nếu như vậy, người mua được 
quyền khiếu nại đối với người phát hành chứng từ vận tải. Theo nghĩa này, CFR và CIF thích 
hợp trong việc sử dụng để có thể mua bán hàng hóa khi hàng còn đang trên đường vận chuyển. 

Người mua từ chối vận đơn không hợp lệ theo điều kiện CFR/CIF 

  

  

  

CÁC NGHĨA VỤ VỀ BỐC VÀ DỠ HÀNG HOÁ TRONG INCOTERMS 
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Khi các phương tiện được sử dụng để bốc hàng hóa và giao hàng hóa theo điều kiện FCA, 
Incoterms sử dụng nguyên tắc chính là bên nào chịu trách nhiệm về các phương tiện bốc hàng 
và dỡ hàng thì do đó cũng có thể chịu trách nhiệm cả về các công việc liên quan như người bán 
phải giao hàng lên các phương tiện do người mua gửi tới để chở hàng và người mua dỡ hàng 
hóa ra khỏi phương tiện mà người bán đã gửi hàng đến giao hàng tại một địa điểm do người 
mua chọn trước. 

Những thay đổi trong FCA, DDU và DDP 

Điều A4 FCA Incoterms 1990 quy định việc giao hàng cho người vận tải không ít hơn 7 trường 
hợp khác nhau như là vận chuyển bằng đường sắt, đường bộ, đường thuỷ nội địa, biển và hàng 
không, hình thức vận chuyển không định trước hay bằng phương thức vận chuyển đa thức. Cho 
dù đã có những cố gắng để có được những hướng dẫn thích hợp về điểm quan trọng là nơi nào 
người mua, theo điều kiện FCA, sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nhận hàng của họ, nhưng vẫn cần 
phải có sự chính xác hơn nữa. Do đó, trong Incoterms 2000, thay vì mô tả giao hàng như thế nào 
trong các loại phương tiện vận tải khác nhau, chỉ giải quyết những trường hợp chung nhất có khó 
khăn. Trong thực tiễn, người bán thường bốc hàng bất cứ khi nào người mua gửi phương tiện 
tới, còn người mua sẽ dỡ hàng ra khỏi phương tiện của người bán gửi tới để giao hàng tại một 
địa điểm được người mua lựa chọn. Điều này cũng thường xảy ra trong điều kiện D, người bán 
bốc hàng lên phương tiện do người mua gửi tới trong khi người mua thường dỡ hàng ra khỏi 
phương tiện chở hàng do người bán gửi tới. Nhưng thực tiễn thương mại như vậy không đủ 
chắc chắn để phản ánh được trong điều A4 DDU/DDP. 

  

NGHĨA VỤ LIÊN QUAN TỚI THÔNG QUAN XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU  

Incoterms được dựa trên nguyên tắc chính, đó là bên có điều kiện thuận lợi nhất thì đảm nhận 
chức năng thông quan cho hàng hóa và trả thuế và các chi phí khác liên quan tới việc xuất nhập 
khẩu. Do đó: 

• Theo mọi điều kiện F người bán nên làm những việc cần thiết để thông quan xuất khẩu.  
• Theo mọi điều kiện C người bán nhận nghĩa vụ về việc xuất khẩu và người mua nhận 

nghĩa vụ nhập khẩu.  
• Theo mọi điều kiện D trừ DDP người mua nên làm những gì cần thiết để thông quan 

nhập khẩu cho hàng hóa.  
• Theo điều kiện EXW người mua cũng phải nhận nghĩa vụ về việc xuất khẩu cũng như 

nhập khẩu (đây là một ngoại lệ theo nguyên tắc chính do bản chất của điều kiện EXW 
thể hiện người mua có nghĩa vụ nhỏ nhất); và  

• Khi không có yêu cầu về hải quan, mọi điều kiện Incoterms được sử dụng không có sự 
khác nhau, vì thế các nghĩa vụ liên quan tới thông quan xuất nhập khẩu chỉ có liên quan 
khi nào được áp dụng.  

Nghĩa vụ thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa không chỉ đơn thuần là về vấn đề trách nhiệm và 
chi phí. Việc liệu khi nào người bán hay người mua sẽ chịu rủi ro khi khó khăn nảy sinh là rất 
quan trọng. Thông thường những khó khăn gây ra sự trễ nải chỉ như là một hậu quả của việc 
cung cấp thông tin sai hay không thích hợp cho các cơ quan hải quan không đúng. Nhưng trong 
một số trường hợp, thông tin sai lệch có thể dẫn tới hải quan phạt vạ hay việc cấm xuất nhập 
khẩu không lường trước có thể ngăn không cho hàng hóa được xuất hoặc nhập vào một quốc 
gia và do đó cản trở việc thực hiện hợp đồng mua bán. 

Incoterms không giải quyết câu hỏi liệu bên có nghĩa vụ thực hiện thông quan xuất khẩu hay 
nhập khẩu có trách nhiệm đối với bên kia khi hợp đồng bị vi phạm hay không, hay liệu những vi 
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phạm nào có thể được miễn trách trước luật pháp hay theo điều kiện của hợp đồng mua bán 
(điều 79 của CISG). 

Thông thường, bên ở tại nước xuất khẩu hay ở tại nước nhập khẩu sẽ thích hợp với việc đảm 
nhận việc thông quan xuất khẩu hay nhập khẩu. Đầu tiên, thứ nhất là nó đơn giản cho việc xác 
định chi phí, xác định những khó khăn hay rủi ro liên quan tới việc thông quan cho hàng hóa. Thứ 
hai, nguyên tắc hải quan và thuế được xây dựng ở mỗi quốc gia dựa trên giả định rằng người 
xuất khẩu và người nhập khẩu có thể xác định chi phí liên quan tới việc thông quan; điều này cho 
phép có được một khoản giảm thuế do một bên cư trú trong nước mà không dành lợi ích tương 
tự cho người nước ngoài. Các bên được nhắc nhở trong phần mở đầu của điều kiện DDP là có 
thể loại trừ khỏi nghĩa vụ của người bán một vài loại chi phí như là thuế VAT, phải trả cho việc 
nhập khẩu hàng hóa. 

Những thay đổi trong điều kiện FAS 

Để thống nhất trong việc đặt nghĩa vụ thông quan là nghĩa vụ của bên cư trú tại quốc gia đó, có 
một thay đổi trong điều kiện FAS mà theo Incoterms 1990 nghĩa vụ thông quan xuất khẩu được 
quy định là nghĩa vụ của người mua. Bây giờ đã được thay đổi, do đó, nghĩa vụ thông quan 
được dành cho người bán. Vì vậy, đây là một thay đổi quan trọng, được in hoa trong phần giới 
thiệu điều kiện FAS. Do đó trong mọi điều kiện F, nghĩa vụ thông quan xuất khẩu được quy định 
là nghĩa vụ của người bán. 

EXW và thủ tục xuất khẩu 

Bất cứ khi nào sử dụng điều kiện EXW cho một thương vụ xuất khẩu, để thống nhất với chính 
sách chọn điều kiện F, thì dường như việc đặt nghĩa vụ thông quan xuất khẩu cho người bán là 
thích hợp. Tuy nhiên, theo nguyên tắc chính của điều kiện EXW thì người bán chỉ có nghĩa vụ tối 
thiểu là chuẩn bị hàng hóa sẵn sàng cho người mua tại cơ sở của người bán. Trong trường hợp 
ở những quốc gia mà người mua không thể trực tiếp xuất khẩu, hay có lẽ không xuất khẩu mà để 
bán lại cho bên khác trong quốc gia đó, một thay đổi trong điều kiện EXW liên quan tới nghĩa vụ 
thông quan có thể không đặt ra cho các bên không có khả năng lựa chọn Incoterms thích hợp. 
Do đó, điều kiện EXW không thay đổi được quyết định không được sử dụng về mặt này nhưng 
có lưu ý ở phần mở đầu là người mua nên đảm bảo rằng anh ta có thể thực hiện các thủ tục xuất 
khẩu trực tiếp hay gián tiếp. Nếu anh ta không thể, anh ta nên hạn chế sử dụng điều kiện EXW 
nguyên trạng. 

Do đó mọi điều kiện C cũng như điều kiện F trình bày trong hợp đồng vận chuyển luôn nhấn 
mạnh rằng người bán phải thông quan hàng hóa xuất khẩu trong khi người mua phải thông quan 
hàng hóa nhập khẩu. 

Khu vực tự do thuế quan 

Có một vài sự hiểu lầm khi sử dụng điều kiện Incoterms trong mua bán giữa các nước thuộc EU. 
Các bên thường sử dụng một điều kiện thương mại quốc tế mà không đề cập tới vấn đề thông 
quan, vì cho rằng việc này là không cần thiết nữa, nhất là theo cách hiểu truyền thống. Dĩ nhiên 
vấn đề nảy sinh không chỉ ở trong quan hệ thương mại giữa các nước thuộc EU mà còn xảy ra ở 
các khu vực khác nơi các thủ tục hải quan không còn cần thiết. Cho dù không cần nói rằng một 
điều kiện thương mại quốc tế vẫn được sử dụng dù có việc giảm bớt một số nghĩa vụ cho người 
bán hay người mua, trong Incoterms 2000 làm rõ rằng những điều kiện về thông quan hàng hóa 
xuất khẩu hay nhập khẩu chỉ có tác dụng tại nơi có thể áp dụng. 

Ngay cả trong khu vực phi thuế quan, những yêu cầu cụ thể vẫn có thể được quy định đối với 
một số loại hàng hóa, ví dụ như là đồ uống có cồn hay thuốc lá (hàng hóa phải nộp thuế). 
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Trách nhiệm về các chi phí 

Trong thực tiễn, các loại chi phí khác nhau có thể có liên quan tới việc dỡ hàng. Để tránh việc đặt 
nghĩa vụ cho người bán phải trả mọi khoản chi phí này, từ "chính thức" (official) được sử dụng 
một vài nơi trong Incoterms 1990. Từ này không còn có trong Incoterms 2000 nữa, nhưng trong 
điều A2 người bán chỉ có trách nhiệm thực hiện mọi thủ tục hải quan và theo điều A6 anh ta 
không phải trả bất kỳ khoản chi phí phụ thêm nào sau khi anh ta đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ 
giao hàng theo điều A4. Do đó, những chi phí phụ thêm như thế không liên quan tới thhủ tục hải 
quan sẽ không thuộc về phía người bán. 

  

INCOTERMS VÀ BẢO HIỂM  

Incoterms chỉ đề cập tới nghĩa vụ của người bán phải mua bảo hiểm vì lợi ích của người mua 
theo điều kiện CIF và CIP. Trong mọi điều kiện khác, các bên tự quyết định việc mua bảo hiểm 
nếu họ cảm thấy cần thiết. 

Nghĩa vụ mua bảo hiểm của người bán vì lợi ích của người mua: 

• Xuất phát từ bản chất của các điều kiện C đòi hỏi người bán ký kết hợp đồng với người 
bảo hiểm - không đề cập tới rủi ro về mất mát hay hư hỏng hàng hóa trong quá trình vận 
chuyển;  

• Đòi hỏi ngươì bán chỉ mua bảo hiểm theo điều kiện thấp nhất (điều kiện C theo Những 
điều kiện bảo hiểm của Hiệp hội các nhà bảo hiểm London); và  

• Cho phép người mua thoả thuận với người bán tăng mức bảo hiểm hay người mua tự 
mua bảo hiểm.  

Bất cứ khi nào hàng hóa không có ý định bán trong quá trình vận chuyển, các bên trong hợp 
đồng đều có thể, một cách tự nhiên, tự mình mua bảo hiểm để người bán có thể tự bảo vệ đối 
với rủi ro, mất mát hay hư hỏng hàng hóa cho tới khi anh ta còn chịu rủi ro. Đối với người bán, 
điều này sẽ đòi hỏi người bán mua bảo hiểm tới điểm giao hàng theo điều kiện D, C, D và ngược 
lại không cần phải mua bảo hiểm trong các trường hợp hàng được bán theo các điều kiện EXW. 

Bảo hiểm khi các bên sử dụng FOB thay thế FCA 

Rắc rối nảy sinh khi rủi ro, trong quá trình vận tải, được chia giữa người mua và người bán tại 
điểm phân chia trách nhiệm. Trong trường hợp này, người bán không cần bảo hiểm vì lợi ích của 
mình sau khi anh ta đã đặt hàng hóa tại điểm được ghi trong điều A4 của Incoterms, trong khi 
người mua không cần bảo hiểm vì lợi ích của mình trước điểm đó. Điều này có nghĩa là, một 
người mua theo điều kiện FOB không có nghĩa vụ mua bảo hiểm trước khi hàng hóa chuyển qua 
lan can tầu và như vậy, người bán theo điều kiện FOB phải chịu rủi ro cho đến trước khi đạt 
được điểm trên. 

Nếu các bên sử dụng FOB khi điều kiện FCA có thể được sử dụng thay thế, người bán vẫn chịu 
rủi ro ngay cả sau khi hàng hóa đã được chuyển cho người vận tải được chỉ định của người mua 
tại điểm đỗ của người vận tải hay tại một vị trí khác ngoài tầu. Thông thường, người bán thường 
có hợp đồng bảo hiểm chung "hợp đồng bảo hiểm mở" bảo vệ họ trong những trường hợp như 
vậy. Tuy nhiên, người bán mua bảo hiểm tương đương trong những trường hợp như vậy thì điều 
kiện về qúa trình vận tải sẽ tác động tới là bảo hiểm sẽ kéo dài từ nhà xưởng tới nhà xưởng, do 
dó bao gồm giai đoạn trước khi bốc hàng lên tầu. Có hai lý do: thứ nhất, người bán FOB không 
phải là người ký hợp đồng trong hợp đồng bảo hiểm cho người mua FOB, thứ hai, người mua 
FOB không có lợi ích nào cần phải được bảo hiểm trước khi hàng hóa được bốc qua lan can tầu. 
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Bảo hiểm theo điều kiện CIF và CIP 

Chỉ có CIF và CIP là hai điều kiện trong Incoterms đề cập tới bảo hiểm. Thực ra CIP là điều kiện 
vận tải đường biển CFR bổ sung nghĩa vụ mua bảo hiểm tương tự CIP và CPT (dùng cho mọi 
phương thức vận tải). Do hàng hóa thường không được bán lại trong qúa trình vận chuyển trừ 
khi chúng được vận chuyển bằng đường biển, CIF là điều kiện thông dụng nhất trong Incoterms 
có bao gồm nghĩa vụ bảo hiểm của người mua vì lợi ích của người bán. Điều này giải thích tại 
sao nghĩa vụ của người bán được giới hạn ở mức bảo hiểm tối thiểu, bởi vì nếu hàng hóa có ý 
định bán lại trong qúa trình vận chuyển, người ta sẽ không biết đến hợp đồng bảo hiểm hàng hóa 
của những người đến sau đó. 

Tuy nhiên, bảo hiểm ở mức tối thiểu thường không thích hợp ngay cả đối với hàng hóa có thể 
đựợc bán trong qúa trình vận chuyển. Hàng hóa có thể bị hư hỏng do bao bì bị hỏng hay nước 
biển ngấm vào trong khoang tầu. Những rủi ro như vậy không có trong điều kiện C (1982) song 
chúng được bảo hiểm rủi ro về nước biển ngấm vào khoang trong điều kiện 13 (1.2.3) cũng như 
mọi loại rủi ro theo điều kiện A. 

Khi nào không bao gồm bảo hiểm 

Tuy nhiên, cần ghi nhớ rằng đối với các điều khoản A-, B-, C- thì không có bảo hiểm đối với các 
tổn thất, thiệt hại hay các chi phí phát sinh do tính chất của hàng hóa, do bao bì không đúng quy 
cách hay bảo hiểm đối với các tổn thất, thiệt hại hay các chi phí phát sinh do tình trạng mất khả 
năng thanh toán hay mất khả năng thực hiện các trái vụ tài chính của chủ sở hữu, người quản lý, 
người cho thuê tầu hay người khai thác tầu. Chính vì vậy điều này có thể gây ra cho người mua 
phải chịu các rủi ro chưa được bảo hiểm do người bán theo điều kiện CFR và CIF có thể tránh 
được các nghĩa vụ đó với điều kiện người này chứng minh được rằng anh ta đã thực hiện đầy đủ 
trách nhiệm theo A3 là "ký kết hợp đồng theo các điều kiện thông thường ... để vận tải... theo 
tuyến đường thông thường trên một con tầu có đủ khả năng đi biển ... thuộc loại thường được 
sử dụng...". Nếu các tổn thất và thiệt hại phát sinh do bao bì chưa đầy đủ thì người bán có thể 
phải chịu trách nhiệm theo điều khoản A9 của Incoterms, nhưng cả người bán và người mua đều 
không được bảo hiểm. 

Rủi ro chiến tranh và đình công 

Hình thức bảo hiểm tiêu chuẩn theo các điều khoản A,B và C loại trừ không bảo hiểm rủi ro chiến 
tranh cũng như các tổn thất, thiệt hại hay các chi phí phát sinh do đình công, các sự biến lao 
động, bạo động và các trường hợp dân biến khác.Trong trường hợp đựơc yêu cầu mua bảo 
hiểm đối với các rủi ro này thì điều khoản A3(b) điều kiện CIF và CIP đòi hỏi người bán phải mua 
bảo hiểm đối với các rủi ro đó theo điều kiện bảo hiểm có thể mua được trên thị trường. 

  

INCOTERMS VÀ TÍN DỤNG CHỨNG TỪ  

Mối quan hệ giữa Incoterms và tín dụng chứng từ liên quan tới nghĩa vụ của người bán phải giao 
các chứng từ cho người mua để làm bằng chứng rằng người bán thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ 
của mình theo các quy định của Incoterms và hợp đồng mua bán và theo đó người mua có nghĩa 
vụ thanh toán cho người bán. Trong trường hợp này các bên tham gia hợp đồng phải đảm bảo 
rằng: 

• Đề nghị của người mua đối với ngân hàng thực hiện quan hệ tín dụng chứng từ này 
(ngân hàng phát hành hay ngân hàng mở thư) phải hoàn toàn tương thích với các yêu 
cầu nêu trong hợp đồng mua bán;  
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• Người bán được kiểm tra trước, thậm chí trước khi giao hàng lên phương tiện vận 
chuyển, các điều khoản của tín dụng chứng từ.  

• Tránh các điểm không nhất quán giữa yêu cầu của tín dụng chứng từ với các yêu cầu 
của hợp đồng mua bán do người mua có thể vi phạm nghĩa vụ thanh toán nếu người 
bán không được nhận tiền theo tín dụng chứng từ, mặc dù các chứng từ phải có phù 
hợp với yêu cầu của hợp đồng mua bán; và  

• Người mua không ra lệnh cho ngân hàng thanh toán khi nhận đựơc các chứng từ vận tải 
mà theo đó quyền kiểm soát định đoạt đối với các hàng hóa liên quan và làm cho người 
bán không thể gửi hàng hóa cho người khác sau khi người này đã trả tiền hàng.  

Quan hệ giữa tín dụng chứng từ và hợp đồng mua bán 

 

Trong thực tế vẫn phát sinh nhiều vấn đề do người mua và người bán không đảm bảo các mệnh 
lệnh cuả họ đối với ngân hàng mở hay phát hành tín dụng phù hợp với các điều kiện trong hợp 
đồng mua bán. Để có thể giúp người mua và người bán rõ hơn về các loại chứng từ cần phải có 
trong các tình huống khác nhau theo hợp đồng mua bán - và để có thể cho phép người bán kiểm 
tra xem các chứng từ cần có theo yêu cầu của hợp đồng mua bán có phù hợp với các chứng từ 
của người bán phải xuất trình theo tín dụng chứng từ - Hợp đồng mẫu của ICC trong phần Giới 
thiệu, Điều 8, liệt kê các loại chứng từ thông dụng nhất như sau: 

Loại chứng từ 

Vận đơn (Bill of Lading) 

Phương thức vận tải  

  

Đường biển. Vận đơn cũng thường được sử dụng trong vận tải đa phương thức. 
Bình luận 

Các chứng từ sở hữu có thể chuyển nhượng được sẽ cho phép người mua bán lại hay cầm 
cố hàng hóa khi hàng đang trên đường vận chuyển bằng cách chuyển nhượng các chứng từ 
đó được ghi "theo lệnh của" 

Loại chứng từ 

Chứng từ vận tải đa phương thức (Multimodal Transport Documents) 

Phương thức vận tải 

Quá trình vận chuyển liên quan tới việc chuyên chở của ít nhất hai loại hình thức khác nhau. 
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Bình luận 

Loại chứng từ này có thể có nhiều tên khác nhau như Chứng từ vận tải hỗn hợp, Vận đơn 
Công ten nơ, Vận đơn Vận tải đa phương thức FIATA và một số loại khác  

Loại chứng từ 

Hoá đơn đường biển (Seawaybill) 

Phương thức vận tải 

Ðường biển. 

Bình luận 

Cũng được biết tới với nhiều tên khác nhau: Hóa đơn hàng hóa, Vận đơn không chuyển 
nhượng,Vận đơn tầu chợ. 

Loại chứng từ 

Biên lai thuyền phó (Mate’s Receipt) 

Phương thức vận tải 

Ðường biển 

Bình luận 

Chứng từ chứng minh bằng chứng minh về việc giao hàng đã được giao cho người chuyên 
chở. 

 

Ðôi khi được giao cho chủ hàng theo điều kiện FOB hay FCA và có thể được sử dụng để 
thanh toán vơí người mua thay cho vận đơn. 

Loại chứng từ 

Vận đơn hàng không 

Phương thức vận tải 

Ðường không 

Bình luận 

Trong một số trường hợp được gọi là chứng từ vận tải hàng không. 

Loại chứng từ 

Chứng từ gửi hàng 
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Phương thức vận tải 

Ðường bộ 

Bình luận 

Trong một số trường hợp còn được gọi là Chứng từ gửi hàng CIM (đường sắt) hay CMR 
(đường bộ) hay là hóa đơn gửi hàng. 

Loại chứng từ 

Chứng nhận lưu kho 

Phương thức vận tải 

Ðường bộ hay đường biển. 

Bình luận 

Là loại chứng từ có thể chuyển nhượng được, được sử dụng trong trường hợp hàng hóa lưu 
kho để người mua có thể nhận hàng tại nơi của người bán hay của người mua. 

Loại chứng từ 

Chứng từ Người giao nhận 

Phương thức vận tải 

Ðường biển, đường không, đường bộ hay đa phương thức. 

Bình luận 

Cần phải phân định rõ là người giao nhận chịu trách nhiệm vận chuyển với tư cách là người 
chuyên chở hay là đại lý của người chuyên chở. 

Loại chứng từ 

Danh mục đóng hàng 

Phương thức vận tải 

Biển, đường bộ, đa phương thức. 

  

Trong phần A, Các điều kiện cụ thể của Điều 7, Hợp đồng mẫu của ICC, các bên tham gia vào 
hợp đồng cần đưa vào ngày tháng cụ thể để thông báo tín dụng chứng từ cho người bán một số 
ngày trước ngày giao hàng. Các bên tham gia hợp đồng cần phải đảm bảo khoảng thời gian đủ 
để người bán có thể kiểm tra tính phù hợp của các chứng từ được nêu trong lệnh mở tín dụng 
đối với ngân hàng so với những yêu cầu của hợp đồng mua bán. 
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Cũng cần phải ghi nhớ rằng vận đơn là loại chứng từ sở hữu duy nhất có thể được sử dụng nếu 
người mua muốn bán hay cầm cố các hàng hóa đang trên đường vận chuyển. Việc bán hàng 
hay cầm cố này được thực hiện bằng việc chuyển giao chứng từ bằng văn bản hay dưới dạng 
thư điện tử tương đương. Đồng thời, "hóa đơn đường biển" là loại chứng từ không thể chuyển 
nhượng và người bán có thể thay đổi hướng giao hàng trừ khi 4 hóa đơn này có điều khoản quy 
định không cho thực hiện việc này (lệnh không hủy ngang đối với người chuyên chở, giao hàng 
cho người nhận đích danh, hoặc điều khoản thường gọi là NO DISP). 

Việc giao hàng của người vận chuyển đường biển cho người mua 

  

INCOTERMS VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ  

Việc thay thế các hình thức chứng từ văn bản bằng phương thức thay đổi dữ liệu điện tử (EDI) 
đã được Incoterms 1990 công nhận. Cũng cần ghi nhận rằng: 

• người mua vẫn có thể yêu cầu phải có các chứng từ bằng văn bản trừ phi các bên đã 
nhất trí tiến hành trao đổi bằng phương tiện điện tử (thoả thuận EDI);  

• bất kỳ hệ thống EDI nào thay thế chứng từ văn bản đều phải quy định hình thức điện tử 
nào tương đương với chứng từ văn bản nào và phải đảm bảo tính an toàn và phát triển 
hoàn chỉnh;  

• sự thay thế ngày càng gia tăng hình thức trao đổi chứng từ văn bản bằng EDI sẽ được 
thúc đẩy vào đầu những năm của thiên niên kỷ tới thông qua sử dụng hệ thống BOLERO 
hay các hệ thống tương tự.  

Các nỗ lực phát triển có tính tới thương mại điện tử 

Vào cuối những năm 80 người ta đã dự báo thương mại điện tử sẽ phát triển tới mức các yêu 
cầu truyền thống đối với chứng từ văn bản theo Incoterms sẽ được các bên bổ sung bằng quy 
định lựa chọn các hình thức chứng từ điện tử tương đương với dạng thức văn bản. Như vậy, tại 
phần cuối của mỗi điều A8 (trừ EXW do không đòi hỏi phải có chứng từ) của cả Incoterms 1990 
và Incoterms 2000 đều dẫn chiếu tới tình huống mà người bán và người mua nhất trí trao đổi với 
nhau dưới dạng điện tử. Nếu các bên thực hiện như vậy, chứng từ bằng văn bản có thể được 
thay thế bằng "giao dịch trao đổi dữ liệu tương đương". 

Vào cùng thời điểm xây dựng Incoterms 1990, Uỷ ban Hàng hải Quốc tế (Comité Maritime 
International - CMI) đã đưa ra bản Quy tắc về Vận đơn Điện tử. Theo bản Quy tắc này, quyền 
kiểm soát hàng hóa và quyền được chuyển nhượng sang người thứ ba đòi hỏi phải sở hữu được 
"Mã khoá" sẽ được người chuyên chở cung cấp cho chủ hàng khi nhận hàng. Khóa này sẽ được 
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cung cấp theo một hình thức nào đó, phù hợp về mặt kỹ thuật được các bên nhất trí là đảm bảo 
tính chân thực và toàn vẹn của việc trao đổi thông điệp điện tử. Việc chuyển giao mã khoá cho 
các bên tiếp theo sẽ được thực hiện bằng việc thông báo cho người vận chuyển rằng Người giữ 
Mã khoá hiện tại muốn chuyển giao quyền kiểm soát và chuyển giao cho Người giữ Mã khoá 
mới. Nếu người này được chấp nhận trở thành Người giữ Mã khóa mới thì người vận chuyển sẽ 
hủy Mã khóa và phát hành Mã khóa mới. 

Hiệp định trao đổi dữ liệu điện tử 

  

 Hệ thống này được xây dựng trên cơ sở nguyên tắc chỉ có một Mã khóa duy nhất đối với mỗi 
người nắm giữ và không được chuyển giao cho Người giữ Mã khóa mới. Mã khóa là yếu tố tách 
biệt và riêng rẽ với hợp đồng vận chuyển và khác biệt với mã khóa bảo mật hay mã xác định để 
truy nhập mạng máy tính. Nếu Người giữ Mã khóa mới không muốn tham gia vào hệ thống điện 
tử. Nguyên tắc này cũng đưa ra khả năng lựa chọn đối với Người giữ Mã khóa được đề nghị 
người chuyên chở cấp Vận đơn bằng văn bản và vận đơn này có thể chuyển giao cho những 
chủ sở hữu tiếp theo. Vận đơn bằng văn bản này sẽ nêu trong đó rằng việc phát hành vận đơn 
này là do kết thúc thủ tục EDI. Ngay sau khi phát hành vận đơn bằng văn bản, Mã khóa sẽ được 
huỷ và thủ tục EDI được chấm dứt. 

Theo các Nguyên tắc của CMI, trên thực tế các bên tham gia, người chuyên chở, chủ hàng 
(người giữ Mã khóa đầu tiên) và người nhận hàng (là người giữ Mã khóa tiếp sau). Với điều kiện 
là tất cả các bên đều muốn tham gia vào thủ tục EDI theo Nguyên tắc thì thông thường ít xảy ra 
vấn đề trục trặc. Tuy nhiên hiện tại thị trường chưa sẵn sàng chấp nhận hệ thống này. Thay vào 
đó các Nguyên tắc CMI đã khuyến khích các động thái xây dựng các tổ chức quốc tế mới. 
UNCITRAL đã xây dựng Luật mẫu về Thương mại điện tử 1996 trong đó bao gồm 2 điều khoản 
quan trọng về chứng từ vận chuyển (Điều 16- 17). Luật mẫu này dựa chủ yếu vào hệ thống theo 
Nguyên tắc CMI về Vận đơn điện tử. Nhìn chung, một số chức năng, thứ nhất đó là bằng chứng 
của một thoả thuận và thứ hai đó là cho phép một bên có quyền nhận hàng hóa từ người vận 
chuyển tại điểm đích và chuyển giao các quyền đối với hàng hóa trên đường vận chuyển. Nếu 
các chức năng của Vận đơn bằng văn bản cũng có thể được thực hiện thông qua các hình thức 
khác chẳng hạn như việc trao đổi thông tin điện tử thì Luật mẫu này nên được công nhận trên 
thế giới. 

Mức độ tin cậy của hệ thống điện tử so với hệ thống chứng từ văn bản: 

BOLERO và các hệ thống khác. 

Dù đúng hay sai, thị trường sẽ vẫn cho rằng chứng từ bằng văn bản sẽ là phương thức cung cấp 
các bằng chứng đáng tin cậy nhất cũng như để đảm bảo tính chân thực của nội dung chứng từ. 
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Để có thể được mọi người chấp nhận rộng rãi thì hệ thống điện tử phải đảm bảo mức độ tin cậy 
tương đương với hệ thống chứng từ bằng văn bản. Và dường như sự phát triển chậm của các 
chứng từ hệ thống vận tải điện tử là kết quả của giả định sai lầm rằng các hệ thống này không 
đảm bảo độ tin cậy. 

Tuy nhiên các vấn đề này sẽ thay đổi nhanh vào đầu thiên niên kỷ mới. Một hệ thống có tên gọi 
là BOLERO được thiết lập với sự bảo trợ của Hiệp hội Thông tin Viễn thông tài chính liên ngân 
hàng (SWIFT) và Hiệp hội Vận tải hỗn hợp (TTC). BOLERO khác với hệ thống xây dựng theo 
tiêu chuẩn của CMI ở chỗ các thông điệp được gửi và nhận thông qua một Bên thứ ba được uỷ 
thác (TTP). Tính chân thực và toàn vẹn của các thông điệp điện tử được đảm bảo thông qua các 
chữ ký điện tử để xác định người gửi cũng như người nhận và loại trừ khả năng các bên tham 
gia có thể thay đổi nội dung của thông điệp sau khi đã gửi đi. Chính vì vậy tổ chức đứng ra quản 
lý hệ thống như BOLERO này có thể đảm bảo việc chuyển giao chính xác các thông điệp EDI. 

Hệ thống BOLERO tạo ra giá trị gia tăng đối với tất cả các bên tham gia thông qua việc yêu cầu 
họ đăng ký vào Sách Nguyên tắc trong đó cũng quy định về "thỏa thuận điện tử" như được nhắc 
tới trong điều A8 của Incoterms. Hệ thống không hạn chế cho phép không chỉ người chuyên chở, 
chủ hàng và người nhận hàng tham gia mà còn mở đối với các bên tham gia khác, ví dụ như các 
tổ chức giao nhận, bảo hiểm, các cơ quan hải quan, ngân hàng và các tổ chức chính phủ đứng 
ra cấp giấy phép hay giấy chứng nhận xuất xứ. 

  

CÁC BIẾN THỂ KHÁC CỦA INCOTERMS 

Do Incoterms chỉ phản ánh các tập quán thương mại được sử dụng phổ biến nhất chính vì vậy 
các bên tham gia có thể muốn có các điều chỉnh nào đó đối với các quy định của Incoterms hay 
bổ sung một số quy định nhằm nâng cao tính chính xác. Tuy nhiên khi đó cần chú ý: 

• các bên giao dịch ngoài phạm vi của Incoterms và hợp đồng sẽ phải tự chịu rủi ro;  
• chính vì vậy cần phải sửa đổi liệu các quy định nằm ngoài Incoterms có phù hợp hay 

không?  
• một điều khoản bổ sung hay điều chỉnh như vậy cần phải được soạn thảo kỹ lưỡng để 

tránh các hậu qủa không mong muốn; và  
• một nghĩa vụ bổ sung không có nghĩa là sẽ có ảnh hưởng tới việc chia sẻ rủi ro theo 

Incoterms; các rủi ro không hoàn toàn được chia sẻ theo chức năng hay chi phí như có 
thể lấy bằng chứng thông qua các điều khoản C - theo đó người bán phải thanh toán tiền 
cước phí vận chuyển đến điểm đích được chỉ định nhưng không phải chịu rủi ro, tổn thất 
hay thiệt hại đối với hàng hóa sau khi đã gửi hàng từ nước xuất khẩu.  

Trong phần mở đầu của một số điều kiện, yêu cầu phải điều chỉnh Incoterms cho phù hợp cũng 
đã được ghi nhận. Trong một số trường hợp, ví dụ như theo điều kiện EXW, tập quán thương 
mại thường khác với nguyên tắc giải thích đối với các quy định. Như đã nêu trên, EXW cũng đã 
được giữ nguyên nội dung quy định truyền thống do yêu cầu phải có một điều kiện áp dụng cho 
các bên khi họ không muốn áp đặt thêm bất cứ nghĩa vụ nào đối với người bán ngoài việc anh ta 
phải đặt hàng hóa sẵn sàng cho người mua tại cơ sở của mình. 

Thông thường, không cần phải chuyển tất cả những gì người bán thực hiện thành các nghĩa vụ 
pháp lý. Do đó khi người bán giúp cho người mua chuyển hàng ra cầu ăn hàng trước khi bốc lên 
phương tiện tiếp nhận của người mua - hay ngay cả khi hỗ trợ người bốc hàng lên phương tiện 
đó - thì hiếm khi các bên lại cần phải đưa ra một điều khoản trong hợp đồng để đảm bảo rằng 
người bán, nếu anh ta không hỗ trợ người mua, thì sẽ bị coi là người vi phạm hợp đồng. 
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Các quy định bổ sung với điều kiện EXW 

Nếu các bên muốn đưa ra các nghĩa vụ bổ sung đối với người bán thì các bên nên làm rõ ý 
nghĩa của các quy định này. Ví dụ như nếu các bên chỉ bổ sung thêm yêu cầu "bốc hàng" đi kèm 
với điều kiện EXW thì cũng hợp lý nếu suy luận rằng người bán có trách nhiệm bốc hàng lên 
phương tiện nhận hàng của người mua. Tuy nhiên việc này không nêu rõ là hai bên có ý định là 
bắt người bán phải chịu rủi ro cho tới khi người bán đã hoàn tất bốc hàng theo yêu cầu. Đồng 
thời nếu chỉ quy định như vậy thì chưa rõ điều gì sẽ xảy ra đối với rủi ro, tổn thất hay thiệt hại đối 
với hàng hóa nếu phương tiện nhận hàng của người mua không tới đúng hạn. Như vậy người 
bán có tiếp tục phải chịu rủi ro hay không? 

Nếu các bên không muốn thay đổi quy định phân chia rủi ro theo điều kiện EXW mà chỉ muốn đặt 
thêm trách nhiệm đối với người bán phải bốc hàng lên phương tiện nhận hàng của người mua 
thì có thể quy định bằng cách bổ sung sau từ "bốc hàng" với cụm "do người mua chịu rủi ro" hay 
có thể quy định cụ thể hơn "do người mua chịu rủi ro sau khi người bán thông báo hàng hóa đã 
sẵn sàng giao cho người mua". 

Các quy định bổ sung với điều kiện FOB 

Trong một số trường hợp các điều kiện giao dịch thương mại sẽ không giúp ích cho các bên 
tham gia xác định chính xác chi phí bốc hàng hay dỡ hàng được phân bổ như thế nào. Đây chính 
là trường hợp đối với điều kiện giao hàng đường biển đối với điều kiện FOB, CFR, và CIF. Theo 
điều kiện FOB, quan niệm rằng rủi ro và chi phí sẽ chuyển giao từ người bán sang người mua 
khi hàng hóa đã qua lan can tầu sẽ không giúp để xác định xem chi phí bốc hàng sẽ được phân 
bổ ra sao. Việc này có thể rất khác nhau phụ thuộc vào tập quán của từng cảng. Chính vì vậy, 
các bên thường cố gắng quy định rõ bằng cách bổ sung thêm vào sau điều kiện FOB cụm từ "đã 
xếp hàng" hay "đã xếp và san hàng". Tuy nhiên cách quy định này liệu đã phản ánh rõ là chỉ áp 
dụng đối với chức năng, công việc và chi phí hay còn liên quan tới rủi ro cần nhất quan tới phân 
chia chức năng và chi phí. Trong trường hợp này, cách thức quy định cụ thể như trường hợp của 
điều kiện EXW, cũng tương đối phù hợp: ví dụ như nêu "đã xếp hàng rủi ro do người mua chịu 
sau khi hàng hóa đã qua lan can tầu". 

Nguy cơ có thể phát sinh các biến thể không xác định của Incoterms 

  

Các quy định bổ sung đối với điều kiện FCA 

Khi các bên sử dụng điều kiện FCA thay cho FOB, thì điểm giao hàng sẽ được chuyển từ lan can 
tầu tới một địa điểm trên đất liền nằm trong hay èm ngoài khu vực cảng của nước chuyển hàng. 
Do đó một số chi phí có thể phát sinh khi áp dụng FCA từ điểm giao hàng cho tới khi hàng hóa 
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đã được bốc lên tầu. Đặc biệt là có thể phát sinh khó khăn đối với một số chi phí đã ghi khấu trừ 
trong qúa trình xử lý và bảo quản hàng tại khu vực giao hàng được gọi là Phí bốc xếp (THC). 
Việc người mua có thể miễn cưỡng không chấp nhận thanh toán THC có thể giải thích tại sao 
các bên hợp đồng lại tiếp tục sử dụng điều kiện FOB mặc dù điều kiện FOB phản ánh điểm nhận 
hàng không chính xác. Tuy nhiên, nếu các bên muốn người bán phải thanh toán THC thì nên quy 
định điểm này một cách thật rõ ràng: "Điều kiện FCA của Incoterms 2000, THC do người bán 
chịu". Hoặc người mua và người bán có thể phân THC theo tỷ lệ "50% THC do người bán chịu". 

Các quy định bổ sung đối với điều kiện C 

Các quy định bổ sung đối với điều kiện C - thường gây ra các vấn đề đặc biệt phức tạp do các 
điều kiện này đã phản ánh thêm các hợp đồng vận chuyển như người ta thường gọi. Nếu nghĩa 
vụ có liên quan tới điểm đích được bổ sung thì cần phải có sự giải thích để thay đổi đặc điểm vốn 
có của điều kiện này - từ một điều kiện từ lúc vận chuyển trở thành điều khoản liên quan tới điểm 
đích - và kết quả là người bán sẽ phải chịu trách nhiệm cho tới khi hàng hóa đã thực sự tới cảng 
nhận hàng. 

Tuy nhiên các phương thức quy định "CIF dỡ hàng" hay "CIF khối lượng khi dỡ" được sử dụng 
thì thường các quy định này lại không được hiểu là có sự thay đổi bản chất cơ bản của điều kiện 
đó. Từ "dỡ hàng" thông thường được hiểu là dẫn chiếu tới chi phí dỡ hàng hay "khối lượng khi 
dỡ" chỉ có nghĩa là người mua cần phải thanh toán theo khối lượng bốc hàng đã được nghiệm 
thu, ví dụ như nếu tình trạng ngưng tụ hơi nước xảy ra trong qúa trình vận chuyển sẽ không 
được tính tới khi định giá. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là người bán sẽ phải chịu các rủi 
ro do tổn thất bất thường hay thiệt hại phát sinh trong qúa trình vận chuyển. Dù sao thì nếu các 
bên chỉ muốn xác định rõ mức độ chi phí người bán cần phải chịu để dỡ hàng tại cảng đích thì 
nên quy định điều này cụ thể hơn (ví dụ như "chi phí dỡ hàng cho tới khi hàng đã nằm trên cầu 
cảng sẽ do người bán chịu"). 

  

INCOTERMS VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN  

Do các điều kiện giao hàng có mối liên hệ rõ ràng đối với giá cả của hàng hóa chính vì vậy việc 
dẫn chiếu tới Incoterms thường được nêu trong chào hàng của người bán: người bán càng chịu 
nhiều nghĩa vụ thì giá chào càng cao. Trong trường hợp hợp đồng mua bán dưới hình thức văn 
bản, hoặc loại hợp đồng chuẩn ví dụ như Hợp đồng mẫu của ICC thì việc dẫn chiếu tới điều kiện 
Incoterms được áp dụng sẽ nằm trong điều khoản quy định về giao hàng của hợp đồng. Tuy 
nhiên cần đặc biệt chú ý: 

• ngay cả trong trường hợp không có các điều khoản quy định miễn giảm cụ thể thì các 
trường hợp ngoại lệ theo luật vẫn được áp dụng vì lợi ích của các bên tham gia hợp 
đồng (ví dụ như Điều 79 CISG);  

• Các điều kiện Incoterms không điều chỉnh vấn đề về quyền sở hữu đối với hàng hóa;  
• Incoterms không bắt buộc người bán phải giao hàng theo đúng hợp đồng mua bán và 

cũng không đề cập tới biện pháp giải quyết trong trường hợp vi phạm hợp đồng.  

Nếu sửa đổi sơ bộ bản Hợp đồng mẫu của ICC, Phần B, Quy định chung quy định rõ tầm quan 
trọng tương đối của điều kiện Incoterms so với các điều khoản khác của hợp đồng. Có thể dẫn 
chiếu ra ở đây điều kiện EXW trong Điều 7, nhưng cũng cần ghi nhớ rằng các điều kiện khác 
cũng có thể đưa ra làm ví dụ tương tự, theo đó được đánh dấu bằng các quy định mở đầu "Trừ 
phi có thoả thuận khác". Tuy nhiên, trong Hợp đồng mẫu của ICC xuất bản (năm 1998) lại không 
dẫn chiếu tới bản Incoterms nào vì tại thời điểm này, mọi người đều biết bản Incoterms mới sẽ 
được ban hành sớm. Thay vào đó, Điều 1.4 đã quy định rằng việc dẫn chiếu tới một ấn phẩm 
nào của ICC đều được hiểu là ấn phẩm cập nhật nhất vào thời điểm hợp đồng được ký kết. 
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Các điều kiện giao hàng có vai trò không thể thiếu trong các hợp đồng mua bán. Nếu thiếu các 
điều kiện giao hàng thì các bên sẽ không biết sẽ phải làm gì. Các điều khoản khác còn lại trong 
hợp đồng đề cập tới các vấn đề phát sinh khi việc thực hiện hợp đồng không đúng với dự kiến 
(bao gồm các trường hợp vi phạm hợp đồng, ví dụ như giao hàng chậm, hàng không đúng quy 
cách, thanh toán chậm, mất khả năng thanh toán, hay giải quyết tranh chấp). 

Trường hợp chi phí gia tăng sau khi hợp đồng đã được ký kết 

Như đã được ghi nhận ở trên, Incoterms có quy định cụ thể về quá trình chuyển giao chi phí và 
rủi ro từ người bán sang người mua, tuy nhiên các rủi ro nói trên chỉ giới hạn bao gồm tới các rủi 
ro về tổn thất thiệt hại đối với hàng hóa. Như vậy, Incoterms không giải quyết đối với các vấn đề 
gây ra do chi phí gia tăng giữa thời điểm hợp đồng được ký kết cho tới khi thực hiện thực tế. Ví 
dụ như trường hợp một người bán ở Sudan báo giá CIF để giao hàng ở Hamburg, nhưng do 
chiến tranh giữa Ai Cập và Israel nên kênh đào Suez bị đóng. Vào thời điểm đó người bán chưa 
ký kết hợp đồng vận chuyển và bảo hiểm. Người bán như vậy phải ký kết hợp đồng vận chuyển 
hàng hóa vòng qua Mũi Hảo Vọng và ngoài chi phí vận chuyển tăng cao do quãng đường vận 
chuyển dài hơn mà mức cước này cần tăng cao hơn do chiến tranh. Người bán đã tìm cách 
tránh không thực hiện hợp đồng do chi phí tăng lên qúa cao nhưng không thành công và Thượng 
viện Vương quốc Anh khi đó, trong một quyết định thường được nhắc tới, đã xử thua cho người 
bán. Nếu người bán lúc đó báo giá FOB thì rủi ro và chi phí gia tăng sẽ do người mua chịu. 

Rủi ro phát sinh nếu hàng hóa bị mất hay hư hỏng. 

Một vấn đề quan trọng khác có liên quan tới rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng 
là hàng hóa bị mất mát hay hư hỏng. Incoterms có thể giúp xác định ai sẽ phải chịu rủi ro về 
hàng hóa bị mất hay hư hỏng nhưng lại không xác định được liệu bên liên quan có được giải 
phóng khỏi trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ hay không. Như vậy, nếu người bán đã đảm nhận 
xong việc giao hàng hóa theo bất kỳ điều kiện giao hàng loại D - nào và hàng hóa bị mất trong 
qúa trình chuyên chở thì anh ta vẫn chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng bằng việc phải tìm ra 
loại hàng thay thế trong thời gian sớm nhất. Nếu các sự kiện bất ngờ và không tiên liệu là 
nguyên nhân gây ra thiệt hại và tổn thất cho hàng hóa thì người bán có thể tránh việc phải trả 
tiền đền bù do thiệt hại phát sinh. Tuy nhiên anh ta không tránh khỏi nghĩa vụ thực hiện hợp 
đồng trừ phi nghĩa vụ này được giải phóng theo quy định trong hợp đồng hay là trường hợp bất 
khả kháng theo các luật áp dụng. 

Hàng hóa không phù hợp 

Khi hàng hóa không phù hợp quy cách lại được giao cho người mua thì tình trạng này có thể 
được hoặc không được người bán giải quyết. Nếu người bán không sửa chữa được tình trạng 
hàng hóa giao không đúng quy cách hoặc không thể cung cấp hàng hóa khác để thay thế kịp 
thời, người mua có quyền không thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng. Qua đặc điểm này có thể kết 
luận rút ra từ việc sử dụng Incoterms rằng cần xét xem hàng hó đã được giao chưa? Và có phát 
sinh tình trạng hàng hóa không phù hợp quy cách hay không kể từ khi rủi ro về hàng hóa đã 
được chuyển giao từ người bán sang người mua. 

Di chuyển rủi ro - Chuyển giao quyền sở hữu 

Trên thực tế, các thương nhân thường nhầm lẫn giữa việc di chuyển rủi ro với việc chuyển giao 
quyền sở hữu. Điều này thực tế cũng dễ hiểu do sự thay đổi quyền định đoạt đối với hàng hóa 
cũng đồng nghĩa với sự thay đổi quyền sở hữu. Tuy nhiên, việc di chuyển rủi ro có thể xảy ra 
trước khi có sự thay đổi quyền định đoạt hay quyền sở hữu - ví dụ như nếu người mua không 
nhận hàng theo hợp đồng hay nếu người bán đã thống nhất với người mua rằng người bán sẽ 
tiếp tục là chủ sở hữu của hàng hóa cho tới khi nào được thanh toán (" tiếp tục duy trì quyền sở 
hữu"). 
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Tuy nhiên phương pháp xác định chuyển giao quyền sở hữu đối với hàng hóa khác nhau nhiều 
giữa các hệ thống luật pháp khác nhau, và vấn đề này nằm ngoài phạm vi của CISG. Cho tới 
thời điểm hiện tại vẫn chưa có xu hướng thống nhất trên bình diện quốc tế trong tương lai về vấn 
đề này. Chính vì vậy các bên nên có các biện pháp cần thiết để bảo vệ đối với các trường hợp 
một bên tham gia hợp đồng mất khả năng thanh toán hay không còn đủ khả năng thực hiện 
nghĩa vụ theo hợp đồng. Ấn phẩm của ICC về " Vấn đề chuyển giao quyền sở hữu trong thương 
mại Quốc tế" ( Số 5+6) là một ấn phẩm không thể thiếu đối với những ai cần có thông tin thực tế. 
Thông thường các bên tự bảo vệ thông qua các biện pháp bảo đảm trong hợp đồng, ví dụ như 
thông qua các hình thức bảo đảm khi có yêu cầu hay thông qua việc sử dụng tín dụng chứng từ 
theo đó người bán sẽ được thanh toán đối với chuyến hàng đã giao với điều kiện anh ta phải 
xuất trình được bộ chứng từ phù hợp với ngân hàng 

  

INCOTERMS VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP  

Các hợp đồng mua bán quốc tế thường có các điều khoản quy định việc giải quyết tranh chấp 
trong đó sẽ xác định: 

• Các tranh chấp nếu không được giải quyết bằng hoà giải sẽ đưa ra ở đâu;  
• Các tranh chấp sẽ được giải quyết như thế nào (toà án hay trọng tài);  
• Luật hay hệ thống luật ở đâu sẽ được áp dụng.  

Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài 

Các bên tham gia hợp đồng thường ít khi tính đến rủi ro có thể phát sinh xung đột giữa họ và rủi 
ro họ sẽ không thể giải quyết được các bất đồng một cách hữu hảo trong các trường hợp phát 
sinh các biến cố đặc biệt. Tuy nhiên, khi các bên ký kết hợp đồng sử dụng các điều khoản mẫu 
thì các điều khoản đó thường có các quy định về giải quyết tranh chấp. Trong một số trường hợp 
các điều khoản trong hợp đồng quy định rằng các bên trước tiên nên giải quyết thông qua các 
biện pháp hữu hảo. Điều này hiển nhiên là bước đầu tiên. Đồng thời trong nhiều trường hợp các 
bên đều có thể tự giải quyết các vấn đề này hoặc nhờ tới các luật sư. Tất nhiên vẫn có các tình 
huống, vì lý do này hay vì lý do khác, mà các bên lại đòi hỏi phải có một bên thứ ba trung lập để 
giúp đàm phán tranh chấp (còn gọi là phương thức hoà giải). Nếu qúa trình hòa giải không đem 
lại kết qủa thì các bên không còn cách nào khác là phải đưa vụ tranh chấp ra trọng tài hay ra toà 
án. Bản Quy tắc ICC về hòa giải và Quy tắc ICC về Trọng tài cung cấp nhiều nguyên tắc được 
xây dựng cẩn thận, và trong trường hợp phải sử dụng hình thức trọng tài thì thủ tục này sẽ được 
giám sát của Tòa án trọng tài Quốc tế ICC để bảo đảm sự công bằng và bình đẳng giữa các bên 
và có được phán quyết trọng tài khả thi (xem ấn phẩm ICC số 581). 

Hệ thống tài phán của tòa án trọng tài 

Trong qúa trình đàm phán hợp đồng, các bên đều có vị thế tương đương thường không muốn 
dành thêm cho bên kia thuận lợi bằng việc chấp thuận giải quyết tranh chấp ở quốc gia bên đối 
phương do sẽ phải áp dụng luật của quốc gia này. Khi các bên lựa chọn trọng tài, họ có thể tránh 
tình trạng nêu trên bằng việc cho phép các tranh chấp, nếu phát sinh sẽ được giải quyết theo quy 
tắc của các tổ chức trọng tài khác, ví dụ như Tòa án trọng tài của ICC sẽ ấn định một địa điểm 
(Điều 14 Quy tắc ICC) và nếu các bên chưa lựa chọn luật áp dụng thì tòa án trọng tài sẽ lựa 
chọn luật mà tòa án thấy phù hợp nhất (Điều 17.1). Mặc dù Phần B Điều 14 trong phần Các quy 
định chung trong Hợp đồng mẫu của ICC có dẫn chiếu tới hình thức Trọng tài qua ICC, Điều 15 
Phần A của Các Quy định cụ thể cũng đã quy định cho phép các bên có cơ hội quy định một hình 
thức trọng tài nào khác hoặc đưa vụ việc ra xử tại một tòa án được quy định. 
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Các hình thức giải quyết tranh chấp khác 

Hình thức trọng tài và tòa án chỉ nên được coi là các phương pháp giải quyết tranh chấp sau khi 
các nỗ lực khác không đem lại kết qủa. Mặc dù hình thức trọng tài là hình thức giải quyết tranh 
chấp nhẹ nhàng, thông qua việc đảm bảo tính bảo mật trong qúa trình giải quyết cũng như nhanh 
hơn và trong nhiều trường hợp là phương thức giải quyết tranh chấp tin cậy hơn so với hình thức 
giải quyết tại tòa án vì phán quyết của các tòa án cấp dưới có thể bị các tòa án cấp trên bác, 
nhưng gần đây, các phương thức giải quyết tranh chấp khác đã mở rộng hơn (gọi tắt là thủ tục 
ADR) cho phép các bên có được cách giải quyết tranh chấp hơn và ít tốn kém hơn. 

Tất nhiên, bất kỳ việc đơn giản hóa quy trình giải quyết tranh chấp nào trong đó hạn chế cơ hội 
giành cho các bên trình bầy đầy đủ vụ việc và sử dụng tất cả các bằng chứng sẽ tạo ra tâm lý 
hoài nghi về tính đúng đắn của các phán quyết trọng tài. Trên thực tế, bên thua thường khó chấp 
nhận bị xử thua, chính vì vậy việc phải lựa chọn các thủ tục đảm bảo sự chắc chắn tối đa và việc 
đơn giản hóa thủ tục tối ưu, người ta thường lựa chọn các thủ tục được đơn giản hóa tối ưu. 

Yêu cầu phải rõ ràng trong các quy định về trọng tài 

Thoả thuận trọng tài cần phải được lập bằng văn bản và việc dẫn chiếu tới quy tắc trọng tài được 
áp dụng cần phải được quy định rõ ràng và cụ thể. Điều khoản trọng tài sau đây được ICC 
khuyến nghị nên dùng: "Tất cả các tranh chấp phát sinh từ hay có liên quan tới hợp đồng này sẽ 
được giải quyết triệt để theo Quy tắc Trọng tài của Phòng Thương mại quốc tế bởi một hay một 
số trọng tài được chỉ định theo Quy tắc này". 

  

Bốn nhóm Incoterms: 

Bộ phận cấu thành cơ bản 

  

Hinh 

  

  

NHỮNG KHÁC NHAU QUAN TRỌNG GIỮA HỢP ĐỒNG  NƠI ĐẾN VÀ HỢP ĐỒNG NƠI ĐI  

Cần có một sự phân biệt rõ giữa các điều kiện "nơi đến" (điều kiện D) và các điều kiện thương 
mại khác trong việc xác định điểm phân định tại đó người bán đã thực hiện nghĩa vụ giao hàng 
của anh ta. Chỉ có các điều kiện D (DAF, DES, DEQ, và DDP), nghĩa vụ giao hàng của người 
bán mới mở rộng tới tận nơi đến. Theo các điều kiện khác, anh ta hoàn thành nghĩa vụ giao 
hàng ngay tại nước mình, bằng cách đặt hàng dưới quyền định đoạt của người mua tại cơ sở 
của mình (của người bán) (EXW) hoặc giao hàng cho người vận chuyển ở nơi tập kết gửi đi 
(FCA, FAS, FOB, CFRR, CPT và CIP). 

Để phân biệt được sự khác nhau cơ bản giữa các "nhóm" điều kiện thương mại, các hợp đồng 
mua bán thường được phân loại một cách tương ứng, ví dụ các điều kiện D biến hợp đồng mua 
bán thành hợp đồng nơi đến. Những hợp đồng sử dụng các điều kiện F hoặc C được xếp vào 
loại hợp đồng nơi đi. 
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Điều quan trọng cần thấy là nghĩa vụ tổ chức và trả tiền vận chuyển của người bán tự nó không 
mở rộng nghĩa vụ của người bán tới tận điểm đến. Ngược lại, những rủi ro về mất mát và hư hại 
hàng hóa sẽ được di chuyển tại điểm giao hàng, và hợp đồng bảo hiểm mà người bán phải ký 
theo các điều kiện CIF và CIP sẽ là có lợi cho người mua, người chịu các rủi ro từ sau điểm giao 
hàng. 

Người bán theo điều kiện C, được coi như đã hoàn thành nghĩa vụ giao hàng, ngay cả nếu sau 
điểm gửi hàng có chuyện gì đó sẽ xảy ra với hàng hóa; trong khi với hoàn cảnh tương tự, người 
bán hàng theo điều kiện D sẽ không thể coi là được giải phóng khỏi nghĩa vụ nói trên. 

Như vậy, nếu hàng hóa bị mất hoặc bất ngờ hư hỏng sau khi gửi đi, nhưng trước khi đến điểm 
đích quy định, người bán theo điều kiện D sẽ coi như chưa hoàn thành nghĩa vụ của hợp đồng 
và do đó có thể bị quy trách nhiệm vi phạm hợp đồng. Thông thường, anh ta sẽ phải thay thế số 
hàng bị mất hoặc hư hại trên hoặc nộp một khoản bồi thường theo thỏa thuận. 

Về mặt này, mối quan hệ giữa điều kiện thương mại và các điều kiện khác trong hợp đồng mua 
bán là rất quan trọng bởi vì rủi ro thuộc về người bán sẽ được loại trừ hoặc ít ra là thay đổi bởi 
các điều khoản gọi là miễn trách hoặc bất khả kháng trong hợp đồng mua bán. 

Sự khác biệt cơ bản trong các điều kiện C và D trở nên cần thiết khi hàng hóa bị hư hại trên 
đường vận chuyển. Với điều kiện C, người bán đã hoàn thành nghĩa vụ giao hàng của mình, 
trong khi theo điều kiện D người bán có thể bị quy trách nhiệm vi phạm hợp đồng. 

Kết luận là các bên phải luôn luôn tôn trọng sự khác nhau cơ bản giữa các điều kiện C và D và 
ngươì bán theo điều kiện D phải xem xét nhu cầu tự bảo vệ đối với các rủi ro về vi phạm hoặc 
không thực hiện hợp đồng bằng việc quy định đầy đủ các điều khoản về bất khả kháng hoặc các 
điều khoản miễn trách trong hợp đồng mua bán. 

  

VIẾT TẮT: CÁC ĐIỀU KIỆN E, F, C, D 

Bản chất khác nhau của các điều kiện thương mại được làm rõ bằng phương pháp phân nhóm 
các điều kiện vào bốn nhóm, sử dụng chữ cái đầu tiên làm ký hiệu cho nhóm các điều kiện tương 
ứng. Nhóm một chỉ có duy nhất một điều kiện, gọi là EXW. Nhưng ở ba nhóm khác có 3 điều 
kiện F (FCA, FAS và FOB), bốn điều kiện nhóm C (CFR, CIF, CPT và CIP) và năm điều kiện 
nhóm D (DAS, DES, DEQ, DDU và DDP). 

• Chữ cái F có nghĩa là người bán phải giao hàng cho người vận chuyển được chỉ định. 
Miễn mọi rủi ro và chi phí cho người mua.  

• Chữ cái C có nghĩa là người bán phải chịu những Chi phí nhất định thậm chí phải chịu cả 
rủi ro, mất mát hay hư hại đối với hàng hóa ngay cả sau khi hàng đã đến điểm phân 
định.  

• Chữ cái D nghĩa là hàng hóa phải đến được điểm đích quy định.  

Việc phân nhóm và xác định các điều kiện thương mại khác nhau phải làm cho các thương nhân 
hiểu được các nghĩa khác nhau của chúng và hướng dẫn họ lựa chọn phương án phù hợp nhất. 

Incoterms 2000 
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Nhóm E                                   EXW     Ex work - Giao tại xưởng  

Nơi hàng đi 

  

Nhóm F                                   FCA      Free Carrier- Giao cho người vận tải 
Cước vận chuyển chính            FAS      Free Alongside Ship- Giao dọc mạn tầu 
 chưa trả                                 FOB      Free On Board- Giao lên tầu 

  

                                           

Nhóm C                                   CFR     Cost and Freight-Tiền hàng và cước phí 

Cước vận chuyển chính            CIF      Cost, Insurance and Freight-Tiền hàng, phí bảo hiểm và 
cước phí 
đã trả                                      CPT     Carriage Paid To-Cước trả tới 
                                              CIP      Carriage and Insurance Paid to-Cước và bảo hiểm trả tới 

  

                                                      
Nhóm D                                   DAF      Delivered At Frontier-Giao tại biên giới 
Nơi hàng đến                           DES      Delivered Ex Ship-Giao tại tầu 
                                               DEQ     Delivered Ex Quay-Giao tại cầu cảng   
                                               DDU     Delivered Duty Unpaid-Giao tại đích chưa nộp thuế 
                                               DDP     Delivered Duty Paid-Giao tại đích đã nộp thuế  

  

    

   

  

   

                                
  
  

   

  

  

  

     

  

ĐIỀU KIỆN EXW: ĐẶT HÀNG HOÁ DƯỚI QUYỀN ĐỊNH ĐOẠT CỦA NGƯỜI 
MUA 

EXW nêu lên nghĩa vụ tối thiểu của người bán, anh ta chỉ phải đặt hàng hóa dưới quyền định 
đoạt của người mua. Mặc dù theo bản thân hợp đồng hoặc theo tình huống bên ngoài mà người 
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mua có ý định xuất hàng nhưng quyết định vẫn hoàn toàn thuộc về người bán. Theo điều kiện 
thương mại này, không bên nào có nghĩa vụ liên quan đến việc xuất khẩu. 

Tuy nhiên, theo điều khoản B2, người mua phải thực hiện toàn bộ các thủ tục xuất và nhập khẩu 
và như đã quy định trong điều A2, người bán có thể làm giúp các thủ tục này. Người mua phải 
hoàn lại tất cả các chi phí và lệ phí do người bán ứng trước khi làm hộ. (B6) 

Không bên nào có nghĩa vụ với bên nào về hợp đồng vận chuyển và bảo hiểm. Tuy nhiên, nếu 
người mua muốn lấy hàng ra khỏi địa điểm của người bán, vì lợi ích của chính mình, anh ta sẽ 
phải thuê vận chuyển và mua bảo hiểm. 

  

CAÙC ÑIEÀU KIEÄN F VAØ C: CAÙC ÑIEÀU KIEÄN LIEÂN QUAN TÔÙI VAÄN TAÛI  

ÑIEÀU KIEÄN: NGÖÔØI BAÙN KHOÂNG TRAÛ CÖÔÙC VAÄN TAÛI CHÍNH 

Ñieàu kieän F vaø vaän taûi chaëng tröôùc 

Theo ñieàu kieän F ngöôøi baùn phaûi toå chöùc toaøn boä khaâu vaän taûi, ngöôøi mua coù traùch nhieäm thueâ vaø traû 

tieàn chaëng vaän taûi chính. Phaàn 3 cuûa ñieàu kieän F khoâng ñeà caäp ñeán vaän taûi chaëng tröôùc vì khoâng caàn 

phaûi giaûi thích laøm theá naøo ngöôøi baùn ñeán ñöôïc ñieåm thoaû thuaän giao haøng cho ngöôøi vaän taûi. 

FCA vaø giao haøng taïi nôi taäp keát ñeå vaän taûi. 

Nhö ñaõõ löu yù, FCA laø ñieàu kieän F cô baûn, coù theå aùp duïng vôùi baát cöù phöông thöùc vaän taûi naøo vaø phaûi 

ñöôïc aùp duïng moãi khi vieäc giao haøng cho ngöôøi vaän taûi khoâng keát thuùc doïc maïn taàu hoaëc qua lan can 

taàu. Trong hai tröôøng hôïp cuoái, caùc ñieàu kieän FAS vaø FOB seõ ñöôïc söû duïng thay cho FCA. 

Caùc ñieàu kieän xaùc ñònh vieäc giao haøng cho ngöôøi vaän taûi laø khaùc nhau tuyø thuoäc vaøo phöông thöùc vaän 

taûi vaø tính chaát cuûa haøng hoùa. Thöïc tieãn ôû moãi nöôùc coù khaùc nhau. Do ngöôøi mua phaûi thu xeáp vieäc vaän 

taûi, neân ñieàu caàn thieát laø anh ta phaûi höôùng daãn chính xaùc cho ngöôøi baùn caùch thöùc giao haøng cho ngöôøi 

vaän taûi. Anh ta cuõng phaûi ñaûm baûo raèng ñòa ñieåm naøy ñöôïc neâu chính xaùc trong hôïp ñoàng mua baùn. 

Ñieàu naøy khoâng phaûi luùc naøo cuõng thöïc hieän ñöôïc vaøo thôøi ñieåm kyù keát hôïp ñoàng mua baùn vì ñòa ñieåm 

naøy coù theå ñöôïc xaùc ñònh sau ñoù. Trong tröôøng hôïp naøy, ñieàu quan troïng laø khi aán ñònh giaù, ngöôøi baùn 

phaûi xem xeùt caùc khaû naêng löïa choïn khaùc nhau maø ngöôøi mua coù theå caên cöù vaøo ñoù ñeå yeâu caàu ngöôøi 

baùn giao haøng. Taát nhieân, ngöôøi baùn phaûi bieát caùch ñoùng goùi haøng, coù theå ñoùng trong coâng ten nô hoaëc 

göûi ñeán moät ga haøng hoùa gaàn choã anh ta hoaëc moät nôi naøo khaùc. 

Boác haøng caû khoái hoaëc gom haøng. 

Khoái löôïng haøng hoùa seõ quyeát ñònh lieäu chuùng coù phuø hôïp vôùi vieäc boác haøng caû khoái (chöùa troïn veïn 

trong moät toa taàu hoaëc moät coâng ten nô) hoaëc chuùng phaûi ñöôïc giao cho ngöôøi vaän taûi theo töøng phaàn, 

thöôøng laø taïi ga cuûa anh ta. Trong vaän taûi baèng coâng ten nô, coù söï khaùc bieät quan troïng giöõa boác haøng 

caû khoái (FCL) vaø gom haøng (LCL). 

Trong thöïc teá, ngöôøi baùn thöôøng kyù hôïp ñoàng vaän taûi. 
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Maëc duø moïi ñieàu kieän F ñeàu quy ñònh nghóa vuï kyù hôïp ñoàng vaän taûi laø nghóa vuï cuûa ngöôøi mua, nhöng 

trong thöïc teá, ngöôøi baùn thöôøng laøm vieäc naøy khi söï löïa choïn laø ít quan troïng ñoái vôùi ngöôøi mua. Vieäc 

naøy thöôøng hay xaûy ra khi chæ coù moät söï löïa choïn duy nhaát do ñòa ñieåm hoaëc tính chaát cuûa haøng hoùa 

hoaëc khi cöôùc phí laø nhö nhau ñoái vôùi caùc phöông thöùc vaän chuyeån. 

Trong tröôøng hôïp coù moät tuyeán taàu chôï hoaït ñoäng thöôøng xuyeân töø nöôùc ngöôøi baùn thì ngöôøi baùn 

thöôøng kyù hôïp ñoàng vaän taûi theo ñieàu kieän FOB. Thöïc tieãn naøy ñöôïc goïi laø "dòch vuï boå sung FOB". 

Trong nhieàu tröôøng hôïp, thöïc tieãn naøy ít ñöôïc aùp duïng so vôùi vaän taûi ñöôøng boä; thaät vaäy, caùch naøy coù 

theå khaùc tuyø theo ngöôøi giao nhaän vaø ngöôøi vaän taûi. Tuy nhieân, ngöôøi baùn thöôøng kyù hôïp ñoàng vaän taûi 

ñöôøng boä vì ngöôøi mua seõ hoaøn laïi caùc phí toån. 

Theo thöïc tieãn thöông maïi gaàn ñaây, khoù coù theå quy ñònh nghóa vuï cuûa caùc beân trong moät vaên baûn phaùp 

lyù. Nhöng maëc duø xuaát phaùt töø quan ñieåm phaùp luaät thuaàn tuyù, ngöôøi baùn khoâng lieân quan gì ñeán hôïp 

ñoàng vaän taûi chính, nhöng nghóa vuï cuûa anh ta theo taäp quaùn thöông maïi ñöôïc chæ ra ôû muïc A3. Neáu coù 

moät thoâng leä nhö theá, ngöôøi baùn seõ kyù hôïp ñoàng vaän taûi theo caùc ñieàu kieän thoâng thöôøng vôùi ruûi ro vaø 

chi phí cuûa ngöôøi mua. 

Khi ngöôøi baùn töø choái hoaëc ngöôøi mua muoán kyù hôïp ñoàng vaän taûi 

Ngöôøi baùn coù theå töø choái khoâng kyù hôïp ñoàng vaän taûi vaø phaûi thoâng baùo cho ngöôøi mua bieát. Ngöôøi mua 

coù theå yeâu caàu ngöôøi baùn laøm giuùp hoaëc thoâng baùo cho ngöôøi baùn bieát yù ñònh muoán kyù hôïp ñoàng vaän 

taûi cuûa mình. 

Ñieàu quan troïng laø ngöôøi mua thoâng baùo cho ngöôøi baùn bieát yù ñònh cuûa mình, ví duï neáu anh ta coù quan 

heä ñaëc bieät naøo ñoù vôùi moät ngöôøi vaän taûi thì anh ta caàn thöïc hieän quyeàn cuûa mình theo ñieàu khoaûn B3 

ñeå thu xeáp hôïp ñoàng vaän taûi. 

Neáu khoâng coù phöông tieän vaän taûi, ruûi ro ngöôøi mua chòu. 

Maëc duø ngöôøi baùn theo ñieàu kieän F ñöôïc yeâu caàu, hoaëc coù yù ñònh kyù hôïp ñoàng vaän taûi theo hôïp ñoàng 

thöông maïi, nhöng ngöôøi mua luoân luoân chòu ruûi ro veà caùc tình huoáng khoâng löôøng tröôùc ñöôïc neáu caùc 

phöông tieän vaän taûi khoâng saün coù. 

Phaân chia chi phí boác haøng theo FOB 

Khi haøng hoùa ñöôïc giao theo phöông thöùc coâng ten nô hoaëc gom haøng taïi ga vaän chuyeån thì vieäc phaân 

chia chi phí ít khi coù vaán ñeà ñaëc bieät. Tuy nhieân, tình hình seõ hoaøn toaøn khaùc khi, theo ñieàu kieän FOB, 

haøng ñöôïc giao theo kieåu truyeàn thoáng qua lan can taàu. 

Neáu lan can taàu ñöôïc duøng ñeå phaân ñònh chi phí boác haøng, thì seõ caàn phaûi tính chi phí thueâ lao ñoäng, 

thueâ caàn caåu, v...v, vôùi soá giôø coâng lao ñoäng vaø thôøi gian ñaõõ maát tröôùc vaø sau khi qua lan can taàu. Tuy 

nhieân, ñieàu naøy thöôøng khoâng xaûy ra trong thöïc tieãn. Thay vaøo ñoù, taäp quaùn cuûa caûng seõ quyeát ñònh 

vieäc phaân chia chi phí theo FOB giöõa ngöôøi baùn vaø ngöôøi mua. Neáu caû hai ñeàu bieát veà ñieàu naøy thì 

khoâng phaùt sinh khoù khaên gì caû. Nhöng thöôøng thì ngöôøi mua khoâng bieát veà taäp quaùn cuûa caûng ôû nöôùc 

ngöôøi baùn vaø chæ sau ñoù môùi thöïc söï phaùt hieän ra nhöõng taäp quaùn naøy laø baát lôïi cho anh ta. 

Vì lyù do ñoù, ñieàu quan troïng laø ngöôøi mua FOB phaûi xem xeùt vaán ñeà naøy khi ñaøm phaùn hôïp ñoàng mua 

baùn vaø giaù caû haøng hoùa. 
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Ngöôøi baùn laøm thoâng quan xuaát khaåu theo FAS 

Incoterms 1990, cuõng nhö caùc Incoterms tröôùc ñoù, quy ñònh ngöôøi mua coù yù ñònh thoâng quan xuaát khaåu 

vì giao haøng doïc maïn taàu ñöôïc coi laø giao haøng trong nöôùc ngöôøi baùn (lan can taàu taïo thaønh moät ranh 

giôùi haûi quan töôûng töôïng). Tuy nhieân, ñieàu naøy khoâng aûnh höôûng tôùi thöïc tieãn thöông maïi, caùc thöïc 

tieãn naøy yeâu caàu beân cö truù trong nöôùc phaûi laøm thuû tuïc thoâng quan (ngoaïi tröø EXW, quy ñònh toái thieåu 

nghóa vuï cho ngöôøi baùn). Do vaäy, FAS ñöôïc thay ñoåi trong Incoterms 2000, theo ñoù ngöôøi baùn coù nghóa 

vuï thoâng quan xuaát khaåu. Ngöôïc laïi, nghóa vuï thoâng quan nhaäp khaåu theo ñieàu kieän DEQ cuõng thay ñoåi 

trong Incoterms 2000, nghóa vuï naøy ñöôïc quy ñònh cho ngöôøi mua (xem trang 159) 

  

CÁC ĐIỀU KIỆN C: NGƯỜI BÁN TRẢ TIỀN CHẶNG VẬN TẢI CHÍNH 

Hai nhóm điều kiện C 

Có hai nhóm điều kiện C. Một nhóm chỉ được áp dụng khi hàng vận chuyển theo đường biển 
(CFR và CIF). Nhóm còn lại (CPT và CIP) có thể được sử dụng cho bất kỳ phương thức vận tải 
nào, kể cả đường biển và vận tải đa phương thức. 

Chỉ sử dụng CFR hoặc CIF cho vận tải đường biển 

Đôi khi các bên không nhận thức được sự khác biệt quan trọng như đã nêu ở phần trước, và sử 
dụng CFR và CIF cho cả các phương thức vận tải khác ngoài vận tải đường biển. Khi đó, người 
bán đặt mình vào vị trí phiền phức không thể hoàn thành được nghĩa vụ cơ bản của mình là xuất 
trình vận đơn hoặc giấy gửi hàng đường biển hoặc một chứng từ tương tự như điều khoản A8 
của CFR hoặc CIF đòi hỏi. 

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nếu người mua có ý định bán hàng đang trên đường vận chuyển, anh 
ta có thể không thực hiện được vì nhận được chứng từ vận tải không hợp lệ. Trong trường hợp 
này anh ta có thể huỷ hợp đồng vì người bán đã vi phạm hợp đồng - không cung cấp chứng từ 
hợp lệ. Đồng thời khi thị trường hàng hóa sụp xuống sau khi ký kết hợp đồng mua bán, trong 
những trường hợp nhất định, người mua có thể viện cớ vi phạm này của người bán để huỷ hợp 
đồng mua bán, tránh sự thua thiệt trên thị trường. 

Sử dụng sai CFR/CIF 
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Điều kiện C không tương đương với điều kiện D 

Điều kiện C có thể làm phát sinh một số khó khăn vì chỉ có nơi đến được nhắc tới sau điều kiện 
tương ứng: ví dụ, trong hợp đồng mua bán giữa người mua ở New York và người bán ở Lonđon, 
chỉ có New York được nhắc tới sau điều kiện C và không nói gì cả tới việc gửi hàng từ Lonđon. 
Rõ ràng là sẽ gây ra sự hiểu nhầm là hàng phải được giao tại New York và người bán coi như 
chưa hoàn thành nghĩa vụ của mình cho đến khi hàng thực sự được giao tai nơi đến. 

Do vậy, không hiếm hợp đồng ghi ví dụ như, "hàng giao tại New York không muộn hơn..." (ghi rõ 
ngày tháng cụ thể). Nhưng lời chú thích trên chứng tỏ là các bên trong hợp đồng không hiểu bản 
chất cơ bản của điều kiện C vì theo điều kiện này người bán hoàn thành nghĩa vụ của mình khi 
gửi hàng đi từ nước mình. 

Sở dĩ có sự nhầm lẫn này là vì người bán thu xếp và trả tiền cho chặng vận tải chính tới đích. 
Tuy nhiên, nghĩa vụ thanh toán này chỉ là phần bổ sung đối với nghĩa vụ cơ bản là gửi hàng từ 
địa điểm của người bán. 

Hai điểm phân định theo điều kiện C 

Vì điều kiện C phải quy định rõ phạm vi nghĩa vụ của người bán trong việc thu xếp và trả tiền cho 
chặng vận tải chính - bao gồm cả bảo hiểm theo điều kiện CIF và CIP - nên việc chỉ rõ là đương 
nhiên. Đồng thời, điều kiện C cũng có nghĩa là người bán hoàn thành nghĩa vụ của mình khi gửi 
hàng đi từ nước mình và người mua phải coi đây là hành vi giao hàng. (A4 và B4 tương ứng) 

Như vậy, theo điều kiện C, sẽ không chỉ có một điểm phân định duy nhất như trong điều kiện F - 
điểm gửi hàng - mà sẽ có hai điểm phân định, một trùng với điểm gửi hàng đi như trong điều kiện 
F, một chỉ rõ điểm mà tới đó người bán phải trả cước vận tải và chi phí bảo hiểm. Các thương 
nhân sẽ dễ dàng hiểu bản chất cơ bản của điều kiện C nếu cả hai điểm phân định này đêù được 
nêu rõ. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng làm được vì người bán vào thời điểm ký kết 
hợp đồng mua bán thường muốn có một sự tự do nhất định trong việc xác định điểm giao hàng. 
Ví dụ, một người bán ở Stockholm bán hàng theo điều kiện CFR hoặc CIF cho người mua ở 
New York, có thể muốn trì hoãn việc xác định gửi hàng bằng đường thu trực tiếp từ Stockholm 
hay gửi hàng bằng đường bộ đến Gothenburg hoặc thậm chí Rotterdam rồi vận chuyển bằng 
đường biển tới New York. 

Không ghi xác định ngày đến theo điều kiện C 

Nếu hợp đồng mua bán dẫn chiếu tới điều kiện C nhưng đồng thời lại không chỉ ra ngày đến đích 
của hàng hóa, hợp đồng sẽ trở nên mơ hồ. Người ta sẽ không biết là liệu các bên trong hợp 
đồng có ý định coi là người bán vi phạm hợp đồng nếu hàng không thực sự đến đích vào ngày 
quy định không hay tính chất cơ bản của điều kiện C sẽ được ưu tiên áp dụng thay cho cách giải 
thích trên. 

Trong trường sau, người bán có nghĩa vụ giới hạn ở việc gửi hàng sao cho hàng đến đích đúng 
ngày quy định, trừ phi có sự cố xảy ra sau khi gửi - trong trường hợp này, theo điều kiện C, rủi ro 
sẽ do người mua chịu. 

Nghĩa vụ của người bán ký hợp đồng bảo hiểm theo điều kiện CIF và CIP 
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Trong các Incoterms điều kiện C tồn tại dưới hai dạng: CFR và CPT không áp đặt nghĩa vụ mua 
bảo hiểm cho người bán, và CIF, CIP theo điều khoản A3b, người bán phải mua và trả phí bảo 
hiểm. 

Các vấn đề khác, CFR và CPT tương ứng với CIF và CIP. 

Chi phí bảo hiểm phụ thuộc vào phương thức vận tải dự kiến. 

Theo CFR và CPT, người bán không có nghĩa vụ mua bảo hiểm, người mua phải nhận thức 
được sự liên quan giữa phí bảo hiểm và phương thức vận tải dự kiến. Nếu hàng hóa chịu những 
rui ro lớn trên đường vận chuyển (ví dụ để hàng trên boong hoặc trên các con tầu cũ) thì phí bảo 
hiểm sẽ cao hơn - nếu có mua bảo hiểm cho các rủi ro trên. 

Nguyên tắc bảo hiểm tối thiểu của CIF và CIP 

Nghĩa vụ của người bán phải ký hợp đồng và trả phí bảo hiểm cho hàng hóa theo điều khoản 
A3b CIF và CIP là dựa theo nguyên tắc "bảo hiểm tối thiểu" như đã quy định trong "Institude 
Cargo Clauses" do Hiệp hội các nhà bảo hiểm London soạn thảo. Nhưng bảo hiểm tối thiểu cũng 
có thể theo bất cứ điều khoản tương tự khác. 

Tuy nhiên, trong thực tế, "bảo hiểm mọi rủi ro" (Điều khoản A) được ưa chuộng hơn bảo hiểm 
hạn chế (các Điều khoản B và C) vì bảo hiểm tối thiểu chỉ phù hợp khi rủi ro mất mát hoặc hư 
hỏng hàng trên đường vận chuyển ít nhiều giới hạn ở các tai nạn ảnh hưởng tới cả phương tiện 
vận tải và hàng hóa, ví dụ như thiệt hại đâm va, mắc cạn và hỏa hoạn . Trong những trường hợp 
này, thậm chí ngay cả bảo hiểm tối thiểu cũng có thể bảo hiểm người mua khỏi rủi ro và trả cho 
chủ tâù một khoản bồi thường các chi phí anh ta đã bỏ ra để cứu tầu và cứu hàng, theo như các 
quy định về tổn thất chung (Quy tắc York/ Antwerp 1994). 

Sự không phù hợp của bảo hiểm tối thiểu đối với hàng thành phẩm 

Bảo hiểm tối thiểu là không phù hợp với hàng thành phẩm (nhất là hàng có giá trị lớn) do các rủi 
ro về mất cắp, bị cướp, hư hỏng trong khi mang đi mang lại hoặc do trông nom không cẩn thận. 
Do vậy, thường phải ký các bảo hiểm mở rộng đối với các rủi ro này (nên dùng điều khoản A của 
Hiệp hội). Người mua hàng thành phẩm phải quy định trong hợp đồng mua bán là bảo hiểm theo 
CIF hoặc CIP được mở rộng như đã nêu. Nếu anh ta bỏ qua điều này thì người bán coi như sẽ 
hoàn thành nghĩa vụ bằng cách cung cấp bảo hiểm tối thiểu (điều khoản C). 

Người mua cũng có thể muốn mua bảo hiểm bổ sung không có trong điều khoản A như bảo hiểm 
chiến tranh, bạo động, các biến cố dân sự, bãi công, hoặc các rối loạn khác về trật tự xã hội. 
Thông thường người mua phải quy định cụ thể cho người bán. Hoặc người mua có thể tự mua 
bảo hiểm phù hợp cho mình. Người mua có thể mua theo hợp đồng ký theo từng vụ việc hoặc 
theo hợp đồng chung với người bảo hiểm. 

Vấn đề xem xét việc tôn trọng nguyên tắc về bảo hiểm tối thiểu có đúng hay không đã là chủ đề 
gây nhiều tranh cãi. Mặc dù có thể coi bảo hiểm mở rộng (điều khoản A) làm "điểm xuất phát" và 
trừ dần trong các trường hợp mà hợp đồng mua bán hàng thô chỉ liên quan tới những tai nạn 
nghiêm trọng, nhưng cuối cùng người ta vẫn giữ "nguyên tắc tối thiểu" như trước. Nguyên tắc 
này có thể tạo ra một cái bẫy tai hại đối với những người mua không tỉnh táo. 

Phòng tránh gian lận theo CFR và CPT 

Số liệu thống kê cho thấy gian lận trong các điều kiện CFR và CPT xảy ra thường xuyên hơn 
trong các điều kiện khác, chủ yếu là vì người mua thường không khống chế một cách đầy đủ 
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phương thức và loại phương tiện sử dụng. Do vậy, người mua theo CFR và CPT, cần có các quy 
định cụ thể trong hợp đồng mua bán hạn chế lựa chọn của người bán trong việc thuê phương 
tiện vận tải tuỳ ý anh ta (ví dụ người mua có thể lưu ý đến một tuyến đường biển cụ thể hoặc chỉ 
định một hãng vận tải nhất định). 

Làm thế nào nhận được tiền thanh toán trước khi giao hàng 

Người bán không chắc về khả năng cũng như thiện chí của người mua trong việc trả tiền hàng 
thì có thể thực hiện các biện pháp ngăn cản việc giao hàng cho đến khi được thanh toán. Có hai 
cách: (1) chỉ thị cho người vận tải, người giao nhận hoặc ngân hàng ngăn cản người mua nhận 
hàng trước khi thanh toán tiền hàng; (2) Chỉ thị cho người vận tải hoặc người giao nhận đòi 
người mua phải trả tiền mặt khi nhận hàng (chỉ thị COD), và báo cho ngân hàng không giao bản 
gốc vận đơn cho đến khi người mua thanh toán. Có lẽ tốt nhất là dùng biện pháp nhờ thu kèm 
chứng từ thông qua hệ thống ngân hàng quốc tế. 

Thanh toán bằng tín dụng chứng từ không hủy ngang 

Thanh toán có thể được thu xếp thông qua việc yêu cầu người mua một tín dụng chứng từ không 
hủy ngang (còn gọi là thư tín dụng, L/C), cho người bán hưởng. Phương thức này cho người bán 
một thuận lợi nữa là nhận thanh toán sớm hơn, ngay sau khi hàng rời nước anh ta. Khi đó anh ta 
sẽ tránh được việc người mua không nhận hàng. 

Là người hưởng lợi trong thư tín dụng, người bán sẽ được thanh toán nếu anh ta xuất trình các 
chứng từ quy định hoàn toàn phù hợp với đòi hỏi của L/C cho ngân hàng trong một thời hạn cho 
phép. Ngân hàng thanh toán theo tín dụng thư cũng có thể được yêu cầu xác nhận thêm vào 
cam kết không hủy ngang của ngân hàng mở tín dụng (gọi là ngân hàng mở tín dụng hay là ngân 
hàng phát hành tín dụng). Trong trường hợp này, người bán được hứa thanh toán không chỉ từ 
ngân hàng mở tín dụng mà còn từ cả ngân hàng xác nhận. 

Tín dụng chứng từ thường được dùng với các điều kiện C, và trong những trường hợp này 
chúng hoàn toàn nhất quán với tính chất cơ bản của các điều kiện đó. Đó là vì người bán hoàn 
thành nghĩa vụ giao hàng của mình khi gửi hàng đi từ nước anh ta và chỉ phải cung cấp những 
chứng từ như quy định trong tín dụng thư và qua đó ngân hàng thanh toán cùng người mua đều 
chắc chắn rằng người bán đã hoàn thành nghĩa vụ giao hàng. 

Tuy nhiên, người mua phải biết rằng với tín dụng thư, các ngân hàng: 

• Không liên quan gì đến hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng vận tải.  
• Giới hạn hợp đồng của mình ở hợp đồng tín dụng.  
• Không cam kết kiểm tra xem hàng hóa thực tế có phù hợp với mô tả trong hợp đồng hay 

không.  
• Chỉ kiểm tra tính "bề mặt" của chứng từ.  
• Không bảo đảm bất kỳ trách nhiệm gì về khả năng thanh toán và uy tín của các bên phát 

hành chứng từ.  

Do vậy, tín dụng chứng từ không phải là biện pháp an toàn tuyệt đối với người mua. 

Kết luận rút ra từ các đoạn trên là: với các điều kiện C 

• Không nên sử dụng CFR và CIF cho các phương thức vận tải khác, không phải là 
vận tải biển.  
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• Người mua luôn luôn phải xem xét nhu cầu hạn chế sự lựa chọn của người bán 
trong việc thuê phương tiện vận tải và phải yêu cầu người bán mua thêm bảo 
hiểm.  

• Trong bất cứ trường hợp nào cũng không được ấn định thời gian hàng đến cùng 
với việc hàng đến đích: chỉ ấn định cùng với việc gửi hàng đi.  

• Nếu người mua muốn buộc người bán có trách nhiệm đối với việc hàng đến đích 
vào một thời gian cụ thể thì phải sử dụng điều kiện D thay cho điều kiện C.  

  

ĐIỀU KIỆN D: ĐIỀU KIỆN NƠI ĐẾN 

Các yếu tố quyết định việc áp dụng điều kiện D: 

Khi lựa chọn các điều kiện D khác nhau, cần xem xét 3 yếu tố sau: 

• phương thức vận tải.  
• sự phân chia chi phí và rủi ro liên quan đến việc dỡ hàng tại cảng đến; và  
• sự phân chia trách nhiệm làm thủ tục thông quan hàng nhập khẩu.  

Khuynh hướng thiên về điều kiện này 

Người bán hàng, có sản phẩm phải cạnh tranh ở nước đến và phải mở rộng nghĩa vụ đối với 
người mua bằng các điều kiện bảo hành, thường cảm thấy không hợp lý khi hạn chế nghĩa vụ 
của mình theo hợp đồng mua bán hoàn thành hợp đồng tại một điểm trước điểm đích cuối cùng. 
Ví dụ, một nhà sản xuất ô tô đã nói "Mặc dù tôi không phải chịu rủi ro về những hư hỏng của ô tô 
theo hợp đồng FOB nhưng tôi không hài lòng chút nào khi thấy chúng bị hư hại khi nhồi nhét 
chúng vào một khoang chứa hàng của một con tầu hoàn toàn không phù hợp". 

Người bán cần phải lập kế hoạch và kiểm soát hành trình vận tải 

Các vấn đề phát sinh trong thực tiễn liên quan đến việc thuê phương tiện vận tải, thường làm 
cho các điều kiện, mà theo đó, người bán hoàn thành nghĩa vụ của mình khi giao hàng cho 
người vận tải, trở nên không phù hợp và kém kinh tế. Một người xuất khẩu hàng hóa có luồng 
hàng thường xuyên đi các nơi khác nhau thường thấy là việc tổ chức vận tải (còn gọi là kế hoạch 
hóa vận chuyển) đòi hỏi anh ta phải giám sát toàn bộ qúa trình vận tải cũng như việc đến đích. 
Thêm vào đó, người bán thường ở vị thế lợi hơn so với người mua trong việc đàm phán về tỷ lệ 
cước phí vận tải. 

DES và DEQ đối với vận tải  biển 

Các điều kiện DES và DEQ từ lâu đã được áp dụng đối với vận tải bằng đường biển. Điều kiện 
DES có nghĩa là người mua phải dỡ hàng khỏi tầu trong khi DEQ quy định người bán phải dỡ 
hàng lên cầu cảng. Nếu hàng hóa được vận chuyển theo tuyến tàu chợ thì chi phí dỡ hàng 
thường được tính vào cước phí vận tải, trong trường hợp này điều kiện DES là không thích hợp. 
Mặt khác, nếu hàng hóa được trở trên tàu do người bán thuê thì sự phân biệt giữa DES và DEQ 
trở nên đặc biệt quan trọng. 

DES và điều khoản miễn phí dỡ trong hợp đồng thuê tầu 

Nếu hợp đồng mua bán được ký theo điều kiện DES, người bán thuê tầu theo điều kiện miễn 
cho chủ tầu nghĩa vụ dỡ hàng. Như vậy, hợp đồng thuê tầu sẽ được ký giữa người bán và chủ 
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tầu theo điều khoản "Free out", từ "free" nghĩa là việc dỡ hàng không được đưa vào hợp đồng 
thuê tầu. Trong trường hợp này hợp đồng thuê tầu có thể quy định rõ là việc bốc hàng cũng miễn 
cho chủ tầu. Nếu như vậy thì chi phí bốc hàng do người bán chịu vì việc bốc hàng và chuyển 
hàng đến đích quy định theo điều kiện nơi đến là nghĩa vụ của anh ta. Điều kiện của hợp đồng 
thuê tầu trong trường hợp này sẽ ghi rõ là "miễn bốc và dỡ" (FIO). 

Điều khoản FIO trong hợp đồng thuê tầu và hợp đồng mua bán 

Có một số biến thể của FIO được áp dụng khi có sự phân biệt rõ hơn: ví dụ, "Free in and out 
stowed and trimmed" (FIOST) và các điều khoản tương tự trong hợp đồng thuê tầu. Các điều 
khoản này và các điều khoản tương tự cũng có thể xuất hiện trong hợp đồng mua bán. Nhưng 
một hợp đồng mua bán ký theo điều kiện nơi đến chỉ phải đề cập đến trách nhiệm và chi phí dỡ 
hàng vì không cần thiết phải quy định những chi phí mà hiển nhiên người bán phải chịu trước khi 
hàng đến điểm đích quy định. 

Tuy nhiên, điều khoản FIOST đôi khi được dùng trong hợp đồng mua bán theo FOB khi nghĩa vụ 
của người bán giới hạn ở việc giao hàng lên tầu tại cảng bốc hàng. Nhưng điều kiện này của 
hợp đồng thuê tầu không phù hợp với hợp đồng mua bán vì người bán FOB không liên quan gì 
đến việc dỡ hàng tại cảng đến. Nếu người bán đồng ý thực hiện thêm một số công việc ngoài 
việc đưa hàng qua lan can tầu thì điều khoản hữu quan trong hợp đồng mua bán quy định rõ 
người bán phải làm gì cùng với việc bốc hàng lên tầu, sẽ là: "FOB xếp hàng và san hàng". 

Người mua cần phải biết thời gian tầu đến 

Theo điều kiện DES và DEQ, người mua cần phải biết thời gian tầu đến để tầu không bị giữ lại 
tại cảng dỡ chờ dỡ hàng. Cũng cần thiết phải dỡ hàng tại cầu cảng càng nhanh càng tốt sau khi 
hàng được dỡ. Một thực tiễn phổ biến là người bán trong hợp đồng mua bán thông báo cho 
người mua thời gian dự tính tầu đến (ETA), và cũng yêu cầu người mua dỡ hàng ra khỏi tầu và 
chuyển hàng khỏi cầu cảng trong một thời gian theo quy định. 

Phạt bốc dỡ chậm và thưởng bốc dỡ nhanh 

Nếu người mua không dỡ hàng khỏi tầu và chuyển hàng ra khỏi cầu cảng, anh ta có thể phải 
hoàn lại cho người bán chi phí phát sinh do việc bốc dỡ chậm gọi là "phạt bốc dỡ chậm". Nếu 
không, người mua phải trả cho cơ quan chức trách tại cảng hoặc xí nghiệp làm hàng một khoản 
phí lưu kho. Để thúc đẩy người mua dỡ hàng, người bán có thể dành cho người mua một khoản 
thưởng do rút ngắn được thời gian. Các điều khoản tương tự cũng xuất hiện trong hợp đồng 
thuê tầu có lợi cho người bán với tư cách là người thuê tầu (còn gọi là tiền thưởng bốc dỡ 
nhanh). 

Tiền phạt do bốc dỡ chậm còn phải được trả cho người chủ hoặc người thuê công ten nơ do các 
công ten nơ không được dỡ đi trong thời gian thoả thuận và không sẵn sàng tái sử dụng. 

Sự tương thích cần thiết giữa hợp đồng thuê tầu và hợp đồng mua bán 

Điều quan trọng là phải bảo đảm sự tương thích giữa các điều khoản trong hợp đồng mua bán 
và hợp đồng thuê tầu về vấn đề phạt bốc dỡ chậm và thưởng bốc dỡ nhanh. Các điều khoản liên 
quan đến tầu sẵn sàng cho việc bốc dỡ hàng (gọi là thời gian bốc dỡ) và các điều khoản liên 
quan đến thưởng phạt thường rất phức tạp và một số trường hợp cần phải kéo dài thời gian - ví 
dụ như trường hợp tai nạn do người vận chuyển hoặc các biến cố ngoài khả năng kiểm soát của 
các bên như xáo động về lao động, chỉ thị của chính phủ hoặc điều kiện thời tiết xấu. Vì những lý 
do này, cần phải có sự nhất quán giữa các điều khoản trong hợp đồng thuê tầu và hợp đồng 
mua bán. 
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DAF, DDU và DDP- đối với mọi phương thức vận tải 

Các điều kiện D khác (DAF, DDU, DDP) có thể được áp dụng với bất kể phương thức vận tải 
nào. Tuy nhiên, trong thực tiễn DAF chủ yếu được áp dụng cho vận tải đường sắt, nó có nghĩa là 
nghĩa vụ của người bán kéo dài đến tận biên giới của nước được nhắc đến sau điều kiện DAF. 
Thông thường là biên giới nước người mua nhưng cũng có thể là biên giới một nước thứ ba mà 
hàng hóa qúa cảnh. 

Tránh điều kiện "giao tại biên giới" 

Các điều khoản "giao tại biên giới" trên thực tế thông dụng hơn DAF. Tuy nhiên, không nên sử 
dụng các điều khoản này vì dễ phát sinh hiểu lầm liên quan tới giới hạn và trách nhiệm của 
người mua. Rõ ràng là người mua phải chịu chi phí cho tới điểm thỏa thuận nhưng không rõ là 
điểm này có điểm thông quan không hay là điểm giao hàng thực tế. Nếu là điểm giao hàng thực 
tế thì người bán có trách nhiệm với bất cứ vấn đề gì xảy ra cho hàng hóa từ thời điểm gửi đi cho 
tới điểm thoả thuận. 

Như đã lưu ý khi giải thích điều kiện C, thực tế người bán cam kết trả các chi phí không có nghĩa 
là anh ta chịu các rủi ro vận tải. Vì lý do này, nên tránh các điều kiện chỉ sử dụng cụm từ sử dụng 
"free" hay "franco". Thay vào đó, nên sử dụng điều kiện "nơi đến" nếu có ý định để người bán 
chịu rủi ro cũng như chi phí về mất mát, hư hỏng của hàng hóa hay do hàng không đến được 
điểm giao. Nếu không có ý định trên thì nên dùng một điều kiện C, ví dụ như CPT hoặc CIF thay 
cho điều kiện DAF. 

Chứng từ vận tải đường sắt liên vận theo DAF 

Trong giao thông đường sắt, điểm đến thực tế của hàng hóa đối với người mua hiếm khi chính 
xác là biên giới của nước người mua. Người bán thường nhận được giấy gửi hàng đường sắt từ 
cơ quan đường sắt, bao gồm toàn bộ chặng đường tới tận điểm đích và hỗ trợ người mua làm 
các thủ tục cần thiết để thông quan và qúa cảnh hàng hóa qua nước thứ ba trước khi đến đích. 
Người bán trong trường hợp này có thể thực hiện các dịch vụ bổ sung với rủi ro và chi phí của 
người mua giống như điều kiện FCA và FOB (xem phần bình luận về FCA và FOB ở trên). Khi 
đó nếu có vấn đề gì xảy ra với hàng hóa sau khi hàng đến đích quy định sau DAF, thì đó sẽ là rủi 
ro và chi phí mà người mua phải chịu. Ngược lại, nếu có vấn đề liên quan đến việc cản trở hoặc 
trì hoãn hàng đến nơi quy định thì người bán phải chịu rủi ro và chi phí. 

Người giao nhận gom hàng để vận chuyển bằng đường sắt 

Thông thường hàng rời được giao cho người giao nhận để anh ta gom hàng gửi theo đường sắt. 
Trong những trường hợp này, người giao nhận sẽ tập hợp hàng thành các đơn vị chuyên chở 
nguyên toa và ký hợp đồng với hãng đường sắt theo các điều kiện khác với những điều kiện mà 
người bán hoặc người mua đàm phán với hãng đường sắt đối với các điều kiện hàng lẻ. Người 
giao nhận có biểu phí riêng của mình và họ sẽ tính để người mua và người bán trả một cách 
tương ứng. 

DAF - điểm phân chia rủi ro cũng như là điểm phân định cước phí 

Điểm được nhắc đến sau DAF, như đã bình luận trước đó, sẽ được coi là điểm phân định để 
phân chia chi phí liên quan đến vận tải trước điểm này cho người bán và sau điểm này cho 
người mua. 
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Trong hầu hết các trường hợp, hàng không đựơc chuyển từ toa này sang toa khác tại điểm chỉ 
định sau DAF. Tuy nhiên nếu có vấn đề gì xảy ra với hàng hóa hoặc nếu giao thông bị gián đoạn 
thì điểm được nhắc đến sau DAF sẽ là điểm phân chia rủi ro giữa người mua và người bán. 

Về nguyên tắc, người bán và người mua trong hợp đồng ký theo điều kiện DAF không quan tâm 
gì hơn ngoài sự phân chia chi phí. Do vậy, vấn đề tranh cãi là ở chỗ có nên giữ DAF trong 
Incoterms 2000 hay không. Như đã lưu ý ở trên, các điều kiện CPT và CIP đã khá đầy đủ nếu chỉ 
quan tâm đến vấn đề phân chia chi phí giữa các bên. Nhưng do DAF vẫn được sử dụng ở một 
số khu vực nên người ta vẫn quyết định giữ điều kiện này lại. 

EXW, DDU và DDP không nêu rõ việc bốc hàng và dỡ hàng 

Khi hàng hóa cần được tập hợp và chuyển tới đích, sẽ phát sinh khó khăn trong việc xác định 
chính xác người bán và người mua phải làm gì và cũng như phân chia chi phí bốc và xếp như 
thế nào giữa người bán và người mua. 

Liệu đã đầy đủ chưa khi hàng đến trên phương tiện do người bán cung cấp? Hoặc người bán có 
phải chịu rủi ro và chi phí dỡ chúng ra khỏi phương tiện vận tải không? Nếu như vậy thì người 
mua có bắt người bán phải chịu các chi phí do nhân viên của anh ta thực hiện khi nhận hàng tại 
kho của người bán không? Và người bán có phải bốc hàng lên phương tiện của người mua tiện 
của người mua tại kho của người mua? Câu trả lời cho các câu hỏi trên thường theo tập quán 
thương mại hoặc theo những lần giao dịch trước đó của các bên. Do ở phần lớn các nước, 
người bán thường bốc hàng lên phương tiện vận tải của người mua trong khi người mua thường 
dỡ hàng khỏi phương tiện vận tải của người bán khi nó đến tận xưởng của anh ta hoặc một nơi 
nào đó do người mua chỉ định, có thể xảy ra tranh cãi là liệu đây có phải là quy tắc chung trong 
Incoterms 2000 không? Tuy nhiên thực tiễn về việc người bán xếp hàng lên phương tiện vận tải 
của người mua không được coi là đủ cơ sở chắc chắn để hiểu như vậy. 

Thông quan nhập khẩu theo điều kiện D 

Như đã bình luận về FAS, đã thành một tập quán chung là bên cư trú trong nước sẽ làm thủ tục 
thông quan xuất khẩu và nhập khẩu. Do vậy, trong Incoterms 2000, không chỉ FAS mà cả DEQ 
đều thay đổi sao cho theo DEQ người mua phải làm thủ tục thông quan nhập khẩu cho hàng hóa 
và phải trả thuế VAT và các loại thuế và chi phí khác đánh vào hàng nhập khẩu. Do vậy, chỉ DDP 
quy định các nghĩa vụ trên cho người bán. 

Người bán phải tránh điều kiện DDP nếu thấy có khó khăn 

Nếu thấy có khả năng phát sinh những khó khăn trong việc nhập khẩu hàng hóa vào nước người 
mua, người bán cần tránh sử dụng DDP. 

Thậm chí nếu không dự tính được các khó khăn thì các bên cũng tự đánh giá những rủi ro tiềm 
ẩn ở nước mình. Do vậy, tốt hơn hết là người bán lo thông quan xuất khẩu cho hàng vì người 
mua chịu trách nhiệm làm thủ tục nhập khẩu và chịu bất kỳ phí tổn cũng như rủi ro nào liên quan 
đến vấn đề này. 

Cũng có thể có các chế định luật pháp, được áp dụng đối với thuế VAT và các khoản phí tương 
tự, quy định bên cư trú tại nước có liên quan phải chi trả. Một bên nước ngoài phải chi trả các 
khoản phí này sẽ không được hưởng các ưu đãi như bên cư trú tại nước xuất khẩu hoặc nhập 
khẩu. Ngoài ra, nếu bên phi cư trú trả các chi phí trên thì sẽ phát sinh khó khăn trong việc trừ đi 
các khoản này trong các tờ khai giá trị gia tăng nộp cho các cơ quan chức năng. 

Chọn DDP loại trừ thuế thông quan và các loại thuế khác.  
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Người bán hoặc người giao nhận sẵn sàng thông quan hàng nhập khẩu nhưng không trả thuế, 
VAT và các chi phí chính thức có liên quan đến việc này. Nếu như vậy, DDP có thể vẫn được sử 
dụng nhưng kèm thêm "trừ thuế quan, VAT và các loại thuế thu nhập khác". 

DDP với các loại trừ này sẽ không tương đương với DDU vì nghĩa vụ thông quan nhập khẩu vẫn 
rơi vào người bán DDP. Nếu có thể sử dụng DDU, thì ghi thêm rằng một số chi phí liên quan đến 
nhập khẩu sẽ do người bán chịu. 

DDU và những khó khăn trong việc đưa hàng đến được đích cuối 

Việc sử dụng DDU có thể gây ra những khó khăn trầm trọng khi hàng phải thông quan tại một 
điểm sớm hơn điểm đích định trước. Nếu như vậy, hàng có thể sẽ không đến được điểm đích 
trước nếu không bị giữ lại ở cửa khẩu do lỗi của người mua không thực hiện các thủ tục theo 
yêu cầu của chính quyền hoặc vì các lý do khác. 

Bởi lẽ theo DDU, nhiệm vụ của người mua là thông quan hàng nhập khẩu, chịu mọi chi phí và rủi 
ro. Đây có thể là điều khó chịu cho người bán có qúa trình vận chuyển hàng hóa bị gián đoạn mà 
vẫn phải chịu trách nhiệm giao hàng đến điểm đích cuối cùng theo thoả thuận. Do vậy, người 
bán nên thận trọng và tránh điều kiện DDU khi không loại trừ được các dạng khó khăn nói trên. 

Bằng cách ghi thêm "thông quan nhập khẩu", có thể sử dụng DDU và vẫn quy định nghĩa vụ 
thông quan nhập khẩu cho người bán. Điều này có nghĩa là nghĩa vụ của người bán chỉ là thông 
quan, còn thuế nhập khẩu cũng như các khoản phí khác đánh vào hàng nhập khẩu sẽ do người 
mua chịu. 

Các khoản phí và người bán DDP 

Cần lưu ý rằng các khoản "phí" mà người bán DDP phải trả chỉ liên quan đến các loại phí cần 
thiết phải nộp theo thủ tục nhập khẩu hiện hành. Như vậy, các khoản phí phát sinh từ thuê kho 
bãi hoặc các dịch vụ do các bên tư nhân thực hiện có liên quan đến nhập khẩu đều không tính 
vào các khoản phí mà người bán phải trả theo DDP. Trong Incoterms 1990, từ "chính thức" 
(official) được đặt trước từ "phí" (charges). Tuy nhiên, trong một số trường hợp từ "chính thức " 
gây ra sự hiểu nhầm cho các thương nhân; do vậy trong Incoterms 2000, từ này bị loại bỏ. 
Nhưng như đã lưu ý, sự loại bỏ này không làm thay đổi bản chất. 

  

TỔNG THỂ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BÁN VÀ NGƯỜI MUA 

  

  

Hinh 

  

Tính chất cơ bản của các điều kiện thương mại khác nhau đã được giải thích ngắn gọn, phân 
tích theo từng phần dưới đây sẽ giúp người đọc dễ dàng hơn trong việc sử dụng tài liệu này 
nhằm xác định rủi ro và trách nhiệm của các bên. 

CÁC PHẦN A1, B1: NGHĨA VỤ ĐỔI HÀNG LẤY TIỀN  
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Bản chất của bất kỳ một hợp đồng mua bán nào cũng là phải đổi hàng lấy tiền. Incoterms trong 
phần A1 và B1 đều nhắc lại điều này rất đơn giản. Thật vô nghĩa khi nhắc lại như vậy, hợp đồng 
mua bán phải ghi rõ loại hàng mà người bán phải cung cấp và giá cả mà người mua phải trả. 
Phần A1 cũng nhắc lại rằng người bán phải cung cấp hóa đơn thương mại và bất cứ bằng chứng 
gì về sự phù hợp theo yêu cầu hợp đồng. 

  

PHẦN A9: NGHĨA VỤ CUNG CẤP BAO BÌ CỦA NGƯỜI BÁN  

Bất cứ yêu cầu đặc biệt nào về việc kiểm tra và đánh ký mã hiệu mà người mua yêu cầu đều 
phải được quy định rõ trong hợp đồng. Phần A9 nêu rõ là các chi phí nhằm mục đích duy nhất là 
đặt hàng hóa dưới sự định đoạt của người mua đều do người bán chịu. Về mặt này, chính quyền 
một số nước có thể yêu cầu kiểm tra hàng hóa trước khi được phép xuất hoặc nhập khẩu. Một 
sõ hàng hóa có thể phải được ký mã hiệu, đo, cân hoặc đếm theo điều kiện của người vận tải. 
Khi hợp đồng mua bán không có các điều khoản về bao bì hàng hóa hoặc khi không thể dẫn 
chiếu đễn những giao dịch trước giữa các bên thì người bán có thể không rõ phải làm gì. Thông 
thường, người bán vẫn phải tiến hành đóng gói bao bì ở mức độ nhất định. 

Tuy nhiên, hàng được đóng gói và chuẩn bị cho chuyến đi biển như thế nào thì vẫn chưa rõ. Một 
chuyến đi biển dài đòi hỏi bao bì chắc chắn và một số biện pháp phòng ngừa đặc biệt tránh han 
gỉ do hấp hơi và ẩm ướt. Với vận tải hàng không cho cùng một loại hàng hóa có thể sẽ không 
cần phải bảo vệ đến như vậy. 

Người bán phải cung cấp bao bì phù hợp với phương tiện vận tải nhưng chỉ trong chừng mực 
anh ta biết những thông tin về phương tiện vận tải này trước khi ký hợp đồng mua bán. Nếu 
được thông báo, anh ta sẽ xem xét ấn định giá. Do vậy, điều quan trọng là người mua phải thông 
báo ý định của mình cho người bán đặc biệt khi hợp đồng ký theo điều kiện EXW hoặc điều kiện 
F, khi người bán có thể không biết ý định của người mua về mặt vận tải. 

  

PHẦN B9: KIỂM TRA TRƯỚC KHI GỬI HÀNG  

Việc kiểm tra hàng hóa trước khi gửi có thể cần thiết khi người mua yêu cầu có giấy phép của 
chính quyền chứng nhận hàng hóa phù hợp với hợp đồng. Trong những trường hợp này, chính 
quyền sẽ ra lệnh kiểm tra và yêu cầu một cơ quan giám định độc lập làm việc này. Luật pháp của 
nước nhập khẩu có thể quy định về tính bắt buộc và mức độ bồi hoàn cho chi phí kiểm tra, 
nhưng nếu một trong các bên đòi khoản bồi hoàn này thì người mua thông thường phải chịu. 

Các quy định trong hợp đồng liên quan đến việc giám định thường yêu cầu người mua thanh 
toán khoản phí này. Tuy nhiên, có một số quy định yêu cầu người bán phải trả toàn bộ một phần 
chi phí giám định này; một số quy định khác chỉ yêu cầu người bán trả khi giám định cho thấy 
rằng hàng hóa không phù hợp với hợp đồng. 

Cần phân biệt giám định trước khi giao hàng với giám định do người mua tự yêu cầu và không 
có sự can thiệp của chính quyền. Giám định này có thể quan trọng với người mua nếu anh ta có 
nghi ngờ về việc người bán giao hàng không đúng hợp đồng. Giám định này giúp người mua yên 
tâm là hàng hóa như dầu, khoáng chất, thực phẩm hoặc gỗ phù hợp với hợp đồng mua bán. 

Khi ký hợp đồng mua bán giữa các bên không quen biết nhau từ những giao dịch trước và không 
có ý định tiếp tục quan hệ thương mại trong tương lai, (như kiểu hợp đồng "giao ngay" trên thị 
trường trả tiền ngay) thì cần kiểu quy định giám định này. 
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Cuối cùng, cách giám định này là cách tránh gian lận đường biển. Một số trường hợp mà ai cũng 
biết thì người bán có thể gian lận để lấy thanh toán theo tín dụng chứng từ khi xuất trình chứng 
từ liên quan đến hàng hóa và con tầu, mặc dù không có con tầu hay hàng hóa nào cả. Nếu có 
giám định kiểu như trên thì kết cục đã hoàn toàn khác. Do việc giám định này là mong muốn của 
người mua nên phần 9 của Incoterms yêu cầu người mua trả chi phí, trừ phi có thoả thuận khác. 
Quy tắc này có một ngoại lệ khi giám định kiểu này được thực hiện theo lệnh của chính quyền 
nước xuất khẩu. 

  

PHẦN A2, B2: NGHĨA VỤ THÔNG QUAN XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU. 

Người ta có thể dẫn chiếu tới Incoterms trong hợp đồng mua bán nội địa mặc dù việc này không 
cần thiết và không phù hợp. Người ta hầu như chỉ dẫn chiếu đối với hợp đồng mua bán quốc tế 
khi hàng hóa được vận chuyển từ nước này sang nước khác. Khi đó cần xác định rõ người bán 
và người mua phải làm gì để thông quan hàng xuất khẩu và nhập khẩu, và trong Incoterms, điều 
này được quy định dưới tiêu đề "giấy phép, cho phép và các thủ tục" (A2, B2). 

Sự phân chia trách nhiệm thông quan xuất khẩu và nhập khẩu là quan trọng vì nhiều lẽ. Trước 
hết các bên phải biết ai chịu trách nhiệm thực hiện những công việc cần thiết để xin giấy phép 
theo yêu cầu và nộp các giấy tờ quy định tại nước có liên quan. Hai là, nghĩa vụ thông quan hàng 
hóa - đặc biệt là thông quan nhập khẩu - thường dẫn đến nghĩa vụ trả thuế, VAT và các khoản 
phí khác. Ba là, các bên phải xác định ai sẽ chịu rủi ro nếu không thể thông quan hàng hóa trong 
thời gian quy định hoặc không thông quan được (ví dụ, nếu có lệnh cấm xuất nhập khẩu) 

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhằm tránh rủi ro do lệnh cấm xuất và nhập khẩu 

Người bán, một khi có cam kết thông quan hàng hóa xuất khẩu - và đặc biệt là thông quan hàng 
nhập khẩu - cần thiết phải đàm phán với người mua để kéo dài thời gian giao hàng hoặc quyền 
hủy hợp đồng trong trường hợp có lệnh cấm hoặc hạn chế, không lường trước, liên quan đến 
xuất hoặc nhập khẩu. Hoặc an toàn hơn, điều quan trọng hơn là người bán sẽ không nhận làm 
những gì anh ta hoặc đại lý của anh ta không thể, hoặc bị nước nhập khẩu cấm. 

Hỗ trợ các thủ tục thông quan 

Bên cam kết thông quan hàng xuất khẩu hoặc nhập khẩu hoặc qúa cảnh qua một nước thứ ba, 
có thể cần sự trợ giúp của bên kia để có được các chứng từ khác nhau, ví dụ như chứng từ 
chứng minh xuất xứ hoặc chỉ rõ nơi đến của hàng hóa. Do vậy, phần A2 hoặc B2 quy định phạm 
vi mà người bán hoặc người mua, tùy trường hợp, phải có nghĩa vụ giúp bên kia. 

Phần A10 và B10 quy định người bán và người mua phải hoàn lại bất kỳ một chi phí phát sinh 
nào cho bên giúp đỡ mình theo yêu cầu của chính mình, rủi ro và chi phí bao giờ cũng bên yêu 
cầu giúp đỡ chịu. 

  

PHẦN A3, B3, A4: PHÂN CHIA TRÁCH NHIỆM, CHI PHÍ VÀ RỦI RO GIỮA 
CÁC BÊN  

Mặc dù sẽ dễ thực thi hơn nếu hoặc người bán hoặc người mua chịu trách nhiệm toàn bộ qúa 
trình vận tải từ điểm xuất phát ban đầu đến điểm đích quy định như trong EXW hoặc điều kiện D 
nhưng hầu hết trong buôn bán quốc tế vẫn sử dụng các điều kiện mà theo đó nghĩa vụ vận 
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chuyển được phân chia cho các bên. Theo điều kiện F, người bán phải thu xếp việc vận chuyển 
trước chặng vận chuyển chính; theo điều kiện C, người bán cam kết lo chặng vận tải chính và trả 
cước phí nhưng rủi ro chuyển từ anh ta sang người mua ngay khi hàng được gửi đi. Có lẽ thực 
tiễn thương mại này bắt nguồn chủ yếu từ truyền thống mua bán hàng thường đòi hỏi phải thuê 
tầu. Trong trường hợp này, điều kiện F và C vẫn phù hợp. 

Để đảm bảo tính kinh tế trong chuyên chở, không nên chia nhỏ trách nhiệm 

Hiện nay, hầu hết các giao dịch buôn bán áp dụng điều kiện F hoặc C liên quan đến hàng hóa 
thành phẩm. Trong những trường hợp này, tổ chức vận tải tối ưu phụ thuộc vào việc người bán 
hoặc người mua thu xếp và thanh toán toàn bộ qúa trình vận tải. Điều này đặc biệt đúng khi các 
phương tiện vận tải sẵn có cho phép người bán hoặc người mua đưa toàn bộ qúa trình vận tải 
vào một hợp đồng vận tải, kể cả khi hợp đồng liên quan tới nhiều phương thức vận tải (gọi là vận 
tải đa phương thức). 

Trong các trường hợp này, việc sử dụng điều kiện F và C có thể bị hạn chế. Tuy nhiên, trong 
thực tiễn điều kiện FCA rất gần với điều kiện EXW, đặc biệt nếu từ "thông quan xuất khẩu" được 
ghi thêm sau EXW. Đó là vì theo cả FCA và EXW, người mua có thể được yêu cầu để người vận 
tải nhận hàng từ xưởng của người bán. Khi đó, người mua ở vị thế giống như trong EXW và 
FCA vì anh ta chịu trách nhiệm thu xếp và thanh toán toàn bộ qúa trình vận tải. Nhưng theo EXW 
người bán chỉ có nghĩa vụ để hàng hóa sẵn sàng tại xưởng của mình. Rủi ro và chi phí của việc 
xếp hàng lên phương tiện chuyên chở do người mua chịu, trừ phi có thỏa thuận khác. 

Dịch vụ giúp người mua theo điều kiện F 

Mặc dù có sự khác nhau cơ bản giữa điều kiện F (FCA, FAS, FOB) và điều kiện C (CFR, CIF, 
CPT, CIP), sự phân biệt này trong thực tế bị mờ nhạt do người bán sử dụng điều kiện F vẫn có 
thể có các dịch vụ phụ giúp người mua, thường là thu xếp việc vận tải (nhưng với rủi ro và chi 
phí do người mua chịu). 

Xuất phát từ quan điểm pháp luật, các bên sử dụng điều kiện F không thấy cần thiết phải quy 
định người bán làm thế nào để giao hàng cho ngươì chuyên chở vì anh ta chỉ đơn giản tuân theo 
(1) những gì hợp đồng quy định cụ thể hoặc (2) theo hướng dẫn của người mua. Nhưng người 
bán - mặc dù anh ta không có nhiệm vụ làm như vậy theo điều kiện F - thường quan tâm đến lợi 
ích của người mua "vắng mặt". 

Trong khi theo điều khoản A4 FCA của Incoterms 1990, việc giao hàng được giải thích đối với 
các phương thức vận tải khác nhau, Incoterms 2000 chỉ phân biệt hai tình huống khác nhau - gọi 
là (1) khi hàng được giao tại xưởng của người bán và (2) các trường hợp khác. Trong trường 
hợp đầu, người bán phải xếp hàng lên phương tiện của người mua và trong các trường hợp 
khác, người bán chỉ cần giao hàng chưa dỡ khỏi phương tiện đến là đủ. 

Trong khi FCA có thể được áp dụng cho bất cứ phương thức vận tải nào thì FCA và FOB chỉ áp 
dụng đối với hàng hóa chuyên chở bằng đường biển hoặc đường thủy nội địa. 

Sự phân biệt giữa FAS và FOB chỉ cần thiết khi liên quan đến việc giao hàng cho người vận tải. 
FAS nghĩa là hàng được đặt dọc mạn tầu và FOB có nghĩa là hàng được giao lên. Tuy nhiên, 
luôn luôn phát sinh khó khăn trong việc sử dụng FOB vì việc coi lan can tầu là điểm phân chia rủi 
ro, chi phí và trách nhiệm giữa người bán và người mua không có tính thực tế mấy. 

Việc dẫn chiếu đến lan can tầu chỉ phù hợp vào thời kỳ trước khi hàng hóa được chính thủy thủ 
và các phương tiện đưa lên tầu từng kiện một. Khi đó "chi phí trên đất liền" do người bán chịu 
còn "chi phí trên tầu" do người mua chịu. 
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Tập quán cảng 

Ngày nay các công ty bốc xếp thường thực hiện toàn bộ thao tác bốc hàng lên bằng cần cẩu của 
công ty mình hoặc của cảng. Khi đó vấn đề nảy sinh là làm thế nào để phân chia việc trả tiền cho 
dịch vụ này giữa người bán và người mua vì việc dẫn chiếu lan can tầu trong FOB không hướng 
dẫn đầy đủ. Thay vào đó, cần thiết phải áp dụng tập quán cảng và thật không may, các tập quán 
này khác nhau khá rõ tuỳ theo từng cảng, có thể là: 

• người mua trả toàn bộ qúa trình bốc hàng (coi FOB tương đương với FAS)  
• chia chi phí theo các tập quán và phương pháp khác nhau  
• người bán trả toàn bộ chi phí bốc hàng.  

Thận trọng khi áp dụng FOB nếu không biết tập quán cảng 

Người mua khi không biết tập quán cảng ở nước người bán thì nên thận trọng khi áp dụng FOB 
và nên yêu cầu quy định chính xác về chi phí bốc hàng. Một số cụm từ ngắn đôi khi được sử 
dụng cho mục đích này (ví dụ "FOB xếp hàng" hoặc "FOB xếp và san hàng"). 

Có thể cụm từ ghi thêm ở trên đã mở rộng nghĩa vụ của người bán là phải trả chi phí bốc hàng, 
nhưng vẫn không rõ là trong chừng mực nào người bán phải chịu rủi ro do mất mát hoặc hư 
hỏng xảy ra với hàng hóa khi qua lan can tầu. Do vậy, các bên phải nêu rõ ý định của mình về 
vấn đề này (ví dụ, bằng cách viết thêm cụm từ "FOB xếp hàng, chi phí và rủi ro liên quan đến 
việc bốc hàng do người bán chịu"). 

Giao hàng cho người vận tải theo điều kiện C 

Theo điều kiện C, người bán phải thu xếp và trả tiền vận tải, việc giao hàng cho người vận tải 
phải không làm nảy sinh bất cứ vấn đề gì cho cả người bán lẫn người mua. Đó là vì người bán 
phải thực hiện nhiệm vụ của anh ta theo hợp đồng vận tải mà tự anh ta đã ký với người vận tải. 

Phân chia chi phí dỡ hàng ở điểm đến 

Khó khăn cũng phát sinh tại điểm cuối của hành trình vận tải khi hàng cần phải dỡ khỏi tầu hoặc 
khỏi phương tiện vận tải khác. Trong khi giao hàng tại phương tiện đường bộ, đường sắt hoặc 
đường không thường không phát sinh vấn đề gì thì giao hàng bằng đường biển gây ra nhiều khó 
khăn hơn. Các công ty tầu chợ thường tính chi phí bốc hàng và dỡ hàng trong giá cước của họ 
nhưng trong hợp đồng thuê tầu thường có quy định miễn dỡ một phần hoặc toàn bộ cho người 
chuyên chở (quy định "miễn phí dỡ"). Trong những trường hợp này người mua phải biết thời 
gian tầu đến và thời gian dành cho việc dỡ hàng ("thời gian bốc dỡ hàng"). Anh ta cũng cần nắm 
rõ mức độ rủi ro của việc trả tiền phạt (phạt chậm bốc dỡ) cho người bán nếu vượt qúa thời gian 
cho phép. 

Vì các quy định trên, quy tắc giải thích của Incoterms không thể phân chia chính xác chi phí xếp 
dỡ giữa người bán và người mua theo các điều kiện C khác nhau. Do vậy, các bên cần phải giải 
quyết cụ thể các vấn đề này trong hợp đồng mua bán. Nếu không quy định các điều khoản như 
vậy, thì cần dẫn chiếu tới bất kỳ một tập quán nào mà các bên tuân theo trong các lần giao dịch 
trước hoặc từ tập quán cảng. 

  

PHẦN A8: NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BÁN LÀ PHẢI CUNG CẤP BẰNG  CHỨNG 
GIAO HÀNG VÀ CHỨNG TỪ VẬN TẢI 
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Tất cả các điều kiện, trừ EXW, đều quy định người bán phải xuất trình cho người mua bằng 
chứng chính thức về việc anh ta đã hoàn thành nghĩa vụ giao hàng của mình (A8). (Tất nhiên, 
điều khác trong EXW là người mua nhận hàng tại xưởng của người bán) 

Theo điều kiện C, khi người bán phải thu xếp và trả tiền vận tải, thì chứng từ vận tải trở nên rất 
quan trọng vì nó chứng minh rằng hàng đã được giao cho người vận tải vào ngày quy định và 
người mua tại điểm đến có quyền độc lập khiếu nại về hàng đối với người vận tải. 

CFR, CIF và các chứng từ hàng đã bốc 

Một vấn đề khác đặt ra với CFR và CIF là cả hai đều đòi hỏi người bán cung cấp các bằng 
chứng khác ngoài vận đơn. Cụ thể là, người bán phải cung cấp vận đơn đã bốc vì chứng từ này 
là bằng chứng cho việc bốc hàng. Không có gì ngạc nhiên là các hãng tầu công ten nơ thích lập 
chứng từ vận tải dưới hình thức biên lai nhận hàng khi hàng được được nhận để vận chuyển, 
chứ không phải khi công ten nơ hàng được đưa lên tầu. 

Theo yêu cầu của người gửi hàng, tầu công ten nơ thường thay đổi tính chất vận đơn "nhận để 
xếp" với một ghi chú "đã xếp". Tuy nhiên, điều này gây thêm nhiều thủ tục giấy tờ và thường 
xuyên chậm trễ cho người bán khi việc thanh toán được thực hiện trên cơ sở tín dụng chứng từ 
trong đó quy định phải xuất trình vận đơn "đã xếp" thay vì vận đơn "nhận để xếp" trong một thời 
hạn quy định sau ngày hàng được bốc lên tầu. 

Trong trường hợp này, tốt hơn hết là cần tránh điều kiện CFR và CIF và áp dụng CPT hoặc CIP 
vì các điều kiện này không dẫn chiếu đến vận đơn mà chỉ là chứng từ vận tải thông thường có 
thể là vận đơn hay không. Nhưng điều này chỉ phù hợp khi người mua thực sự không có nhu cầu 
về vận đơn đối với hàng trên đường vận chuyển. 

Nhất thiết phải nộp vận đơn gốc 

Trong một số lĩnh vực, có một vấn đề nữa liên quan đến việc sử dụng vận đơn. Đó là yêu cầu 
phải xuất trình và nộp vận đơn góp cho người vận tải để nhận hàng. Tầu thường đến đích trước 
khi vận đơn đến.Trong những trường hợp này, hàng thường được giao cho người mua dựa trên 
thư bảo đảm của vận đơn ngân hàng. Việc này nhằm bảo vệ người vận tải trong trường hợp 
hàng được giao không phải là chủ hợp pháp của vận đơn gốc. 

Thực tiễn này - hay đúng hơn là sự cẩu thả này - đi ngược lại với toàn bộ vận đơn mà giá trị của 
nó phụ thuộc vào nguyên tắc chặt chẽ là hàng không được giao trong bất kỳ trường hợp nào trừ 
khi nhận lại được vận đơn gốc. Nếu nguyên tắc trên không được tuân thủ một cách chặt chẽ thì 
không ai có thể khẳng định rằng "vận đơn đại diện cho hàng hóa". 

Các chứng từ vận tải không chuyển nhượng được 

Trong những năm gần đây, các chứng từ vận tải, ngoài vận đơn chở hàng bằng đường biển, 
ngày càng được sử dụng nhiều. Những chứng từ này trong hệ thống "giấy chứng nhận gửi hàng" 
tương tự như những chứng từ dùng cho các phương thức vận tải khác ngoài vận tải đường biển 
và khi không có yêu cầu về chứng từ gốc để nhận hàng từ người chuyên chở tại điểm đến. Chỉ 
cần tên người nhận được chỉ rõ và anh ta tự chứng minh được nhân thân mình là đủ, như vẫn 
thường áp dụng với vận đơn đường không (AWBs) và vận đơn đường bộ và đường sắt. 

Tuy nhiên, những chứng từ này không thể sử dụng để chuyển quyền sở hữu hàng hóa bằng 
cách lưu thông chứng từ; do vậy, chúng được gọi là chứng từ không chuyển nhượng được. 
Chúng có rất nhiều cách gọi khác nhau như là ‘vận đơn tầu chợ", "giấy gửi hàng đường biển", 
"hóa đơn cước phí", "biên lai gửi hàng tại cảng" hoặc "giấy gửi hàng đường biển". Mặc dù trong 
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các chứng từ này người mua hoặc ngân hàng vẫn được chỉ rõ là người nhận hàng khi người bán 
ký hợp đồng vận tải. Người vận tải nhận chỉ thị từ người ký hợp đồng với mình - người bán - chứ 
không phải từ ai khác. 

Cẩn thận trong khi thanh toán dựa trên giấy gửi hàng đường biển 

Nếu người mua trả tiền trước hoặc ngân hàng muốn sử dụng hàng hóa để thế chấp cho một 
khoản vay của người mua, thì sẽ không đầy đủ nếu người mua hoặc ngân hàng được chỉ rõ là 
người nhận hàng trong chứng từ không giao dịch được. Sở dĩ như vậy là vì người bán, qua chỉ 
thị mới cho người vận tải có thể thay thế tên người nhận hàng bằng một người khác. Để bảo vệ 
người mua hoặc ngân hàng cần thiết phải quy định chỉ thị ban đầu của người bán cho người vận 
tải về việc giao hàng cho người nhận hàng được chỉ rõ là không thể sửa đổi. 

Kết luận là người bán nên tránh các điều kiện CFR và CIF buộc anh ta phải xuất trình vận đơn 
đã xếp bất cứ khi nào có khó khăn liên quan đến việc nhận và sử dụng các chứng từ này. Cũng 
lưu ý rằng người mua không nên trả tiền hàng và ngân hàng không nên dựa vào hàng hóa làm 
vật bảo đảm chỉ bằng cách nhận chứng từ vận tải có tên người mua hoặc ngân hàng tương ứng 
là người nhận hàng trừ phi những chỉ thị này cho người vận tải là không thể sửa đổi được. 

Các vấn đề thay thế vận đơn bằng EDI 

Ngoài nhu cầu thỏa thuận về phương pháp sử dụng EDI và chấp nhận tiêu chuẩn truyền thông 
quốc tế ra thì không có khó khăn gì đặc biệt khi thay chứng từ vận tải bằng thư điện tử. Tuy 
nhiên, khó có thể thay vận đơn vì nó không chỉ chứng minh việc giao hàng cho người vận tải mà 
còn là biểu tượng có tính pháp lý được thể hiện bằng nguyên tắc "vận đơn đại diện cho hàng 
hóa". 

Như đã lưu ý, nguyên tắc cơ bản của tính chất "chuyển nhượng được" của vận đơn bắt nguồn từ 
nghĩa vụ của người vận tải phải giao hàng cho người chủ vận đơn gốc chứ không phải người 
nào khác. Do vậy, việc sở hữu vận đơn gốc đảm bảo tính hợp pháp của việc giao hàng. 

Làm thế nào thay thế nó bằng thư điện tử? Giải pháp là phải có được sự thỏa thuận của các bên 
có liên quan. Đầu tiên, họ phải thỏa thuận liên lạc bằng thư điện tử. Hai là, sự thỏa thuận phải có 
một hình thức riêng về việc thay thế vận đơn. Người vận tải phải đồng ý giao hàng chỉ khi đã 
được sự chỉ dẫn của bên có quyền chỉ thị giao hàng. Như đã lưu ý ở trên, trong khi quyền này 
trước đây được gắn chặt với việc nắm vận đơn gốc, thì bây giờ nó thuộc về người được người 
vận tải cấp chỉ thị bằng điện tử cho mình. 

Incoterms CFR và CIF A8 và EDI 

Incoterms 1990, điều kiện CFR và CIF, khoản A8 có xem xét đến sự phát triển của EDI. Trước 
hết các điều kiện này vẫn giữ nguyên tắc truyền thống là chứng từ vận tải phải cho phép người 
mua bán hàng trên đường vận chuyển bằng cách giao chứng từ cho người mua tiếp theo, trừ phi 
có thỏa thuận khác. Nhưng chúng cũng chỉ ra rằng việc chuyển giao đó có thể được thực hiện 
bằng cách thông báo cho người vận tải. Trong trường hợp đầu, người ta dẫn chiếu tới vận đơn 
chuyển nhượng được. Trong trường hợp sau dẫn chiếu đến một hệ thống thông báo. Song bất 
kỳ trường hợp nào, chỉ một thông báo đơn thuần cho người vận tải thôi thì chưa đủ để thay thế 
vận đơn. 

Do vậy, các bên muốn thay thế vận đơn bằng thông điệp điện tử cần phải dẫn chiếu tới một hệ 
thống như là BOLERO hoặc một hệ thống tương tự, cho phép người nhận hàng từ người mua 
nhận hàng từ người chuyên chở tại đích và chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho người mua tiếp 
theo khi hàng vẫn đang trên đường vận chuyển. 
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Tóm lại, việc sử dụng EDI đòi hỏi một sự thỏa thuận đặc biệt và một hệ thống chặt chẽ theo tiêu 
chuẩn được quốc tế công nhận (UN/EDIFACT and UNCID) và việc thay thế vận đơn bằng thông 
điệp điện tử thực hiện được chỉ bằng cách dẫn chiếu tới hệ thống thông báo như là BOLERO 
luôn phục vụ cho cả người gửi hàng, người vận tải và người nhận hàng cùng các bên khác. 

Vận đơn đã xếp theo CFR và CIF 

Trong điều kiện CFR và CIF, có dẫn chiếu đến vận đơn đã xếp vì theo các điều kiện này người 
bán chưa được coi là đã hoàn thành nghĩa vụ giao hàng của mình khi hàng được giao lên tầu. 
Vận đơn rất cần thiết với người mua nếu anh ta định bán hàng cho một người mua khác khi 
chúng đang trên đường vận chuyển ("bán nổi"). Trong những trường hợp này, việc chuyển 
nhượng vận đơn gốc hoặc một bộ vận đơn gốc có thể dùng để chuyển quyền sở hữu hàng hóa 
cho bên kia. 

Chứng từ vận tải là bằng chứng của việc giao hàng 

Mặc dù theo điều kiện F người mua phải thu xếp và trả tiền vận tải - nghĩa là anh ta ký hợp đồng 
trực tiếp với người vận tải - người chuyên chở vẫn có thể đưa chứng từ vận tải cho người bán 
để chứng minh rằng người bán đã giao hàng cho anh ta. Nếu thế thì chứng từ vận tải sẽ là bằng 
chứng của hợp đồng vận tải và là bằng chứng của việc giao hàng cho người chuyên chở. 

Người bán - với tư cách là người gửi hàng trong hợp đồng vận tải - thường nhận được vận đơn 
từ người chuyên chở làm bằng chứng cho việc giao hàng. Điều này thường xảy ra, mặc dù đứng 
từ góc độ pháp lý chặt chẽ, chính người mua phải nhận vận đơn làm bằng chứng cho hợp đồng 
với người chuyên chở để người mua có thể đổi nó lấy hàng tại đích. 

Điều khoản A8 của điều kiện F giải thích rõ ràng hơn là người bán phải giúp người mua, với chi 
phí và rủi ro do người mua chịu, trong việc nhận chứng từ vận tải nếu chứng từ này không đúng 
là chứng từ chứng minh việc giao hàng cho người vận tải. Vì có được vận đơn gốc mới có quyền 
chỉ dẫn cho người vận tải và nhận hàng tại nơi đến nên điều quan trọng là người mua phải nhận 
được chứng từ này từ người bán, trừ phi nó được đưa trực tiếo cho anh ta qua người vận tải. 

Các chứng từ cần có để nhận hàng theo điều kiện D 

Theo điều kiện D tình hình hoàn toàn khác so với những gì đã mô tả ở trên, vì người bán chỉ 
được coi là hoàn thành nghĩa vụ giao hàng của anh ta khi hàng thực sự đến nước đích. Tuy 
nhiên, người mua có thể yêu cầu cung cấp chứng từ cho phép anh ta nhận hàng từ người 
chuyên chở tại đích quy định. Ví dụ như khi hàng bán theo DES, người mua nhận hàng từ tầu và 
thường phải nộp vận đơn gốc. 

Về mặt này, điều kiện DEQ, DDU, DDP có thể khác nhau, vì hàng, theo các điều kiện này, được 
đặt trên cầu cảng hoặc một điểm trong đất liền của nước đến. Nhưng điều này không nhất thiết 
nghĩa là hàng không còn nằm dưới sự kiểm soát của người vận tải nữa, để lấy hàng vẫn phải có 
vận đơn. 

Chứng từ vận tải cho chuyên chở đường biển 

Cần chú ý sự khác nhau giữa giấy gửi hàng và vận đơn: 

Giấy gửi hàng 

• Hàng được giao cho người được chỉ định là người nhận hàng.  
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• Ngoài việc phải chứng minh nhân thân của mình, người nhận hàng không phải xuất trình 
chứng từ để nhận hàng và bản thân giấy gửi hàng không phải là chứng từ sở hữu.  

Vận đơn 

• Hàng được giao chỉ khi có vận đơn.  
• Bản thân vận đơn đại diện cho hàng hóa và nó thực sự cần thiết cho đến khi hàng được 

bán trên đường vận chuyển.  

Incoterms chấp nhận thông điệp điện tử tương đương làm chứng từ vận tải. 

Phiếu giao hàng 

Đôi khi hàng phải dỡ dưới dạng hàng rời và người mua phải rút hàng từ một chuyến hàng lớn. 
Một vận đơn có thể được ký phát cho toàn bộ chuyến hàng mặc dù hàng chuyên chở cho vài 
người mua. Trong những trường hợp này, người ta thường chia vận đơn thành nhiều phần kèm 
theo phiếu gửi hàng riêng biệt; các điều này được quy định cụ thể trong điều khoản A8 của mọi 
điều khoản D trừ DAF. (Thường theo DAF không có giao hàng thực tế cho người mua tại điểm D 
nhưng việc chuyên chở vẫn tiếp tục không bị ngắt quãng cho đến đích cuối cùng. Điều này được 
quy định trong DAF A8 như sau: người bán phải cung cấp cho người mua một chứng từ vận tải 
đầy đủ theo yêu cầu và chi phí, rủi ro của người mua, bộ chứng từ này có thể lấy tại nước đi) 

  

PHẦN  A4 VÀ B4: NGHĨA VỤ GIAO HÀNG CUẢ NGƯỜI BÁN  

VÀ NGHĨA VỤ NHẬN HÀNG CỦA NGƯỜI MUA  

  

Giao hàng tại xưởng của người bán 

Như đã đề cập, hợp đồng yêu cầu người mua nhận hàng tại xưởng người bán thường không 
phát sinh khó khăn gì trong thực tiễn. Các thiết bị tại xưởng của người bán sẽ xác định hàng có 
được giao tại dốc nơi xe tải đỗ hay không và xe cẩu hàng được nhân viên của người bán sử 
dụng tại đâu để đặt hàng lên xe tải. Tuy nhiên, không dễ xác định là có bao nhiêu hàng được xếp 
bởi người lái xe và bao nhiêu hàng được xếp bởi nhân viên của người bán. Điều này phụ thuộc 
vào tình hình cụ thể và không thể giải quyết bằng cách giải thích trong EXW A4, điều khoản này 
chỉ nói đơn giản là hàng được đặt "dưới sự định đoạt của người mua". Tuy nhiên, Incoterms 
2000 đã xác định rõ ràng là theo FCA A4 người bán có nghĩa vụ xếp hàng lên phương tiện vận 
tải của người mua. 

Giao hàng tại cơ sở của người mua 

Vấn đề tương tự cũng phát sinh theo DDU, DDP khi rất khó xác định việc người bán làm thế nào 
giao hàng cho người mua. Incoterm 2000 quy định rõ là người bán chỉ phải dỡ hàng dưới 
phương tiện vận tải và sẵn sàng giao cho người mua. 

Giao hàng tại biên giới theo DAF A4 

Theo DAF A4, thường không có việc giao hàng thực tế tại biên giới nước người mua trừ phi vì 
một vài lý do, hàng bị giữ tại kho để làm thủ tục hải quan hoặc một mục đích nào khác trong khi 
chờ xếp hàng lên toa tầu hoặc một phương tiện vận tải khác để tiếp tục hành trình. 



58 | s v l a w . 7 f o r u m . b i z  Q T 3 2 A  –  L E O  B O M B A  
 

Giao tại cầu cảng theo DES và DEQ 

Theo điều kiện DES và DEQ hàng sẽ sẵn sàng giao cho người mua tại tầu hoặc trên cầu cảng. 
Hàng được nhận như thế nào tại các điểm này (bơm hàng, silô, đường sắt nhánh, kho hàng, 
v...v) phụ thuộc vào tình hình cụ thể. 

Người mua chấp nhận việc giao hàng cho người vận tải của người bán 

Như đã nói, tập quán giao hàng cho người vận tải rất khác nhau. Theo điều kiện C, khi người 
bán thu xếp và trả tiền vận tải, anh ta sẽ giao hàng cho người vận tải không có mặt người mua. 
Do vậy, không có việc giao hàng thực tế trực tiếp cho người mua. 

Nhưng người mua phải chấp nhận việc hàng được giao cho người vận tải theo quy định trong A4 
của điều kiện C và bằng lòng với bằng chứng giao hàng mà người bán phải đưa cho mình theo 
A8. Đó là vì điều kiện C chứng thực hợp đồng gửi hàng mà theo đó, về nguyên tắc, người bán 
được coi là hoàn thành nghĩa vụ giao hàng tại điểm gửi hàng. Những gì xảy ra với hàng hóa sau 
khi hoàn thành nghĩa vụ giao hàng đều do người mua chịu với chi phí và rủi ro của người mua. 

Nghĩa vụ nhận hàng từ người chuyên chở của người mua 

Tuy nhiên, điều quan trọng cần chú ý rằng người mua có nghĩa vụ nhận hàng từ người vận tải tại 
điểm chỉ định hoặc tại cảng đến (B4). Nếu người mua từ chối thực hiện nghĩa vụ trả tiền hàng để 
lấy vận đơn và do đó không nhận hàng từ người vận tải thì người bán phải chịu mọi chi phí phát 
sinh theo hợp đồng vận tải ký với người chuyên chở. Những chi phí này sẽ được tính vào tiền 
bồi thường thiệt hại mà người bán đòi người mua do vi phạm nghĩa vụ hợp đồng. 

  

PHẦN A5 VÀ B5: CHUYỂN RỦI RO MẤT MÁT HOẶC HƯ HỎNG ĐỐI VỚI 
HÀNG HOÁ  

TỪ NGƯỜI BÁN SANG NGƯỜI MUA  

  

Mỗi khi dẫn chiếu đến "chuyển rủi ro" trong Incoterms A5 và B5, người ta thường sử dụng cụm 
từ "mất mát hoặc hư hỏng với hàng hóa". Điều này có nghĩa là mất mát hoặc hư hỏng thực tế với 
hàng hóa sẽ không bao gồm các rủi ro khác như là rủi ro do chậm trễ hoặc không hoàn thành 
hợp đồng vì lý do nào khác. 

"Rủi ro tiền hàng" 

Nếu rủi ro đề cập trong Incoterm xảy ra thì người mua phải trả tiền hàng mặc dù anh ta không 
nhận được hàng hoặc không được nhận hàng. Điều này gọi là "rủi ro tiền hàng". Tuy nhiên, hư 
hại đối với hàng hóa có thể được quy trách nhiệm cho người bán. Ví dụ, người bán không đóng 
gói hàng hóa đầy đủ. Nếu vậy, hư hại không phải do rủi ro vận chuyển, và khi đó người mua 
không có quyền phải trả tiền hàng và không có quyền quy trách nhiệm vi phạm hợp đồng cho 
người bán. 

Incoterms không quy định cụ thể các trường hợp khác khi người bán không hoàn thành nghĩa vụ 
giao hàng. Những vấn đề này dành cho luật áp dụng hoặc các quy định trong hợp đồng mua 
bán. Nhưng trong trường hợp không có quy định trong hợp đồng, việc hoàn thành nghĩa vụ giao 
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hàng của người bán cũng có nghĩa là bất cứ rủi ro hoặc chi phí phát sinh thêm nào cũng đều do 
người mua chịu. 

Do vậy, theo điều kiện C người bán phải trả các chi phí vận tải thông thường, người mua phải 
chịu bất cứ chi phí phát sinh thêm nào do có các sự cố xảy ra sau khi người bán hoàn thành 
nghĩa vụ giao hàng. Ví dụ, những chi phí này có thể bao gồm chi phí phụ thêm do chuyển tải 
không lường trước được, một sự kiện chính trị hoặc do thời tiết xấu làm cho hành trình thỏa 
thuận trước không thể thực hiện được. 

Tuy nhiên, nếu những sự kiện này xảy ra trước khi người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng 
nhưng sau khi ký hợp đồng mua bán thì việc giải thoát trách nhiệm của người bán sẽ phụ thuộc 
vào các điều khoản khác của hợp đồng hoặc luật áp dụng. Như vậy, "rủi ro tiền hàng" không thể 
lẫn với rủi ro vi phạm hợp đồng mua bán (do chậm chễ, không hoàn thành). Các biện pháp bồi 
thường cho bên bị vi phạm không quy định trong Incoterms. 

Di chuyển sớm các rủi ro 

Trong một số trường hợp rủi ro có thể được di chuyển từ người bán sang người mua ngay trước 
người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng. Điều này có thể xảy ra do khi người mua không thực 
hiện những gì cần thiết cho phép người bán giao hàng hoặc người mua không nhận hàng (B5). 

Do vậy, người mua phải thông báo cho người bán biết ý định của mình để người bán chuẩn bị 
giao hàng hoặc người mua phải chỉ định người vận tải theo điều kiện F và nhận hàng từ người 
vận tải thỏa thuận. Hơn nữa, người mua cam kết theo DDU làm thủ tục thông quan hàng nhập 
khẩu và phải hoàn thành nghĩa vụ của anh ta trong thời hạn quy định để người bán có thể vận 
chuyển hàng tới đích đã định. Nếu người mua không thực hiện được thì anh ta phải chịu mọi rủi 
ro hoặc tổn thất phát sinh thêm do lỗi của anh ta. 

Cá biệt hóa hàng thuộc hợp đồng 

Việc chuyển rủi ro sớm được đề cập trong đoạn trên chỉ có thể được xảy ra khi hàng được xác 
định rõ là đúng là hàng gửi cho người mua và cá biệt hóa là hàng của hợp đồng ký với anh ta. 
Hoặc như đã nói trong B5 Incoterms, hàng phải được "tách riêng hoặc được xác định bằng cách 
nào khác là đúng theo hợp đồng". Cá biệt hóa được xác định ngay sau khi hàng chuẩn bị giao 
cho người vận tải vì sẽ cần phải đánh dấu chúng hoặc ghi tên người nhận. Nhưng có thể là hàng 
được gửi dưới dạng hàng rời mà không có đánh dấu hoặc ghi tên người nhận. Khi đó thì rủi ro 
sẽ không chuyển cho đến khi hàng thực sự được cá biệt hóa, ví dụ cho đến khi có được vận đơn 
riêng biệt hoặc phiếu gửi hàng rồi cho một phần của chuyến hàng rời. 

Sử dụng điều khoản bất khả kháng để bảo vệ người bán khỏi "rủi ro vi phạm hợp đồng" 

Người bán, nếu có cam kết giao hàng tại điểm ngoài tầm kiểm soát của anh ta - ví dụ giao hàng 
theo điều kiện D - phải xem xét nhu cầu tự bảo vệ mình (thường là bằng điều khoản bất khả 
kháng hoặc các điều khoản miễn trách khác) nhằm tránh rủi ro phải cung cấp hàng thay thế cho 
số hàng bị mất hay bị hư hỏng hoặc bồi thường theo quy định. Nếu không, anh ta sẽ phải trả các 
khoản tiền bồi thường thiệt hại do chậm thực hiện hoặc không thực hiện hợp đồng. 

  

PHẦN A3B: NGHĨA VỤ BẢO HIỂM CỦA NGƯỜI BÁN  

CIF và CIP là các Incoterms duy nhất liên quan trực tiếp tới việc bảo hiểm. Thực vậy, điều quan 
trọng là người mua có được bảo hiểm khi anh ta trao trách nhiệm ký hợp đồng vận tải và trả 
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cước phí cho người bán. Khi đó người bán ở vị thế mua bảo hiểm thuận lợi hơn so với người 
mua. Có thể là khi hàng chuyên chở trên con tầu đã được thuê hoặc trên một chuyến hàng lớn 
chung với các hàng khác. 

Với hàng là thành phẩm được chế tạo, người bán và người mua đều phải có các liên hệ lâu dài 
với người bảo hiểm cho vấn đề xuất và nhập khẩu. Do vậy, bảo hiểm riêng biệt cho mỗi chuyến 
hàng là không cần thiết. Vì vậy không có lý do gì lại đặt nghĩa vụ mua bảo hiểm cho một bên vì 
lợi ích của bên kia, nên biện pháp tốt nhất là để các vấn đề bảo hiểm. 

Hạn chế trong việc chọn bảo hiểm 

Ở nhiều nước người bán hoặc người mua có thể bị buộc phải mua bảo hiểm ở nước họ - để 
giảm thiểu việc chi ngoại tệ hoặc để hỗ trợ ngành bảo hiểm nội địa. Trong những trường hợp 
này, người mua có thể bị yêu cầu ký hợp đồng nhập khẩu theo điều kiện CFR hay CPT thay vì 
để người bán thu xếp mua bảo hiểm theo CIF hoặc theo CIP. Ngược lại, người bán ở nước này 
có thể bị buộc phải bán hàng theo CIF hoặc theo CIP vì những lý do tương tự. 

  

PHẦN A7, B7 VÀ A10, B10: THÔNG BÁO  

Điều kiện người mua thông báo 

Nếu không có ngày và địa điểm cụ thể trong hợp đồng thì người mua có quyền xác định 

• Thời gian và/hoặc địa điểm khi nào và ở đâu anh ta phải nhận hàng theo EXW hoặc các 
điều kiện D  

• Chỉ định người vận tải và thời gian giao hàng theo điều kiện F  
• Thời gian giao hàng và/hoặc địa điểm đến theo điều kiện C, khi đó người mua phải thông 

báo cho người bán đầy đủ và kịp thời.  

Điều kiện người bán thông báo 

Ngược lại, người bán phải thông báo đầy đủ cho người mua 

• Khi nào và ở đâu hàng được đặt dưới sự định đoạt của người mua theo EXW  
• Khi nào và ở đâu hàng được giao cho người vận tải theo điều kiện F và C  
• Khi nào và ở đâu hàng được đến theo điều kiện D để người mua có thể có biện pháp 

phù hợp, kịp thời nhận hàng (A7).  

Thông tin liên quan đến bảo hiểm 

Theo CIF và CIP người bán phải mua bảo hiểm vì lợi ích của người mua, người bán có thể yêu 
cầu cung cấp thông tin về đặc điểm của hàng hóa đã không được đề cập trong hợp đồng mua 
bán. Anh ta cũng có thể cần biết những mong muốn của người mua về việc mua thêm bảo hiểm. 
Người mua phải thông báo cho người bán một cách tương ứng (B10). Khi người mua định tự 
mua bảo hiểm hoặc phải mua theo quy định của nước mình thì anh ta có thể yêu cầu người bán 
cung cấp thêm thông tin và người bán phải cung cấp những thông tin này cho người mua theo 
như yêu cầu (A10). 

Thông báo đầy đủ 
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Không có các quy định cụ thể trong Incoterms về hình thức thông báo cụ thể (bằng thư, telex, 
telefax). Incoterms chỉ quy định rằng thông báo phải "đầy đủ". Nếu các bên đồng ý liên lạc bằng 
thư điện tử thì có thể thông báo bằng EDI. 

Không thông báo đầy đủ 

Không thông báo đầy đủ có thể là một vi phạm hợp đồng dẫn đến những hậu qủa nghiêm trọng. 
Ví dụ, có thể cho bên kia hủy hợp đồng. Incterms chỉ giải quyết hai khía cạnh đặc biệt là thông 
báo muộn hoặc thông báo không đầy đủ: 

• Chuyển rủi ro sớm (B5)  
• Trách nhiệm của người bán phải trả chi phí phát sinh thêm (B6)  

Đối với chuyển rủi ro sớm cũng như trách nhiệm trả chi phí thêm, các bên phải xác định hàng 
hóa nào chịu rủi ro hoặc chi phí phát sinh thêm. Điều này có thể thực hiện được nếu hàng hóa 
được cá biệt hóa là hàng của hợp đồng mua bán, nghĩa là chúng được tách biệt cho người mua 
hoặc được đặc định là để gửi cho người mua. 

  

PHẦN A6, B6, A3B VÀ B10: PHÂN CHIA PHÍ TỔN GIỮA CÁC BÊN  

Phân chia phí tổn là yếu tố quan trọng nhất trong bất kỳ hợp đồng mua bán nào. Các bên phải 
biết ai làm gì và chi phí phát sinh từ những công việc này sẽ phân chia như thế nào. Trong hầu 
hết các trường hợp, thực tế là một bên phải thực hiện công việc gì có nghĩa là anh ta phải chịu 
chi phí tương ứng, trừ phi có thỏa thuận khác. Nhưng có nhiều ngoại lệ với nguyên tắc này và 
nhiều điều không rõ, đặc biệt là về dịch vụ của các bên khác (các xí nghiệp làm hàng nhận bốc 
hoặc dỡ hàng hoặc các chi phí không rõ thuộc về người bán hoặc người mua, như là (a) các 
khoản phí "không chính thức" cho việc nhập khẩu hoặc xuất khẩu hàng hóa, hoặc (b) phí lưu kho 
chờ gửi hàng). Đồng thời, các khó khăn cũng phát sinh liên quan đến phân chia chi phí mỗi khi 
có chi phí phụ thêm do các sự cố không lường trước được, như là các trở ngại do bắt tầu, thay 
đổi hành trình hay dừng lâu hơn dự tính. 

Nguyên tắc cơ bản của phân chia phí tổn 

Nguyên tắc của việc phân chia chi phí là rất rõ ràng: người bán phải trả chi phí cần thiết cho 
hàng đến đích quy định và người mua phải trả bất kỳ chi phí phụ thêm nào sau điểm này. Nhưng 
lưu ý là không phải lúc nào cũng dễ dàng thực hiện nguyên tắc này trong thực tế vì sự phân chia 
trách nhiệm chi tiết theo các điều khoản thương mại khác nhau không và không thể được định 
nghĩa đầy đủ trong Incoterms. Thay vào đó, nếu không quy định chính xác trong hợp đồng thì 
phải theo các quy định khác như là tập quán thương mại, được sử dụng giữa các bên từ lần giao 
dịch trước, hoặc tập quán ngành hàng. 

Bốn nhóm phí tổn chủ yếu 

Phí tổn được đề cập đến trong Incoterms có thể phân thành bốn nhóm chính. Các nhóm này bao 
gồm các yếu tố liên quan đến: 

• gửi, chuyên chở và giao nhận  
• thủ tục thông quan xuất khẩu và nhập khẩu  
• dịch vụ hoặc hỗ trợ của bên này cho bên kia ngoài những gì bên hỗ trợ phải làm theo 

điều kiện thương mại tương ứng.  
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• bảo hiểm.  

Các phí tổn thuộc về gửi, chuyên chở và giao nhận 

Loại phí tổn này là quan trọng nhất vì nó bao gồm các chi phí liên quan tới 

• bốc hàng tại xưởng người bán  
• vận chuyển nội địa ở nước người xuất khẩu  
• ký hợp đồng (đặt trước hàng để gửi và ký phát các chứng từ vận tải tương ứng)  
• phí lưu kho, lưu bãi làm hàng trong khi chờ gửi hàng từ nước xuất khẩu.  
• thuê phương tiện và thiết bị vận tải  
• chặng vận tải quốc tế chính  
• phí lưu kho lưu bãi và làm hàng do dỡ hàng tại nước nhập khẩu  
• vận chuyển tiếp tới điểm cuối ở nước nhập khẩu   
• dỡ hàng từ cơ sở của người mua  

Chi phí thông quan xuất khẩu và nhập khẩu 

Về các chi phí thông quan xuất khẩu và nhập khẩu, cần phân biệt rõ ràng giữa các thuế, VAT và 
các khoản phí khác và chi phí thông quan do người giao nhận thực hiện với tư cách là môi giới 
thủ tục hải quan. Thông quan hàng hóa cũng bao gồm chi phí xin giấy phép, giấy chứng nhận, 
hóa đơn lãnh sự, giấy phép, các thủ tục pháp lý cũng như chi phí kiểm định, lưu kho hải quan, 
khai báo hải quan và phí dịch vụ cho người giao nhận. 

Chi phí dịch vụ và hỗ trợ 

Loại này chỉ liên quan đến chi phí mà một bên yêu cầu bên kia hoàn lại do những dịch vụ mà bên 
này đã làm hộ bên kia để thông quan hàng hóa. Những giúp đỡ này bao gồm sự hỗ trợ của 
người bán cho người mua về việc thông quan xuất khẩu theo EXW (A2) và sự hỗ trợ của người 
mua cho người bán về việc thông quan hàng hóa theo DDP (B2). Chúng cũng có thể bao gồm 
các chi phí làm chứng từ mà bên kia cần để thông quan (A10 và B10 tương ứng). 

Chi phí bảo hiểm 

Loại này chỉ cần thiết khi người bán ký hợp đồng theo CIF hoặc CIP, theo đó anh ta phải mua 
bảo hiểm vì lợi ích của người mua và anh ta phải trả phí bảo hiểm. Bất kỳ khoản phí bảo hiểm bổ 
sung nào (kéo dài phạm vi bảo hiểm hoặc bảo hiểm rủi ro khác như chiến tranh, bạo động hoặc 
những sự kiện dân biến hoặc đình công hoặc biến động xã hội) mà người mua theo yêu cầu của 
người mua thì người mua phải trả, trừ phi có thỏa thuận khác trong hợp đồng mua bán. 

Các hệ thống phân chia phí tổn 

Trong những trường hợp nhất định - ví dụ dịch vụ giao nhận sử dụng hệ thống phân chia phí tổn 
thỏa thuận trước như Hệ thống Combiterm (xem phụ lục) - có thể có biểu giá chi tiết để tránh 
những mập mờ và các tranh chấp giữa các bên về chi phí. Những tranh chấp này thường liên 
quan tới chi phí nhỏ nhưng thời gian nỗ lực và tiền bạc cho việc giải quyết những tranh chấp này 
thì có thể rất lớn. 

Do vậy, các bên phải xác định việc phân chia các chi phí này một cách rõ ràng không theo điều 
kiện thương mại hoặc đồng ý áp dụng phân chia chi phí thỏa thuận trước. Sự thỏa thuận dùng 
hệ thống phân chia chi phí phải được nêu rõ sau điều kiện thương mại, bằng cách thêm cụm từ 
sau: "Incoterms 2000 với cách phân chia chi phí theo..." 
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EXW 

Giao tại xưởng 

(... địa điểm quy định) 

 

  

"Giao tại xưởng" có nghĩa là người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng của mình khi hàng hóa 
được đặt dưới quyền định đoạt của người mua tại cơ sở của người bán hoặc tại một địa điểm 
quy định (ví dụ xưởng, nhà máy, kho hàng, v...v) mà chưa thông quan xuất khẩu và chưa bốc lên 
phương tiện tiếp nhận. 

Do vậy, theo điều kiện này, nghĩa vụ của người bán là tối thiểu, còn người mua phải chịu toàn bộ 
chi phí và rủi ro kể từ khi nhận hàng từ cơ sở của người bán. 

Tuy nhiên, nếu các bên muốn người bán chịu trách nhiệm bốc hàng lên phương tiện vận tải tại 
điểm gửi hàng và chịu mọi rủi ro cũng như chi phí của việc bốc hàng đó, thì nêu rõ đièu này trong 
hợp đồng mua bán hàng hóa1. Không nên sử dụng điều kiện này khi người mua không thể trực 
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tiếp hoặc gián tiếp làm các thủ tục xuất khẩu. Trong trường hợp đó, nên sử dụng điều kiện FCA, 
miễn là người bán sẽ đồng ý bốc hàng và chịu mọi rủi ro và chi phí của việc bốc hàng đó. 

A CÁC NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BÁN  

A1 Cung cấp hàng hóa theo đúng hợp đồng 

Người bán phải cung cấp hàng hóa và hóa đơn thương mại, hoặc thông điệp điện tử tương 
đương theo đúng hợp đồng mua bán và cung cấp mọi bằng chứng về việc đó nếu hợp đồng yêu 
cầu. 

Bình luận: Người bán phải cung cấp hàng hóa theo đúng hợp đồng. Theo thực tiễn thông 
thường, để được trả tiền, người bán phải viết hóa đơn cho người mua. Ngoài ra, người bán phải 
xuất trình tất cả các bằng chứng khác quy định trong hợp đồng để xác định rằng hàng hóa được 
cung cấp theo đúng hợp đồng. 

Điều khoản này chỉ nhằm nhắc lại nghĩa vụ cơ bản của người bán theo hợp đồng mua bán. 

A2 Giấy phép và các thủ tục 

Người bán phải theo yêu cầu của người mua chịu chi phí và rủi ro giúp đỡ người mua lấy giấy 
phép xuất khẩu hoặc các giấy phép chính thức cần thiết khác để xuất khẩu hàng, nếu có quy 
định

2 

Bình luận: Theo điều kiện EXW, người mua phải xin giấy phép xuất khẩu hoặc nhập khẩu cũng 
như các loại giấy phép chính thức khác. Vì vây, theo điều kiện này, người bán có nghĩa vụ tiến 
hành các hỗ trợ cần thiết và người mua phải trả mọi chi phí có liên quan. 

A3 Các hợp đồng vận tải bảo hiểm 

a. Hợp đồng vận tải không có nghĩa vụ
3  

b. Hợp đồng bảo hiểm không có nghĩa vụ4  

Bình luận: Vì hàng hóa được đặt dưới sự định đoạt của người mua tại cơ sở của người bán nên 
người bán không có nghĩa vụ ký hợp đồng vận tải hay hợp đồng bảo hiểm. 

A4 Giao hàng 

Người bán phải đặt hàng hóa dưới sự định đoạt của người mua tại địa điểm giao hàng quy định, 
chưa bốc lên phương tiện tiếp nhận, vào ngày hoặc trong thời gian quy định, hoặc nếu không có 
quy định về thời gian thì vào thời điểm thông thường cho việc giao số hàng đó. Nếu không có 
quy định cụ thể về địa điểm giao hàng mà lại có nhiều địa điểm dùng để giao hàng, thì người bán 
có thể chọn điểm giao hàng thuận lợi nhất cho mình. 

Bình luận: Theo điều kiện EXW, người bán chỉ phải đặt hàng hóa dưới sự định đoạt của người 
mua tại địa điểm giao hàng quy định ở nước người bán, mà thông thường là tại cơ sở của người 
bán. Do vậy, điều kiện này là nghĩa vụ tối thiểu của người bán; còn việc giao hàng tại cơ sở của 
người mua ở nước người mua là nghĩa vụ tối đa của người bán, ví dụ : DDU, DDP. Nghĩa vụ này 
không nêu chi tiết việc giao hàng phải được thực hiện như thế nào, nhưng điều này thường 
được thực hiện như những lần giao dịch trước giữa chính các bên đó, hoặc theo như tập quán 
thương mại. 
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Thông thường, người bán giúp người mua chuyển hàng lên một chỗ cao nhất mà từ đó hàng có 
thể được xếp lên phương tiện tiếp nhận. Người bán cũng có thể giúp người mua xếp hàng lên 
phương tiện vận tải, chẳng hạn bằng việc sử dụng xe nâng. Nếu có dự kiến trước là người bán 
sẽ giúp người mua như trên thì nên ghi rõ điều này vào hợp đồng mua bán bằng cách thêm vào 
sau EXW cụm từ "xếp lên xe nhận hàng". 

A5 Di chuyển rủi ro 

Theo quy định ở điều B5, người bán phải chịu mọi rủi ro về mất mất hoặc hư hại đối với hàng 
hóa cho đến khi hàng được giao xong đúng như quy định ở điều A4. 

Bình luận: Tất cả Incoterms đều cùng dựa trên một nguyên tắc cơ bản của CISG năm 1980 
(Công ước về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là đều gắn việc di chuyển rủi ro với việc giao 
hàng chứ không phải với các điều kiện khác, chẳng hạn như chuyển quyền sở hữu hay thời điểm 
ký hợp đồng. Cả Incoterms và CISG đều không đề cập đến việc chuyển quyền sở hữu hàng hóa 
hoặc việc di chuyển các quyền khác đối với hàng hóa. 

Việc di chuyển rủi ro về mất mát hoặc hư hại đối với hàng hóa là những rủi ro có liên quan đến 
các rủi ro thuộc các sự cố bất ngờ (tai nạn) và không bao gồm mất mát hoặc hư hại gây ra bởi 
người bán hoặc người mua, chẳng hạn do bao bì hoặc ký mã hiệu không đầy đủ. Do vậy, thậm 
chí, nếu như hư hỏng xảy ra sau khi di chuyển rủi ro, người bán vẫn có thể phải chịu trách nhiệm 
nếu như hư hỏng này có thể bị quy kết là được gây ra bởi việc hàng không được giao đúng hợp 
đồng (xem A1 và lời bình cho A9). 

Điều khoản A5 của tất cả các Incoterms bắt đầu bằng cụm từ "Ngoại trừ các điều quy định trong 
B5". Điều này có nghĩa là tồn tại các ngoại lệ đối với các quy tắc cơ bản trong các tình huống mà 
có thể dẫn tới sự di chuyển các rủi ro, do người mua chưa hoàn thành các nghĩa vụ của mình 
(xem bình luận cho B5). 

A6: Phân chia chi phí 

Người bán, theo quy định ở điều B6, phải trả tất cả các chi phí liên quan đến hàng hóa cho đến 
khi hàng được giao theo quy định của điều A4. 

Bình luận: Giống như trong trường hợp di chuyển rủi ro về mất mát hoặc hư hại đối với hàng 
hóa, tất cả các Incoterms đều theo cùng một quy tắc, theo đó việc phân chia chi phí xảy ra ở 
điểm giao hàng. Tất cả mọi chi phí phát sinh trước khi người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng, 
theo quy định của điều A4, là do người bán chịu, còn người mua sẽ chịu tất cả các chi phí sau đó 
(xem lời bình cho B6). Quy tắc này được áp dụng, quy định ở điều B6, theo đó người mua có thể 
buộc phải trả các phụ phí phát sinh do việc anh ta không thông báo kịp thời cho người bán. 

Vì theo EXW nghĩa vụ của người bán chỉ giới hạn ở việc đặt hàng dưới sự định đoạt của người 
mua nên người mua phải chịu tất cả chi phí phụ kể từ khi hàng hóa đã được đặt dưới sự định 
đoạt của anh ta. Người bán không có nghĩa vụ chịu các phí tổn để thông quan xuất khẩu, vì theo 
B2 thì đây là nghĩa vụ của người mua. 

A7: Thông báo cho người mua 

Người bán phải thông báo cho người mua về thời gian và địa điểm và hàng hóa sẽ được đặt 
dưới quyền định đoạt của người mua. 

Bình luận: Người bán phải thông báo cho người mua trước một thời gian đủ sớm về thời điểm 
hàng sẽ sẵn sàng ở địa điểm giao quy định hoặc đã chọn, để người mua có thể kịp thời tiến hành 
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các công việc cần thiết để tiếp nhận hàng theo như B4. Các Incoterms không có các điều khoản 
xác định các hậu qủa của việc người bán không đưa ra một thông báo như vậy. Nhưng từ 
Incoterms có thể suy ra rằng, sự thiếu sót đó cũng tạo nên một sự vi phạm hợp đồng. Điều này 
có nghĩa là, theo luật áp dụng cho hợp đồng mua bán, người bán có thể phải chịu trách nhiệm vì 
sự vi phạm đó. 

A8: Bằng chứng về việc giao hàng, chứng từ vận tải hoặc thông điệp điện tử tương 
đương 

Không có nghĩa vụ
5 

Bình luận: Vì người bán đặt hàng dưới sự định đoạt của người mua tại cơ sở của mình hoặc tại 
địa điểm giao hàng quy định ở chính nước mình, nên không phải cung cấp gì đặc biệt về việc 
giao hàng. 

A9: Kiểm tra - Bao bì - Ký mã hiệu 

Người bán phải trả tất cả các chi phí cho các công việc kiểm tra (như kiểm tra chất lượng cân, 
đo, đếm) cần thiết để đặt hàng dưới sự định đoạt của người mua. 

Người bán phải cung cấp, bằng chi phí của mình, bao bì cần thiết để vận chuyển hàng (trừ khi 
ngành hàng có tập quán giao hàng không có phong bì) trong chừng mực mà các điều kiện vận 
tải (ví dụ phương thức vận tải, khoảng cách vận chuyển) được thông báo cho người vận tải 
trước khi ký hợp đồng mua bán. Bao bì cần được ghi ký mã hiệu một cách thích hợp. 

Bình luận: Người mua cần được đảm bảo rằng người bán đã hoàn thành nghiêm túc nghĩa vụ 
của anh ta đối với hàng hóa. Điều này đặc biệt quan trọng trong khi người mua trả tiền hàng 
trước khi nhận được và kiểm tra hàng. Tuy nhiên, người bán không có trách nhiệm tổ chức và trả 
tiền giám định hàng trước khi gửi, trừ khi điều này được nêu rõ trong hợp đồng mua bán. 

Hàng hóa cũng được bao gói một cách thích hợp. Tuy nhiên, có thể người bán không biết ý định 
của người mua về phương thức vận tải và địa điểm đích cuối. Có một sự đáng kể giữa một 
chặng đi ngắn sang ngay nước láng giềng với một chuyến đi xuyên lục địa bằng đường biển., 
trong đó hàng có thể nguy cơ vỡ hoặc bị ăn mòn do ẩm thấp hay hấp hơi. Ngưòi bán chỉ có 
nghĩa vụ bao gói hàng hóa cho một chuyến vận tải dài và khó khăn, khi người bán được biết 
trước điều này. Do vậy, người mua nên thông báo cho người bán, hoặc tốt hơn nữa là ghi rõ yêu 
cầu về bao bì trong hợp đồng mua bán. 

A10 Các nghĩa vụ khác 

Người bán phải hỗ trợ người mua, theo yêu cầu của người này và với rủi ro, chi phí do anh ta 
chịu, để có được tất cả các chứng từ hoặc thông điệp điện tử tương đương được lập và chuyển 
đi ở nước giao hàng và/hoặc ở nước xuất phát, mà người mua có thể cần để xuất hàng và/hoặc 
nhập hàng và nếu cần để hàng qúa cảnh qua một nước thứ ba. 

Người bán phải cung cấp cho người mua, theo yêu cầu của người này, các thông tin cần thiết để 
mua bảo hiểm. 

Bình luận: Vì người mua phải làm tất cả thủ tục cần thiết để thông quan xuất khẩu, qúa cảnh và 
nhập khẩu, nên có thể cần sự hỗ trợ của người bán trong việc có được một số chứng từ (ví dụ 
giấy chứng nhận xuất xứ, giấy chứng nhận vệ sinh, biên bản giám định hoàn hảo, giấy phép 
nhập khẩu) hoặc các thư tín EDI tương đương được lập ra hoặc chuyểnđi từ nước giao hàng 
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hoặc nước nhập khẩu. Nhưng người mua phải hoàn lại tất cả các chi phí mà người bán phải chịu 
do việc giúp đỡ này, như B10. 

Cũng vậy, người bán có thể phải cung cấp cho người các thông tin về hàng hóa mà người mua 
cần biết để mua bảo hiểm, nếu những thông tin này không thể suy ra được từ phần mô tả hàng 
hóa trong hợp đồng mua bán. 

B CÁC NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI MUA  

B1 Trả tiền hàng 

Người mua phải trả tiền hàng đúng như quy định trong hợp đồng mua bán. 

Bình luận: Người mua có nghĩa vụ phải thanh toán tiền hàng như quy định của hợp đồng mua 
bán. B1 nêu nghĩa vụ cơ bản này tương ứng với nghĩa vụ "cung cấp hàng đúng theo hợp đồng 
mua bán" của người bán, như đã nêu ở A1. 

B2 Giấy phép và các thủ tục 

Người mua phải tự chịu chi phí và rủi ro để lấy các giấy phép xuất khẩu và nhập khẩu hoặc các 
loaị giấy phép chính thức khác và hoàn thành mọi thủ tục hải quan, nếu có quy định

6
, để xuất 

khẩu hàng hóa. 

Bình luận: Vì người bán chỉ đặt hàng hóa dưới sự định đoạt của người mua tại nước xuất khẩu, 
nên người mua phải làm tất cả các công việc cần thiết cho việc thông quan hàng xuất khẩu, qúa 
cảnh và nhập khẩu. Một lệnh cấm xuất khẩu hay nhập khẩu không giải phóng người mua khỏi 
nghĩa vụ của anh ta theo hợp đồng mua bán. Tuy nhiên, trong nhiều hợp đồng mua bán thường 
có "điều khoản miễn trách" mà hai bên có thể dẫn chiếu đến những trường hợp như vậy. Những 
điều khoản này có thể quy định rằng bên bị ảnh hưởng được kéo dài thời hạn hoàn thành nghĩa 
vụ của mình, hoặc trong tình huống xấu nhất được quyền hủy hợp đồng. Bên này cũng có thể 
được miễn trách theo luật áp dụng đối với hợp đồng mua bán. 

Trước khi chấp nhận nghĩa vụ thông quan xuất khẩu, người mua phải kiểm tra xem liệu các quy 
định của nước người bán có ngăn cản anh ta, một người không phải là công dân của nước xuất 
khẩu, xin giấy phép xuất khẩu hoặc tiến hành tất cả các biện pháp cần thiết để thông quan để 
xuất khẩu hay không. Thông thường, những khó khăn loại này không xảy ra vì những công việc 
ấy có thể do những người giao nhận (đại lý thông quan) thay mặt người mua tiến hành. Nếu 
người mua muốn tránh nghĩa vụ thông quan hàng xuất khẩu thì phải ghi cụm từ "đã thông quan 
xuất khẩu" vào sau EXW (EXW cleared for export). 

B3 Hợp đồng vận tải và bảo hiểm 

a. Hợp đồng vận tải: Không có nghĩa vụ7  
b. Hợp đồng bảo hiểm: Không có nghĩa vụ8  

Bình luận: Theo hợp đồng mua bán, người mua không có nghĩa vụ đối với người bán là phải ký 
kết hợp đồng vận tải, trừ khi việc đó là cần thiết để nhận hàng theo như quy định của điều B4. 
Điều này được thể hiện rõ bằng cụm từ "không có nghĩa vụ" trong B3. Hợp đồng vận tải và bảo 
hiểm. Tuy nhiên, người mua có thể tổ chức vận chuyển vì lợi ích của chính anh ta. 

B4 Nhận hàng 
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Người mua phải nhận hàng khi hàng hóa đã được giao theo như quy định của điều A4 và A7/B7. 

Bình luận: Người mua phải tiếp nhận hàng khi hàng đã được đặt dưới sự định đoạt của anh ta 
vào thời gian và địa điểm quy định như đã nêu ở A4. Nếu anh ta không làm như vậy thì anh ta 
vẫn phải trả tiền hàng, và thiếu sót đó có thể dẫn tới sự di chuyển sớm rủi ro về mất mát hoặc hư 
hại đối với hàng hóa, hoặc khiến cho người mua phải chịu trách nhiệm trả các khoản phí bổ sung 
theo B5 và B6. 

B5 Di chuyển rủi ro 

Người mua phải chịu tất cả các rủi ro về mất mát hoặc hư hại đối với hàng hóa kể từ: 

• thời điểm hàng được giao theo quy định của đièu A4 và  
• ngày quy định hoặc ngày cuối cùng của thời hạn ấn định cho việc nhận hàng, trường 

hợp này xảy ra do người mua không thông báo theo như quy định của điều B7. Tuy 
nhiên với điều kiện là hàng hóa đã được cá biệt hóa rõ ràng là thuộc hợp đồng, tức là 
được để riêng hẳn ra hoặc được phân biệt bằng cách nào khác là hàng của hợp đồng.  

Bình luận: Theo như quy tắc cơ bản, mà cụ thể là theo điều A5 thì người bán phải chịu mọi rủi 
ro về mất mát hoặc hư hại đối với hàng hóa cho tới điểm giao hàng, nên người mua sẽ phải chịu 
mọi rủi ro kể từ sau điểm đó. Điểm giao hàng thay đổi tuỳ theo các điều kiện khác nhau. ở EXW 
và tất cả các điều kiện D, hàng chỉ đơn giản được "đặt dưới sự định đoạt của người mua" tại địa 
điểm quy định, còn theo các điều kiện F và C, điểm giao hàng gắn với việc giao hàng cho người 
vận tải ở nước gửi hoặc nước bốc hàng (xem lời bình cho A4 của các điều kiện này). Trong điều 
kiện sử dụng cho hàng chuyên chở theo đường biển, thì dẫn chiếu đến việc giao hàng dọc mạn 
con tầu được chỉ định (FAS A4), hoặc giao lên tầu (FOB, CFR, CIF). 

Hậu qủa của việc người mua không thông báo 

Theo EXW và tất cả các điều kiện D, người bán có thể chủ động chuyển rủi ro bằng cách đặt 
hàng hóa dưới sự định đoạt của người mua, nhưng anh ta có thể bị trở ngại không làm được 
điều đó vì không được người mua thông báo như quy định của điều B7. Điều này có thể xảy ra 
khi người mua là người có trách nhiệm xác định thời điểm, trong thời hạn quy định, để hàng hóa 
sẵn sàng được giao (xem bình luận cho B7). Thiếu sót này có thể dẫn tới một sự di chuyển sớm 
rủi ro; việc người mua trì hoãn nhận hàng và kéo dài thời điểm di chuyển rủi ro so với quy định 
của hợp đồng mua bán là không thể chấp nhận được. Vì vậy, nếu anh ta không thông báo đúng 
như quy định ở điều B7, thì thiếu sót này sẽ dẫn tới việc di chuyển rủi ro "từ thời điểm quy định 
hoặc từ thời điểm hết hạn quy định cho việc nhận hàng". 

Cá biệt hoá và di chuyển rủi ro 

Tuy nhiên, rủi ro có thể được di chuyển tại thời điểm hàng "đã được cá biệt hóa là thuộc về hợp 
đồng". Nếu hàng chưa được phân biệt rõ, chẳng hạn là hàng thuộc một loại nào đó mà người 
bán sẽ gửi cho nhiều người mua khác nhau, thì việc cá biệt hoá coi như được thực hiện khi nào 
"hàng được để riêng hẳn ra hoặc được xác định rõ bằng cách nào khác là hàng của hợp đồng". 

B6 Phân chia chí phí 

Người mua phải trả: 

• Tất cả các chi phí liên quan đến hàng hóa kể từ thời điểm hàng đã được giao theo quy 
định của điều A4 và  
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• Tất cả các khoản chi phí phát sinh do việc anh ta không tiếp nhận hàng khi hàng đã 
được đặt dưới sự định đoạt của anh ta, hoặc do việc anh ta không báo trước cho người 
bán đúng như quy định của điều B7, tuy nhiên với điều kiện là hàng phải được cá biệt 
hóa rõ ràng, tức là được để riêng hẳn ra hoặc được xác định rõ bằng bất cứ cách nào 
khác là hàng của hợp đồng.  

• Tất cả các loại thuế quan, thuế và lệ phí khác cũng như các chi phí để làm thủ tục thông 
quan hàng xuất khẩu nếu có quy định

9
.  

Người mua phải hoàn trả cho người bán toàn bộ các chi phí mà người bán phải gánh chịu trong 
việc giúp đỡ người mua như quy định ở điều A2. 

Bình luận: Mặc dù, nghĩa vụ của người bán giới hạn ở việc đặt hàng hóa dưới sự định đoạt của 
người mua tại cơ sở của chính anh ta, nhưng EXW A4 lại không quy định rõ việc này được tiến 
hành như thế nào. Trên thực tế, người bán thường hỗ trợ người mua bằng cách đưa hàng lên 
một chỗ cao để tiện cho việc bốc hàng lên phương tiện vận tải tại cơ sở của người bán. Hoặc là 
người bán có thể giúp đỡ người mua xếp hàng lên phương tiện vận tải bằng việc sử dụng xe 
nâng. Trong những trường hợp này, thông thường những người bán không đòi khách hàng của 
mình phải trả các chi phí liên quan đến các công việc do nhân viên của anh ta làm và/hoặc các 
chi phí liên quan đến việc sử dụng các phương tiện, thiết bị của anh ta. Tuy nhiên, nếu cần phải 
lấy hàng từ một kho tách biệt, người bán có thể phải chịu các chi phí phát sinh bên ngoài cơ sở 
của anh ta, anh ta có quyền đòi người mua hoàn trả theo quy tắc cơ bản ở điều B6. Thông 
thường, mức độ giúp đỡ miễn phí của người bán trong việc lấy hàng ra từ cơ sở của anh ta là do 
thói quen của những lần giao dịch trước đó giữa các bên hoặc do tập quán thương mại quyết 
định. Tuy nhiên, nếu các bên vẫn thỏa thuận rằng người bán phải bốc hàng thì trong hợp đồng 
mua bán nên ghi thêm cụm từ "bốc lên xe nhận hàng" vào sau EXW (EXW "loaded upon 
departing vehicle"). 

Thông báo và cá biệt hóa hàng hóa 

Một khi người mua được quyền ấn định thời gian và địa điểm giao hàng, mà anh ta lại không 
thông báo cho người bán theo như B7, thì không những các rủi ro về mất mát hoặc hư hại đối 
với hàng hóa sẽ được di chuyển sớm, mà người mua còn phải trả tất cả các chi phí phát sinh, ví 
dụ chi phí bảo hiểm và lưu kho. Tuy nhiên, trách nhiệm này chỉ phải thực hiện khi hàng hóa đã 
được cá biệt hóa là hàng của hợp đồng (xem lời bình về cá biệt hóa ở B5). 

Người mua thông quan hàng xuất khẩu 

Theo EXW, người mua phải thông quan hàng xuất khẩu. Do đó, anh ta sẽ phải trả "tất cả các loại 
thuế quan, thuế và lệ phí chính thức khác cũng như các khoản chi phí để làm thủ tục hải quan" 
và hoàn trả cho người bán tất cả các chi phí mà người này đã phải gánh chịu khi làm giúp người 
mua các công việc này. 

B7 Thông báo cho người bán 

Một khi người mua được quyền quyết định thời điểm trong thời hạn quy định và/hoặc địa điểm 
giao hàng, thì phải thông báo đầy đủ cho người bán về các điều này. 

B8 Bằng chứng về việc giao hàng, chứng từ vận tải hoặc thông điệp điện tử tương đương 

Người mua phải cung cấp cho người bán bằng chứng thích hợp về việc đã nhận hàng. 
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Bình luận: Người mua phải cung cấp cho người bán biên lai nhận hàng thông thường. Biên lai 
này có thể gắn vào phiếu đóng gói hoặc bất kỳ chứng từ nào khác tạo thành "bằng chứng thích 
hợp". 

B9 Kiểm tra hàng hóa 

Người mua phải trả tất cả các chi phí do việc giám định trước khi gửi hàng, kể cả chi phí cho việc 
kiểm tra theo lệnh của các cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu. 

Bình luận: Như đã nói ở lời bình cho A9, người mua phải trả tất cả các chi phí giám định hàng 
hóa, trừ phi trong hợp đồng có quy định người bán chịu một phần hoặc toàn bộ các chi phí này. 
Trong một số trường hợp, hợp đồng có thể quy định trước rằng người bán sẽ chịu các chi phí 
này nếu kết qủa kiểm tra cho thấy hàng không phù hợp với hợp đồng mua bán. 

Giám định trước khi gửi hàng 

Ở những nước mà luật pháp yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu hoặc giấy phép mua ngoại tệ 
để thanh toán, thì các cơ quan có thẩm quyền có thể yêu cầu kiểm tra hàng hóa trước khi gửi để 
khẳng định chắc chắn là hàng hóa phù hợp với hợp đồng (việc này thường gọi là kiểm tra trước 
khi gửi, PSI). Trong trường hợp này, việc kiểm tra thường được tiến hành theo chỉ thị của các cơ 
quan có thẩm quyền giao cho một công ty giám định thực hiện. Các chi phí cho việc kiểm tra này 
do các cơ quan có thẩm quyền ứng ra. Nhưng người mua phải hoàn lại cho các cơ quan này các 
chi phí đó, trừ phi có quy định ngược lại giữa người mua và người bán. 

B10 Các nghĩa vụ khác 

Người mua phải trả toàn bộ các chi phí phát sinh để lấy được các chứng từ hoặc thông điệp điện 
tử tương đương như đã nêu ở A10 và hoàn trả các chi phí mà người bán đã ứng ra để giúp 
người mua theo quy định của điều khoản này. 

Bình luận: Như đã nói ở lời bình cho A10, người bán phải giúp đỡ người mua để lấy được các 
chứng từ hoặc thông điệp điện tử tương đương, cần thiết cho việc quá cảnh và nhập khẩu hàng 
hóa. Tuy nhiên, người bán giúp đỡ với điều kiện rủi ro và chi phí do người mua chịu. Do đó, B10 
quy định người mua phải trả toàn bộ các chi phí để lấy được các chứng từ hoặc thông điệp điện 
tử tương đương. Người mua cũng phải hoàn trả cho người bán các chi phí mà người này đã 
phải bỏ ra khi giúp anh ta làm những công việc đó. 

  

FCA 

Giao cho người chuyên chở 

(... địa điểm quy định) 
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Điều kiện "Giao cho Người chuyên chở" (Free Carrier) được hiểu là người bán, sau khi làm xong 
thủ tục xuất khẩu, có trách nhiệm giao hàng cho người chuyên chở do người mua chỉ định tại địa 
điểm quy định. Cần lưu ý rằng địa điểm chọn giao hàng có ảnh hưởng tới nghĩa vụ bốc và dỡ 
hàng tại điểm đó. Nếu việc giao hàng diễn ra tại cơ sở của người bán, người bán có nghĩa vụ 
bốc hàng. Nếu việc giao hàng không diễn ra ở cơ sở của người bán, người bán không có nghĩa 
vụ dỡ hàng. 

Điều kiện này có thể sử dụng cho mọi phương thức vận tải kể cả vận tải đa phương thức. 

"Người chuyên chở" là bất kỳ người nào, mà theo hợp đồng vận tải cam kết tự mình thực hiện 
hoặc đứng ra đảm nhiệm việc chuyên chở bằng đường sắt, đường bộ, đường hàng 
không,đường biển, đường thuỷ nội địa hoặc kết hợp các phương thức đó. 

Nếu người mua chỉ định một người nào đó không phải là người chuyên chở đến nhận hàng, thì 
người bán được coi như hoàn thành nghĩa vụ giao hàng khi hàng được giao cho người được chỉ 
định đó. 
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Hinh 

  

A CÁC NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BÁN  

A1 Cung cấp hàng hóa đúng theo hợp đồng 

Người bán phải cung cấp hàng hóa và hóa đơn thương mại, hoặc thông điệp điện tử tương 
đương đúng theo hợp đồng mua bán và cung cấp mọi bằng chứng khác về sự phù hợp đó nếu 
hợp đồng yêu cầu. 

Bình luận: Người bán phải cung cấp hàng hóa đúng theo hợp đồng. Theo thông lệ, để được trả 
tiền người bán phải gửi hóa đơn cho người mua. Ngoài ra, người bán phải xuất trình tất cả các 
bằng chứng khác quy định trong hợp đồng để xác định rằng hàng hóa đúng theo hợp đồng. 

Điều khoản này chỉ nhắc lại nghĩa vụ cơ bản của người bán theo hợp đồng mua bán. 

A2 Giấy phép và các thủ tục 

Người bán phải tự chịu mọi chi phí và rủi ro để lấy được giấy phép xuất khẩu hoặc các loại giấy 
phép chính thức khác và hoàn thành mọi thủ tục hải quan cần thiết, nếu có quy định

1
, để xuất 

khẩu hàng hóa. 

Bình luận: Người bán phải thông quan hàng xuất khẩu và chịu mọi chi phí có liên quan. Do đó, 
nếu có một lệnh cấm xuất khẩu hay có các loại thuế đặc biệt đánh vào hàng xuất khẩu, hoặc có 
các yêu cầu bắt buộc khác từ phía chính phủ làm tăng chi phí dự tính của hàng xuất khẩu thì tất 
cả các sự cố đó sẽ do người bán chịu. Tuy nhiên các hợp đồng mua bán thường có những điều 
khoản đặc biệt mà người bán có thể dựa vào đó để bảo vệ mình khỏi các sự cố nêu trên. Theo 
công ước CISG và các điều khoản tương tự khác của các luật về mua bán hàng hóa của quốc 
gia thì các lệnh cấm xuất khẩu không lường trước được hoặc lẽ thường không thấy trước được 
có thể giải phóng người bán khỏi nghĩa vụ của anh ta theo hợp đồng mua bán. 

A3 Các hợp đồng vận tải và bảo hiểm 

a. Hợp đồng vận tải:  

Không có nghĩa vụ
2
. Tuy nhiên, nếu người mua yêu cầu hoặc nếu thông lệ buôn bán là như vậy 

và người mua không có chỉ định ngược lại trong thời gian thích hợp, thì người bán có thể ký kết 
hợp đồng vận tải theo các điều kiện thông thường với chi phí và rủi ro do người mua chịu. Trong 
các trường hợp trên, người bán cũng có thể từ chối ký hợp đồng vận tải và nếu như làm như vậy 
thì anh ta phải thông báo ngay cho người mua. 

b. Hợp đồng bảo hiểm:  

Không có nghĩa vụ
3
. 

Bình luận: Tất cả các điều kiện F đều quy định rằng nghĩa vụ của người bán giới hạn ở việc trao 
hàng cho người vận tải do người mua chỉ định. Vì thế, người bán không có nghĩa vụ ký hợp đồng 
vận tải. Tuy nhiên nếu việc tổ chức vận tải không khó khăn và cước phí gần như nhau bất kể ai, 
người bán hay người mua, là người ký hợp đồng vận tải, thì sẽ tiện lợi hơn nếu người bán thu 
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xếp việc này nhưng với chi phí và rủi ro do người mua chịu. Điều này cho thấy tại sao trong 
nhiều trường hợp thực tiễn thương mại áp dụng như vậy. 

Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh rằng, người bán, như đã nói ở trên, không có nghĩa vụ ký hợp 
đồng vận tải và người mua không buộc phải để cho người bán làm việc này. Nếu có một thông lệ 
buôn bán giữa hai bên, thì theo các điều kiện F , người bán có thể ký hợp đồng vận tải như một 
dịch vụ cung cấp thêm cho người mua, trừ trường hợp người mua, trong thời hạn thích hợp yêu 
cầu người bán không làm việc đó. 

Do đó, nếu người mua có khả năng thuê được phương tiện vận tải với giá cước rẻ hơn người 
bán hoặc là người mua có các lý do để thực hiện việc ký kết hợp đồng chuyên chở (chẳng hạn, 
theo yêu cầu của chính phủ), thì người mua phải thông báo việc này cho người bán, tốt nhất là 
ngay khi soạn thảo hợp đồng. Nếu không, có thể phát sinh các rắc rối và các chi phí phụ khi cả 
hai bên đều ký hợp đồng vận tải vì bên nào cũng nghĩ là bên kia không lo việc đó. 

Ngược lại, nếu vì một lý do nào đó người bán không muốn đáp ứng yêu cầu của người mua về 
việc ký hợp đồng vận tải hoặc không muốn thực hiện theo thông lệ buôn bán, thì người bán phải 
sớm thông báo cho người mua. Nếu không, các chi phí và rủi ro có thể phát sinh thêm vì việc 
vận tải không được thực hiện đúng hạn. Trong mọi trường hợp người bán không chịu bất cứ rủi 
ro nào nếu anh ta đáp ứng yêu cầu của người mua hoặc thực hiện theo thông lệ thương mại, vì 
người mua phải chịu rủi ro và chi phí cho tất cả các công việc này. 

Nếu tạm thời thiếu phương tiện vận tải, hoặc nếu giá phương tiện vận tải tăng, người mua, theo 
tất cả các điều kiện loại F, phải chịu những rủi ro đó. 

Người bán, thậm chí theo các điều kiện F, có nghĩa vụ ký hợp đồng tất cả các chặng vận tải cần 
thiết nhằm đưa hàng đến địa điểm mà hai bên quy định là nơi tập kết hàng hóa để vận tải, chẳng 
hạn trong trường hợp hàng phải được chuyển từ một địa điểm trong nội địa tới tầu biển do người 
mua chỉ định. Người bán phải trả các chi phí chặng đầu này. 

A4 Giao hàng 

Người bán phải giao hàng cho người vận tải hoặc một người khác do người mua chỉ định , hoặc 
do người bán lựa chọn theo điều A3 a) tại địa điểm quy định vào ngày hoặc thời hạn ấn định cho 
việc giao hàng. 

Việc giao hàng được coi là hoàn thành: 

a. Nếu địa điểm quy định là tại cơ sở của người bán, thì khi hàng đã được xếp lên phương 
tiện vận tải của người chuyên chở do người mua chỉ định hoặc một người khác thay mặt 
người mua đưa tới.  

b. Nếu địa điểm quy định khác với điều a) ở trên, thì việc giao hàng hoàn thành khi hàng 
được đặt dưới quyền định đoạt của người chuyên chở hoặc một người do người bán lựa 
chọn theo như A3 a) khi hàng hóa vẫn còn trên phương tiện vận tải của người bán mà 
vẫn chưa dỡ xuống.  

Nếu không xác định cụ thể địa điểm giao hàng trong phạm vi địa điểm giao hàng quy định thì 
người bán có thể chọn điểm giao hàng nào thuận lợi nhất cho mình. 

Nếu người mua không có các chỉ dẫn chính xác, thì người bán có thể giao hàng cho người vận 
tải theo cách mà phương thức vận tải và/hoặc số lượng và/hoặc tính chất hàng hóa đòi hỏi. 
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Bình luận: Từ lần xuất hiện đầu tiên trong Incoterms 1980, FCA (khi đó được gọi là FRC), chủ 
yếu để giải quyết các vấn đề cụ thể phát sinh từ những thay đổi diễn ra trong kỹ thuật đóng hàng, 
như sử dụng container hoặc các phương tiện đóng gộp các kiện hàng thành từng đơn vị vận 
chuyển trước khi phương tiện vận tải đến. Trong các trường hợp ấy, nên sử dụng FCA thay cho 
FOB, điều kiện nhằm áp dụng cho người bán giao hàng qua lan can tầu. Bằng việc sử dụng FCA 
thay cho FOB, địa điểm giao hàng sẽ chuyển từ lan can tầu về một điểm trước đó, điểm mà tại 
đó hàng được giao cho người vận tải hoặc địa điểm tập kết của người này, hoặc tại xe gửi đến 
cơ sở của người bán để lấy hàng đi sau khi hàng đã được đóng vào container hoặc được gộp lại 
thành từng đơn vị vận tải tại cơ sở của người bán. 

Quy định về việc tập kết hàng và thông báo giao hàng trong hợp đồng mua bán 

Điều cơ bản mà người bán cần biết tại thời điểm chào hàng là anh ta sẽ có những nghĩa vụ gì 
theo hợp đồng mua bán, vì điều này sẽ ảnh hưởng đến chi phí, do vậy phải được phản ánh vào 
giá cả hàng hóa. Tốt hơn là hai bên nên xác định trong hợp đồng mua bán một thời điểm chính 
xác để giao hàng cho người vận tải và quy định cách thức tiến hành, ví dụ chỉ ra điểm tập kết 
hàng của người vận tải và nói rõ là hàng có cần phải đóng trong container không. 

Cũng cần phải quy định rõ ai là người có nghĩa vụ xếp hàng lên phương tiện nhận hàng của 
người mua và dỡ hàng khỏi phương tiện của người bán sử dụng để đưa hàng hóa đến địa điểm 
mà chúng sẽ được giao cho người vận tải. 

Theo Incoterms 2000, người bán có nghĩa vụ xếp hàng lên phương tiện nhận hàng của người 
mua, và người bán chỉ đưa hàng đến địa điểm tập kết hàng của người vận tải mà không dỡ ra 
khỏi phương tiện chuyên chở của mình. Tại thời điểm ký kết hợp đồng mua bán người mua 
muốn dành cho mình quyền quyết định sau đó về địa điểm tập kết hàng để vận chuyển hàng 
hoặc về phương thức vận chuyển thì điều quan trọng nhất là phải xác định mức độ và thời hạn 
mà người mua phải thực hiện những việc này. Nếu người mua không lựa chọn nhưng trong hợp 
đồng có nêu một địa điểm mà ở đó người vận tải có nhiều trạm tiếp nhận thì người bán "có thể 
chọn điểm thuận lợi nhất đối với anh ta làm nơi giao hàng". 

Thông thường, phương thức vận tải và điểm tiếp nhận của người vận tải sẽ quyết định cụ thể 
hàng phải được giao như thế nào để vận chuyển. Tuy nhiên như đã nói ở đoạn trước, có thể có 
cách giao khác nhau, nên nếu không có các quy định hay hướng dẫn cụ thể trong hợp đồng mua 
bán, thì hàng hóa có thể được giao cho người vận tải "theo cách mà phương thức vận tải 
và/hoặc số lượng và/hoặc tính chất của hàng hóa đòi hỏi". 

Số lượng và tính chất hàng hóa quyết định xem hàng phải được đóng trong container do người 
bán đóng gộp hàng thành một lô đồng nhất trong một container hoàn chỉnh gọi là FCL, hay do 
người vận tải đóng tại nơi tập kết của anh ta cùng với hàng hóa của các chủ hàng khác trong 
một container gọi là LCL. 

Ai là người vận tải? 

Theo FCA người vận tải là do người mua chỉ định, nên thông thường không cần phải xác định rõ 
xem liệu chủ thể này có thể được coi là "người vận tải" hay không?, theo đúng luật áp dụng cho 
hợp đồng mua bán và hợp đồng vận tải. Đơn giản là người bán phải chấp nhận sự lựa chọn của 
người mua. Do đó, người mua không buộc phải chỉ định cho một người có tư cách pháp nhân 
làm người vận tải, anh ta hoàn toàn có thể chỉ định "một người khác" (chẳng hạn một đại lý giao 
nhận). 

Tuy nhiên, vấn đề định nghĩa thế nào là "người vận tải" có thể lại nảy sinh trong trường hợp 
người bán chọn một người như thế theo A3. Khi đó người bán phải ký kết "hợp đồng vận tải theo 
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các điều kiện thông thường với chi phí và rủi ro do người mua chịu", trừ khi có thỏa thuận ngược 
lại, ký hợp đồng vận tải chứ không phải là chỉ ký hợp đồng với một hãng giao nhận. 

Hợp đồng vận tải có thể được ký với các tổ chức không làm công việc vận tải theo đúng nghĩa 
vật chất của nó, miễn là tổ chức này đảm nhận trách nhiệm như người vận tải để vận chuyển 
hàng, xem điều 30 trong Quy tắc Thống nhất về thực hành tín dụng chứng từ của ICC (UCP 
500). 

A5 Di chuyển rủi ro 

Ngoại trừ các quy định ở điều B5, người bán phải chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hại đối với 
hàng hóa cho đến khi hàng được giao xong theo như quy định ở điều A4. 

Bình luận: Tất cả mọi Incoterms đều cùng dựa trên một nguyên tắc cơ bản của CISG năm 1980 
(Công ước về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế), đều gắn việc rủi ro với việc giao hàng chứ 
không phải với các điều kiện khác chẳng hạn như di chuyển quyền sở hữu hay thời điểm ký hợp 
đồng. Cả Incoterms và CISG đều không đề cập đến việc di chuyển quyền sử hữu hàng hóa hoặc 
việc di chuyển các quyền khác đối với hàng hóa. 

Việc di chuyển rủi ro về mất mát hoặc hư hại đối với hàng hóa có kiên quan đến các rủi ro thuộc 
các sự cố bất ngờ (tai nạn) và không bao gồm mất mát hoặc hư hại gây ra bởi người bán hoặc 
người mua, chẳng hạn do bao bì hoặc ký mã hiệu không đầy đủ. Do vậy, thậm chí nếu như hư 
hỏng xảy ra sau khi di chuyển rủi ro người bán vẫn có thể phải chịu trách nhiệm nếu như hư 
hỏng này có thể quy kết là gây ra bởi việc hàng không được giao đúng theo hợp đồng (xem A1 
và lời bình cho A9). 

A6 Phân chia chi phí 

Theo quy định trong Điều B6, người bán phải trả: 

• tất cả các chi phí liên quan đến hàng hóa cho đến khi hàng được giao theo quy định của 
điều A4; và  

• tất cả các chi phí nếu có quy định4 , để làm thủ tục hải quan cũng như các loại lệ phí, 
thuế và các khoản chi phí chính thức bắt buộc khác để xuất khẩu hàng.  

Bình luận: Giống như trong trường hợp di chuyển rủi ro về mất mát hoặc hư hại đối với hàng 
hóa, tất cả các Incoterms đều theo cùng một quy tắc, theo đó việc phân chia chi phí xảy ra ở 
điểm giao hàng. Tất cả mọi chi phí phát sinh trước khi người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng 
theo quy định của điều A4 là do người bán chịu, còn người mua sẽ chịu các chi phí sau đó (xem 
lời bình cho B6). Quy tắc này được áp dụng loại trừ các quy định của điều B6 theo đó người mua 
có thể buộc phải trả các phụ phí phát sinh do việc anh ta không thông báo kịp thời cho người bán 
. 

Vì nghĩa vụ của người bán chỉ giới hạn ở việc giao hàng cho người vận tải mà người mua chỉ 
định, nên người mua phải trả tất cả các chi phí phát sinh kể từ khi hàng hóa được giao theo cách 
này. Tuy nhiên, người bán phải trả các chi phí để làm thủ tục hải quan cũng như tất cả các lệ phí 
và các chi phí chính thức khác để xuất khẩu hàng hóa. 

A7 Thông báo cho người mua 

Người bán phải thông báo đầy đủ cho người mua về việc hàng hóa sẽ được giao theo như quy 
định ở điều A4. Nếu người vận tải không tiếp nhận hàng theo như A4 tại thời điểm quy định, thì 
người bán phải thông báo điều này cho người mua. 
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Bình luận: Người bán phải thông báo cho người mua trước một thời gian đủ sớm về thời điểm 
hàng sẵn sàng ở địa điểm giao quy định hoặc đã chọn, để người mua có thể kịp thời tiến hành 
các công việc cần thiết để tiếo nhận hàng theo như B4. Các Incoterms không có các điều khoản 
xác định các hậu qủa của việc người bán không đưa ra một thông báo như vậy. Nhưng từ 
Incoterms có thể suy ra rằng sự thiếu sót của người bán cũng có thể coi là hành vi vi phạm hợp 
đồng. Điều này có nghĩa là theo luật áp dụng cho hợp đồng mua bán người bán có thể phải chịu 
trách nhiệm về sự vi phạm đó. 

Người bán cũng phải thông báo cho người mua nếu người vận tải không tiếp nhận hàng đúng 
thời hạn. Trong các Incoterms khác không có điều khoản tương tự, vì theo tất cả các điều kiện C 
và D, người bán sẽ phải gánh chịu các hậu quả do thiếu sót của người vận tải. Theo EXW hoặc 
theo các điều kiện F khác, người mua được coi là người giám sát được người vận tải mà anh ta 
chỉ định. Nghĩa vụ thông báo theo FCA suy ra từ FCA A3 a), cho phép người bán có thể ký kết 
hợp đồng vận tải với chi phí và rủi ro do người mua chịu. Do đó, anh ta phải thông báo cho 
người mua trong trường hợp có trắc trở. 

A8 Bằng chứng về việc giao hàng, chứng từ vận tải hoặc thông điệp điện tử tương đương 

Người bán phải cung cấp cho người mua, với chi phí và rủi ro do người bán chịu các bằng 
chứng thông thường chứng nhận hàng đã được giao đúng theo A4. 

Trừ khi tài liệu nói ở trên là các chứng từ vận tải thì người bán phải giúp đỡ người mua, theo yêu 
cầu của người này với chi phí và rủi ro do người mua chịu, lấy chứng từ của hợp đồng vận tải 
(chẳng hạn như vận đơn đường biển có thể chuyển nhượng được, giấy gửi hàng đường biển 
không chuyển nhượng được, giấy gửi hàng đường sông, vận đơn đường không, một giấy gửi 
hàng đường sắt, giấy gửi hàng đường bộ, hoặc chứng từ vận tải đa phương thức). Trong trường 
hợp người bán và người mua thỏa thuận liên lạc với nhau bằng điện tử, thì các tài liệu nêu trên 
có thể được thay thế bằng thông điệp điện tử tương đương. 

Bình luận: Vì người bán phải giao hàng để vận chuyển, người vận tải thường đưa cho người 
bán một biên nhận giống như chứng từ vận tải. Trong trường hợp như vậy, tài liệu này không 
những được dùng để chứng minh cho việc hợp đồng vận tải đước ký kết bởi người mua hoặc 
nhân danh người mua theo các điều kiện F mà còn chứng minh là hàng đã được giao cho người 
vận tải. 

Tuy nhiên, Nếu người bán nhận được một chứng từ không phải là chứng từ vận tải, chẳng hạn 
biên lai thuyền phó khi hàng đã được bốc lên tầu do người mua thuê, thì người bán phải hỗ trợ 
người mua theo yêu cầu của người này để lấy được các chứng từ vận tải với chi phí và rủi ro do 
người mua chịu. 

Bất cứ khi nào hai bên thoả thuận liên lạc với nhau bằng điện tử, các chứng từ có thể được thay 
thế bằng thông điệp điện tử tương đương. 

A9 Kiểm tra - Bao bì - Ký mã hiệu 

Người bán phải trả tất cả các chi phí cho các công việc kiểm tra (như kiểm tra chất lượng,cân, 
đo, đếm) cần thiết để giao hàng cho người vận tải. 

Người bán phải cung cấp, bằng chi phí của mình, bao bì cần thiết để vận chuyển hàng (trừ khi 
ngành hàng có tập quán giao hàng không có bao bì) trong chừng mực mà các điều kiện vận tải 
(ví dụ phương thức vận tải, khoảng cách vận chuyển) được thông báo cho người bán trước khi 
ký hợp đồng mua bán. Bao bì cần được ghi ký mã hiệu một cách thích hợp. 
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Bình luận: Người mua cần được đảm bảo rằng người bán đã hoàn thành nghiêm túc nghĩa vụ 
của anh ta đối với tình trạng của hàng hóa. Điều này đặc biệt quan trọng khi người mua trả tiền 
hàng trước khi nhận được và kiểm tra hàng. Tuy nhiên người bán không có trách nhiệm tổ chức 
và giám định hàng trước khi gửi, trừ khi điều này được nêu rõ trong hợp đồng mua bán. 

Hàng hóa cũng cần được bao gói một cách thích hợp. Nhưng, có thể người bán không biết ý 
định của người mua về phương thức vận tải và địa điểm đích cuối. Có một sự khác nhau khác 
nhau đáng kể giữa một chặng đi ngắn sang ngay nước láng giềng với một chuyến đi liên lục địa 
bằng đường biển, trong đó hàng có thể có nguy cơ vỡ hoặc bị ăn mòn do ẩm thấp hay hấp hơi. 

Người bán chỉ có nghĩa vụ bao gói hàng hóa cho một chuyến đi vận tải dài và khó khăn, khi anh 
ta được biết trước điều này. Do vậy, người mua nên thông báo cho người bán, hoặc tốt hơn nữa 
là ghi rõ yêu cầu về bao bì trong hợp đồng mua bán. 

A10 Các nghĩa vụ khác 

Người bán phải hỗ trợ người mua, theo yêu cầu của người này và với rủi ro, chi phí do người 
mua chịu, để có được tất cả các chứng từ và thông điệp điện tử tương đương (ngoài chứng từ 
nêu ở A8) được ký phát và chuyển đi ở nước giao hàng và/hoặc ở nước xuất xứ, mà người mua 
có thể cần để nhập khẩu hàng và nếu cần, để hàng qúa cảnh qua một nước thứ ba. 

Người bán phải cung cấp cho người mua, theo yêu cầu của người này, các thông tin cần thiết để 
mua bảo hiểm. 

Bình luận: Vì người mua phải làm tất cả các thủ tục cần thiết để hàng qúa cảnh và nhập khẩu, 
nên có thể người mua cần sự hỗ trơ của người bán trong việc có được một số chứng từ (ví dụ 
giấy chứng nhận xuất xứ, giấy chứng nhận vệ sinh, biên bản giám định hoàn hảo, giấy phép 
nhập khẩu) hoặc các thư tín EDI tương đương được lập ra hoặc chuyển đi từ nước giao hàng 
và/hoặc nước xuất phát. Nhưng người mua phải hoàn lại cho người bán tất cả các chi phí mà 
người bán phải bỏ ra khi làm giúp người mua những việc này theo như B10. 

Cũng vậy, người bán có thể phải cung cấp cho người mua các thông tin về hàng hóa mà người 
mua cần biết để mua bảo hiểm, nếu những thông tin này không thể suy ra được từ phần mô tả 
hàng hóa trong hợp đồng mua bán. 

B CÁC NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI MUA  

B1 Trả tiền hàng 

Người mua phải trả tiền hàng đúng như quy định trong hợp đồng mua bán. 

Bình luận: người mua có nghĩa vụ phải thanh toán tiền hàng như quy định của hợp đồng mua 
bán. 

B1 nêu nghĩa vụ cơ bản này tương ứng với nghĩa vụ " cung cấp hàng đúng theo hợp đồng mua 
bán " của người bán, như đã nêu ở A1. 

B2Giấy phép và các thủ tục 

Người mua phải tự chịu chi phí và rủi ro để lấy các giấy phép nhập khẩu hoặc các loại giấy phép 
chính thức khác và hoàn thành mọi thủ tục hải quan để nhập khẩu hàng hóa, nếu có quy định5 , 
để quá cảnh qua một nước thứ ba. 
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Bình luận: Vì người bán hoàn thành nghĩa vụ của mình sau khi thông quan xuất khẩu và giao 
hàng để vận chuyển, nên người mua phải quan tâm đến mọi thủ tục cần thiết để hàng quá cảnh 
và thông quan nhập khẩu. Những nghĩa vụ này của người mua được đề cập cụ thể ở điều B2.  

B3 Hợp đồng vận tải và bảo hiểm 

a) Hợp đồng vận tải: 

Người mua phải ký hợp đồng vận tải và chịu chi phí vận chuyển hàng hóa từ địa điểm quy định, 
trừ trường hợp người bán ký hợp đồng vận tải như đã nêu ở khoản A3 a) 

b) Hợp đồng bảo hiểm:  

Không có nghĩa vụ6. 

Bình luận: Theo tất cả các điều kiện F, người mua có nghĩa vụ ký kết hợp đồng vận tải, mặc dù 
người bán có thể lo sắp xếp việc này, như là một dịch vụ bổ sung, với chi phí và rủi ro do người 
mua chịu. Tuy nhiên, hợp đồng vận tải có hiệu lực  " từ một điểm quy định " tất cả các chặng vận 
chuyển trước đó ( vận chuyển chặng trước ) là do người bán phải lo liệu. ( Xem A3) 

B4 Nhận hàng 

Người mua phải nhận hàng khi hàng hóa đã được giao theo như quy định của điều A4 và A7/B7 

Bình luận: Người mua phải tiếp nhận hàng khi hàng đã được đặt dưới sự định đoạt của mình 
vào thời gian và địa điểm quy định như đã nêu ở A4. Nếu không làm như vậy thì người mua vẫn 
phải trả tiền hàng, và thiếu sót đó có thể dẫn tới sự di chuyển sớm rủi ro về mất mát hoặc hư hại 
đối với hàng hóa, hoặc khiến cho người mua phải chịu trách nhiệm trả các khoản chi phí phát 
sinh theo B5 và B6. 

B5 Di chuyển rủi ro 

Người mua phải chịu tất cả các rủi ro về mất mát hoặc hư hại đối với hàng hóa kể từ: 

• thời điểm hàng được giao theo quy định của điều A4 và  
• ngày quy định hoặc ngày cuối cùng của thời hạn ấn định cho việc nhận hàng, trường 

hợp này xảy ra do người mua không thông báo theo như quy định của điều B7. Tuy 
nhiên với điều kiện là hàng hóa đã được cá biệt hóa là rõ ràng, tức là được để riêng hẳn 
ra hoặc được phân biệt bằng bất cứ cách nào khác để biết rõ là hàng của hợp đồng.  

Bình luận: Theo như quy tắc cơ bản, mà cụ thể là theo điều A5 thì người bán phải chịu mọi rủi 
ro về mất mát hoặc hư hại đối với hàng hóa cho tới điểm giao hàng, nên người mua phải chịu 
mọi rủi ro kể từ sau điểm đó. Điểm giao hàng thay đổi tùy theo các điều kiện khác nhau. ở EXW 
và tất cả các điều kiện D, hàng chỉ đơn giản được "đặt dưới sự định đoạt của người mua" tại địa 
điểm quy định, còn theo các điều kiện F và C, điểm giao hàng gắn với việc giao hàng cho người 
vận tải ở nước gửi hoặc nước bốc hàng ( Xem lời bình cho A4 của các điều kiện này ). Các điều 
kiện áp dụng cho hàng chuyên chở bằng đường biển, thì dẫn chiếu đến việc giao hàng dọc mạn 
con tầu được chỉ định (FAS A4), hoặc giao lên tầu (FOB, CFR, CIF). 

Người bán, theo các điều kiện EXW và các điều kiện D không thể giao hàng và chuyển rủi ro trừ 
khi anh ta nhận được chỉ thị về việc này hoặc chính anh ta ký hợp đồng vận tải theo điều kiện C 
hoặc anh ta thay mặt người mua ký hợp đồng vận tải (xem bình luận FCA A3a). Khi người mua 
chịu trách nhiệm ký hợp đồng vận tải và chỉ định người vận tải mà người vận tải lại không lấy 
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hàng, thì người mua cũng phải chịu trách nhiệm giống hệt như trường hợp anh ta không chỉ định 
người vận tải hoặc không thông báo cho người bán những vấn đề cần thiết cho việc giao hàng 
để vận chuyển. 

Cá biệt hóa và sự di chuyển sớm rủi ro 

Để di chuyển sớm các rủi ro thì hàng hóa cần phải được xác định là hàng của hợp đồng (chúng 
phải được cá biệt hóa theo hợp đồng). Khi hàng hóa được chuẩn bị để giao, nó cũng thường 
được cá biệt hóa theo hợp đồng. Nhưng nếu người mua không kịp thời báo trước cho người bán 
về ngày hoặc thời hạn gửi hàng theo như B7 có thể khiến người bán chưa kịp chuẩn bị sẵn 
sàng. Trong trường hợp như vậy, có thể không phân biệt đâu là hàng hóa của hợp đồng trong số 
hàng hóa để lẫn lộn tại cơ sở của người bán hoặc tại trạm tập kết hàng biệt lập, vào ngày quy 
định hoặc ngày hết hạn quy định cho việc này. Mọi rủi ro sẽ di chuyển kể từ khi hàng hóa đã 
được cá biệt hóa. 

B6 Phân chia chi phí 

Người mua phải trả: 

• Tất cả các chi phí liên quan đến hàng hóa kể từ thời điểm hàng đã được giao theo quy 
định của điều A4; và  

• Tất cả các khoản chi phí phát sinh do việc anh ta không chỉ định người vận tải hoặc một 
người khác theo như A4 hoặc do việc người mà anh ta chỉ định không nhận hàng, hoặc 
do việc anh ta không báo trước cho người bán đúng như quy định của điều B7, tuy nhiên 
với điều kiện là hàng phải được cá biệt hóa rõ ràng, tức là được để riêng hẳn ra hoặc 
được xác định rõ bằng bất cứ cách nào khác là hàng của hợp đồng; và  

• Tất cả các loại thuế quan, thuế và lệ phí khác cũng như các chi phí, nếu có quy định7, để 
làm thủ tục thông quan nhập khẩu và nếu cần quá cảnh qua nước thứ ba.  

Bình luận: Theo FCA người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng của anh ta theo A4 khi đã giao 
hàng cho người vận tải. Người mua phải trả cước phí và các chi phí phát sinh khác sau khi hàng 
đã được giao cho người vận tải.                                                            

Vì người mua phải ký hợp đồng vận tải, người mua cũng có thể sẽ phải trả tất cả các chi phí phát 
sinh do việc "người vận tải mà người mua chỉ định không tiếp nhận hàng " 

Một khi người mua có quyền xác định thời gian và địa điểm nhận hàng, mà anh ta lại không 
thông báo trước cho người bán đúng theo B7, thì thiếu sót này không những dẫn tới việc di 
chuyển sớm các rủi ro về mất mát hoặc hư hại đối với hàng hóa mà còn khiến người mua phải 
trả tất cả các chi phí phát sinh từ việc đó, ví dụ như chi phí bảo hiểm và lưu kho. 

Trách nhiệm trả các chi phí này chỉ phải thực hiện khi hàng hóa đã được cá biệt hóa là hàng của 
hợp đồng (xem lời bình về "cá biệt hóa" ở mục B5). 

B7 Thông báo cho người bán. 

Người mua phải thông báo đầy đủ cho người bán về tên của bên được chỉ định theo A4 và nếu 
cần, chỉ rõ phương tiện vận tải cũng như ngày hoặc thời hạn hàng phải được giao cho bên được 
chỉ định đó. 

Bình luận: Như đã nói ở phần bình luận cho B5 và B6, nếu người mua không thông báo trước 
cho người bán về thời điểm hàng sẽ phải được gửi hoặc địa điểm đích đến - mà trong hợp đồng 
mua bán người mua được lựa chọn quyết định những vấn đề này - thì rủi ro về mất mát hoặc hư 
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hại đối với hàng hóa có thể được chuyển trước khi hàng được giao theo A4 ngoài ra người mua 
có thể phải trả tất cả các chi phí phát sinh do thiếu sót này của anh ta. 

Thông báo của người mua phải nói rõ cho người bán biết tên của người vận tải cũng như tất cả 
những thông tin cần thiết liên quan đến việc giao hàng để vận chuyển (như phương thức vận tải, 
địa điểm và thời gian giao hàng chính xác), tất nhiên trừ phi người vận tải là do người bán chọn 
theo như A3. 

B8 Bằng chứng về việc giao hàng, chứng từ vận tải hoặc thông điệp điện tử tương đương 

Người mua phải chấp nhận bằng chứng về việc giao hàng theo như A8. 

Bình luận: Người bán phải cung cấp bằng chứng về việc giao hàng và người mua phải chấp 
nhận bằng chứng đó nếu nó phù hợp với hợp đồng mua bán và với các yêu cầu của A8 (xem 
bình luận cho A8). Nếu người mua từ chối các chứng từ mang bằng chứng đó (chẳng hạn bằng 
cách chỉ thị cho ngân hàng không trả tiền cho người bán khi thanh toán bằng phương thức tín 
dụng chứng từ), thì người mua đã vi phạm hợp đồng, điều này khiến người bán có thể sử dụng 
các biện pháp chế tài quy định trong hợp đồng mua bán để tự bảo vệ mình trước sự vi phạm hợp 
đồng của đối phương (Chẳng hạn quyền được hủy hợp đồng, hoặc đòi bồi thường thiệt hại do 
sự vi phạm hợp đồng của đối phương). Tuy nhiên, người mua không buộc phải chấp nhận một 
chứng từ cung cấp không đầy đủ bằng chứng về việc giao hàng ví dụ nếu chứng từ cho thấy 
hàng ở trong tình trạng có hư hỏng hoặc số lượng cung cấp ít hơn quy định. Trong trường hợp 
như vậy chứng từ được coi là "không hoàn hảo". 

B9 Kiểm tra hàng hóa 

Người mua phải trả tất cả các chi phí cho việc kiểm tra trước khi gửi hàng, trừ khi việc kiểm tra 
được tiến hành theo lệnh của các cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu. 

Bình luận: Như đã nói ở lời bình A9, người mua phải trả tất cả các chi phí kiểm tra hàng hóa, trừ 
phi trong hợp đồng có quy định người bán chịu một phần hoặc toàn bộ các chi phí này.Trong một 
số trường hợp, hợp đồng có thể quy định trước rằng người bán sẽ chịu các chi phí này nếu kết 
quả kiểm tra cho thấy hàng không phù hợp với hợp đồng mua bán. 

Ở những nước mà luật pháp yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu hoặc giấy phép mua ngoại tệ 
để thanh toán, thì các cơ quan có thẩm quyền có thể yêu cầu để kiểm tra hàng hóa trước khi gửi 
để khẳng định chắc chắn là hàng hóa phù hợp với hợp đồng (việc này thường gọi là kiểm tra 
trước khi gửi, PSI). Trong trường hợp này, việc kiểm tra thường được tiến hành theo chỉ thị của 
các cơ quan có thẩm quyền giao cho một công ty giám định thực hiện. Các chi phí cho việc kiểm 
tra này do các cơ quan có thẩm quyền ứng ra. Nhưng người mua phải hoàn trả cho các cơ quan 
này các chi phí đó, trừ phi có quy định ngược lại giữa người mua và người bán. 

B10 Các nghĩa vụ khác 

Người mua phải trả toàn bộ các chi phí phát sinh để lấy được các chứng từ hoặc thông điệp điện 
tử tương đương như đã nói ở A10 và hoàn lại cho người bán các chi phí mà người bán ứng ra 
để giúp người mua theo như điều khoản này và để ký hợp đồng vận tải theo A3 a). Người mua 
phải cung cấp cho người bán các thông tin cần thiết khi muốn nhờ người bán ký hợp đồng vận 
tải theo A3. 

Bình luận: Như đã nói ở lời bình cho A10, người bán phải giúp đỡ người mua để lấy được các 
chứng từ hoặc thông điệp điện tử tương đương, cần thiết cho việc quá cảnh và nhập khẩu hàng 
hóa. Nhưng người bán giúp đỡ với điều kiện rủi ro và chi phí do người mua chịu. Do đó, B10 quy 
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định người mua phải trả toàn bộ các chi phí để lấy được các chứng từ hoặc thông điệp điện tử 
tương đương. Anh ta cũng phải hoàn lại cho người bán các chi phí mà người bán đã phải bỏ ra 
khi giúp anh ta làm những việc này hoặc trong việc ký hợp đồng vận tải theo A3. 

  

  

FAS 

Giao doïc maïn taøu 

(...Caûng boác quy ñònh) 

 

" Giao doïc maïn taàu" coù nghóa laø ngöôøi baùn hoaøn thaønh nghóa vuï giao haøng khi haøng ñöôïc ñeå doïc maïn 

con taàu taïi caûng boác haøng quy ñònh. Ñieàu naøy coù nghóa laø ngöôøi mua chòu moïi chi phí vaø ruûi ro vaø maát 

maùt hoaëc hö haïi ñoái vôùi haøng hoùa keå töø thôøi ñieåm ñoù. 

Ñieàu kieän FAS ñoøi hoûi ngöôøi baùn phaûi thoâng quan xuaát khaåu. 

Ñaây laø quy ñònh ngöôïc laïi vôùi caùc vaên baûn Incoterms tröôùc. Trong caùc baûn Incoterms cuõ ñieàu kieän naøy 

ñoøi hoûi ngöôøi mua laøm thuû tuïc thoâng quan xuaát khaåu. 
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Tuy nhieân, neáu caùc beân muoán ngöôøi mua laøm thuû tuïc thoâng quan xuaát khaåu, thì neân quy ñònh roõ raøng 

baèng caùch theâm caùc töø ngöõ chính xaùc vaøo hôïp ñoàng mua baùn1 . 

Ñieàu kieän naøy chæ coù theå söû duïng cho vaän taûi ñöôøng bieån hoaëc ñöôøng thuûy noäi ñòa. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A CAÙC NGHÓA VUÏ CUÛA NGÖÔØI BAÙN  

A1 Cung caáp haøng hoùa ñuùng  theo hôïp ñoàng 

Ngöôøi baùn phaûi cung caáp haøng hoùa vaø hoùa ñôn thöông maïi, hoaëc thoâng ñieäp ñieän töû töông ñöông theo 

ñuùng hôïp ñoàng mua baùn vaø cung caáp baát kyø moät baèng chöùng naøo khaùc veà söï phuø hôïp ñoù neáu hôïp ñoàng 

yeâu caàu. 

Bình luaän: Ngöôøi baùn phaûi cung caáp haøng hoùa ñuùng theo hôïp ñoàng. Theo thoâng leä, ñeå ñöôïc traû tieàn 

ngöôøi baùn phaûi göûi hoùa ñôn cho ngöôøi mua. Ngoaøi ra, ngöôøi baùn phaûi xuaát trình taát caû caùc baèng chöùng 

khaùc quy ñònh trong hôïp ñoàng ñeå xaùc ñònh raèng haøng hoùa ñuùng theo hôïp ñoàng. 

Ñieàu khoaûn naøy chæ nhaéc laïi nghóa vuï cô baûn cuûa ngöôøi baùn theo hôïp ñoàng mua baùn. 

A2 Giaáy pheùp vaø caùc thuû tuïc 

Ngöôøi baùn phaûi töï chòu moïi chi phí vaø ruûi ro ñeå laáy ñöôïc giaáy pheùp xuaát khaåu hoaëc caùc loaïi giaáy pheùp 

chính thöùc khaùc vaø hoaøn thaønh moïi thuû tuïc haûi quan caàn thieát ñeå xuaát khaåu haøng hoùa, neáu coù quy ñònh2. 

Bình luaän: Ngöôøi baùn phaûi thoâng quan haøng xuaát khaåu vaø chòu moïi chi phí hoaëc ruûi ro lieân quan. Do 

ñoù, neáu coù moät leänh caám xuaát khaåu hay coù caùc loaïi thueá ñaëc bieät cho haøng xuaát khaåu, hoaëc coù caùc yeâu 

caàu baét buoäc khaùc töø phía chính phuû laøm taêng chi phí döï tính cuûa haøng xuaát khaåu thì taát caû caùc söï coá ñoù 

seõ do ngöôøi baùn chòu. Tuy nhieân caùc hôïp ñoàng mua baùn thöôøng coù nhöõng ñieàu khoaûn ñaëc bieät maø ngöôøi 
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baùn coù theå döïa vaøo ñoù ñeå baûo veä mình khoûi caùc söï coá neâu treân. Theo coâng öôùc CISG vaø caùc ñieàu khoaûn 

töông töï khaùc cuûa caùc luaät veà mua baùn haøng hoùa cuûa quoác gia thì caùc leänh caám xuaát khaåu khoâng löôøng 

tröôùc ñöôïc hoaëc leõ thöôøng khoâng thaáy tröôùc ñöôïc coù theå giaûi phoùng ngöôøi baùn khoûi nghóa vuï cuûa anh ta 

theo hôïp ñoàng mua baùn. 

A3 Caùc hôïp ñoàng vaän taûi vaø baûo hieåm 

a. Hôïp ñoàng vaän taûi:  

Khoâng coù nghóa vuï3. 

b. Hôïp ñoàng baûo hieåm:  

Khoâng coù nghóa vuï4
 

Bình luaän: Theo A4 ngöôøi baùn chæ caàn ñaët haøng hoùa doïc maïn con taàu do ngöôøi mua chæ ñònh, neân ngöôøi 

baùn khoâng coù nghóa vuï phaûi kyù hôïp ñoàng vaän taûi hoaëc baûo hieåm. 

A4 Giao haøng 

Ngöôøi baùn phaûi giao haøng doïc maïn con taàu maø ngöôøi mua chæ ñònh taïi ñieåm boác haøng do ngöôøi mua chæ 

ñònh taïi caûng boác quy ñònh. 

Bình luaän: Ngöôøi baùn hoaøn thaønh nghóa vuï baèng caùch ñeå haøng doïc maïn con taàu do ngöôøi mua chæ ñònh 

ôû caûng boác hoaëc treân keø caûng hoaëc treân xuoàng. Moät khi vieäc giao haøng ñaõõ hoaøn thaønh, taát caû moïi ruûi ro 

vaø chi phí phaùt sinh lieân quan ñeán vieäc boác haøng leân taàu ñeàu do ngöôøi mua chòu. 

A5 Di chuyeån ruûi ro 

Ngöôøi baùn, theo quy ñònh ôû ñieàu B5 phaûi chòu moïi ruûi ro veà maát maùt hoaëc hö haïi ñoái vôùi haøng hoùa cho 

ñeán khi haøng ñöôïc giao theo nhö A4. 

Bình luaän: Taát caû moïi Incoterms ñeàu döïa treân cuøng moät nguyeân taéc cô baûn raèng ruûi ro veà maát maùt 

hoaëc hö haïi ñoái vôùi haøng hoùa ñöôïc chuyeån töø ngöôøi baùn sang ngöôøi mua khi ngöôøi baùn hoaøn thaønh 

nghóa vuï giao haøng theo A4. Ñieàu khoaûn A5 cuûa FOB, CFR vaø CIF xaùc ñònh roõ hôn raèng ruûi ro di 

chuyeån khi haøng ñaõõ qua lan can taàu ôû caûng boác. 

Taát caû caùc Incoterms, ñeàu tuaân theo moät nguyeân taéc chung cuûa CISG gaén vieäc di chuyeån ruûi ro vôùi vieäc 

giao haøng, chöù khoâng phaûi vôùi caùc ñieàu kieän khaùc chaúng haïn nhö di chuyeån quyeàn sôû höõu hay thôøi 

ñieåm kyù hôïp ñoàng. Caû Incoterms vaø CISG ñeàu khoâng ñeà caäp ñeán vieäc di chuyeån quyeàn sôû höõu haøng 

hoùa hoaëc vieäc di chuyeån caùc quyeàn khaùc ñoái vôùi haøng hoùa. 

Vieäc di chuyeån ruûi ro veà maát maùt hoaëc hö haïi ñoái vôùi haøng hoùa coù lieân quan ñeán caùc ruûi ro thuoäc caùc söï 

coá baát ngôø (tai naïn) vaø khoâng bao goàm maát maùt hoaëc hö haïi gaây ra bôûi ngöôøi baùn hoaëc ngöôøi mua, 

chaúng haïn do bao bì hoaëc kyù maõõ hieäu khoâng ñaày ñuû. Do vaäy, thaäm chí neáu nhö hö hoûng xaûy ra sau khi 

di chuyeån ruûi ro, ngöôøi baùn vaãn coù theå phaûi chòu traùch nhieäm neáu nhö hö hoûng naøy coù theå quy keát laø 

gaây ra bôûi vaäy vieäc haøng khoâng ñöôïc giao ñuùng hôïp ñoàng (xem A1 vaø lôøi bình cho A9). 
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Ñieàu khoaûn A5 cuûa taát caû caùc Incoterms baét ñaàu baèng cuïm töø "theo quy ñònh ôû ñieàu B5". Ñieàu naøy coù 

nghóa laø toàn taïi caùc ngoaïi leä ñoái vôùi caùc quy taéc cô baûn trong caùc tình huoáng moâ taû oû ñieàu B5, caùc tình 

huoáng maø coù theå daãn tôùi söï di chuyeån sôùm caùc ruûi ro, do ngöôøi mua chöa hoaøn thaønh caùc nghóa vuï cuûa 

mình (xem bình luaän cho B5) 

A6 Phaân chia chi phí 

Theo quy ñònh ôû ñieàu B6, ngöôøi baùn phaûi traû: 

• Taát caû caùc chi phí lieân quan ñeán haøng hoùa cho ñeán khi haøng qua lan can taàu taïi caûng boác quy 

ñònh; vaø  
• Taát caû caùc chi phí, neáu coù quy ñònh5 , ñeå laøm thuû tuïc haûi quan cuõng nhö caùc loaïi leä phí, thueá vaø 

caùc khoaûn ñoùng goùp chính thöùc baét buoäc khaùc ñeå xuaát khaåu haøng.  

Bình luaän: Gioáng nhö trong tröôøng hôïp di chuyeån ruûi ro veà maát maùt hoaëc hö haïi ñoái vôùi haøng hoùa, taát 

caû caùc Incoterms ñeàu theo cuøng moät quy taéc, theo ñoù vieäc phaân chia chi phí xaûy ra ôû ñieåm giao haøng. 

Taát caû moïi chi phí phaùt sinh tröôùc khi ngöôøi baùn hoaøn thaønh nghóa vuï giao haøng theo quy ñònh cuûa ñieàu 

A4 laø do ngöôøi baùn chòu, coøn ngöôøi mua seõ chòu taát caû caùc chi phí sau ñoù (xem lôøi bình cho B6), quy taéc 

naøy ñöôïc aùp duïng nhö quy ñònh ôû ñieàu B6, theo ñoù ngöôøi mua coù theå buoäc phaûi traû caùc phuï phí phaùt 

sinh do vieäc anh ta khoâng thoâng baùo kòp thôøi cho ngöôøi baùn. Vì theo FAS nghóa vuï cuûa ngöôøi baùn giôùi 

haïn ôû vieäc giao haøng doïc maïn con taàu do ngöôøi mua chæ ñònh, neân moïi chi phí phaùt sinh sau khi haøng ñaõõ 

ñöôïc giao baèng caùch nhö theá ñeàu do ngöôøi mua chòu. 

A7 Thoâng baùo cho ngöôøi mua 

Ngöôøi baùn phaûi thoâng baùo ñaày ñuû cho ngöôøi mua veà vieäc haøng hoùa seõ ñöôïc giao doïc maïn con taàu chæ 

ñònh 

Bình luaän: Ngöôøi baùn phaûi thoâng baùo cho ngöôøi mua tröôùc moät thôøi gian ñuû sôùm veà thôøi ñieåm haøng seõ 

ñöôïc giao doïc maïn con taàu chæ ñònh. Caùc Incoterms khoâng coù caùc ñieàu khoaûn xaùc ñònh caùc haäu quaû cuûa 

vieäc ngöôøi baùn khoâng ñöa ra moät thoâng baùo nhö vaäy. Nhöng töø Incoterms coù theå suy ra raèng söï thieáu 

soùt ñoù cuûa ngöôøi baùn cuõng taïo neân moät söï vi phaïm hôïp ñoàng ñieàu naøy coù nghóa laø theo luaät aùp duïng cho 

hôïp ñoàng mua baùn, ngöôøi baùn coù theå phaûi chòu traùch nhieäm veà söï vi phaïm ñoù. 

A8 Baèng chöùng veà vieäc giao haøng, chöùng töø vaän taûi hoaëc thoâng ñieäp ñieän töû töông ñöông. 

Ngöôøi baùn phaûi cung caáp cho ngöôøi mua, vôùi chi phí vaø ruûi ro do ngöôøi baùn chòu caùc baèng chöùng thoâng 

thöôøng chöùng nhaän haøng ñaõõ ñöôïc giao ñuùng theo A4. 

Tröø khi taøi lieäu noùi ôû treân laø caùc chöùng töø vaän taûi thì ngöôøi baùn phaûi giuùp ñôõ ngöôøi mua, theo yeâu caàu 

cuûa ngöôøi naøy vaø vôùi chi phí vaø ruûi ro do ngöôøi naøy chòu, laáy chöùng töø cuûa hôïp ñoàng vaän taûi (chaúng haïn 

nhö vaän ñôn ñöôøng bieån coù theå giao dòch ñöôïc, giaáy göûi haøng ñöôøng bieån khoâng giao dòch ñöôïc, giaáy 

göûi haøng ñöôøng soâng, vaän ñôn ñöôøng khoâng, moät giaáy göûi haøng ñöôøng saét, giaáy göûi haøng ñöôøng boä, 

hoaëc chöùng töø vaän taûi ña phöông thöùc). 

Trong tröôøng hôïp ngöôøi baùn vaø ngöôøi mua thoûa thuaän lieân laïc vôùi nhau baèng ñieän töû, thì caùc taøi lieäu 

neâu treân coù theå ñöôïc thay theá baèng thoâng ñieäp ñieän töû töông ñöông. 
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Bình luaän: Vì nghóa vuï cuûa ngöôøi baùn giôùi haïn ôû vieäc ñaët haøng hoùa doïc maïn taàu chæ ñònh, anh ta coù theå 

khoâng nhaän ñöôïc bieân lai hoaëc chöùng töø töø phía ngöôøi vaän taûi. Do vaäy, ngöôøi baùn phaûi cung caáp moät 

chöùng töø khaùc chöùng minh vieäc haøng ñaõõ ñöôïc giao. Theo yeâu caàu cuûa ngöôøi mua, ngöôøi baùn phaûi giuùp 

ñôõ anh ta ñeå laáy ñöôïc caùc chöùng töø vaän taûi vôùi chi phí vaø ruûi ro do ngöôøi mua chòu. 

A9 Kieåm tra - Bao bì - Kyù maõõ hieäu 

Ngöôøi baùn phaûi traû taát caû caùc chi phí cho caùc coâng vieäc kieåm tra (nhö kieåm tra chaát löôïng, caân, ño, 

ñeám) caàn thieát ñeå giao haøng cho ngöôøi vaän taûi. 

Ngöôøi baùn phaûi cung caáp, baèng chi phí cuûa mình, bao bì caàn thieát ñeå vaän chuyeån haøng (tröø khi ngaønh 

haøng coù taäp quaùn giao haøng khoâng coù bao bì) trong chöøng möïc maø caùc ñieàu kieän vaän taûi (ví duï phöông 

thöùc vaän taûi, khoaûng caùch vaän chuyeån) ñöôïc thoâng baùo cho ngöôøi baùn tröôùc khi kyù hôïp ñoàng mua baùn. 

Bao bì caàn ñöôïc ghi kyù maõõ hieäu moät caùch thích hôïp. 

Bình luaän: Haøng hoùa caàn ñöôïc bao goùi moät caùch thích hôïp. Nhöng, coù theå ngöôøi baùn khoâng bieát yù ñònh 

cuûa ngöôøi mua veà phöông thöùc vaän taûi vaø ñòa ñieåm ñích cuoái. Coù moät söï khaùc nhau ñaùng keå giöõa moät 

chaëng ñi ngaén sang ngay nöôùc laùng gieàng vôùi moät chuyeán ñi lieân luïc ñòa baèng ñöôøng bieån, trong ñoù 

haøng coù theå coù nguy cô vôõ hoaëc bò aên moøn do aåm thaáp hay haáp hôi. 

A10 Caùc nghóa vuï khaùc 

Ngöôøi baùn phaûi giuùp ñôõ ngöôøi mua, theo yeâu caàu cuûa ngöôøi naøy vaø vôùi ruûi ro, chi phí do anh ta chòu, ñeå 

coù ñöôïc taát caû caùc chöùng töø hoaëc thoâng ñieäp ñieän töû töông ñöông (ngoaøi chöùng töø neâu ôû A8) ñöôïc laäp 

hoaëc chuyeån ñi ôû nöôùc giao haøng vaø/ hoaëc ôû nöôùc xuaát phaùt, maø ngöôøi mua coù theå caàn ñeå nhaäp khaåu 

haøng vaø neáu caàn, ñeå haøng quaù caûnh qua moät nöôùc thöù ba. 

Ngöôøi baùn phaûi cung caáp cho ngöôøi mua, theo yeâu caàu cuûa ngöôøi naøy, caùc thoâng tin caàn thieát ñeå mua 

baûo hieåm. 

Bình luaän: Vì ngöôøi mua phaûi laøm taát caû thuû tuïc caàn thieát ñeå haøng quaù caûnh vaø nhaäp khaåu, neân coù theå 

ngöôøi mua caàn söï hoã trôï cuûa ngöôøi baùn trong vieäc coù ñöôïc moät soá chöùng töø (ví duï giaáy chöùng nhaän xuaát 

xöù, giaáy chöùng nhaän veä sinh, bieân baûn giaùm ñònh hoaøn haûo, giaáy pheùp nhaäp khaåu) hoaëc caùc thö tín EDI 

töông ñöông ñöôïc laäp ra hoaëc chuyeån ñi töø nöôùc giao haøng vaø/ hoaëc nöôùc xuaát phaùt. Nhöng ngöôøi mua 

phaûi hoaøn laïi cho ngöôøi baùn taát caû caùc chi phí maø ngöôøi baùn phaûi boû ra khi laøm giuùp ngöôøi mua nhöõng 

vieäc naøy theo nhö B10. 

B CAÙC NGHÓA VUÏ CUÛA NGÖÔØI MUA   

B1 Traû tieàn haøng 

Ngöôøi mua phaûi traû tieàn haøng ñuùng nhö quy ñònh trong hôïp ñoàng mua baùn 

Bình luaän: Ngöôøi mua coù nghóa vuï phaûi thanh toaùn tieàn haøng nhö quy ñònh cuûa hôïp ñoàng mua baùn. B1 

neâu nghóa vuï cô baûn naøy töông öùng vôùi nghóa vuï "cung caáp haøng ñuùng theo hôïp ñoàng mua baùn" cuûa 

rngöôøi baùn, nhö ñaõõ neâu ôû A1. 

B2 Giaáy pheùp vaø caùc thuû tuïc 
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Ngöôøi mua phaûi töï chòu chi phí vaø ruûi ro ñeå laáy caùc giaáy pheùp nhaäp khaåu hoaëc caùc loaïi giaáy pheùp chính 

thöùc khaùc vaø hoaøn thaønh, neáu coù quy ñònh, moïi thuû tuïc haûi quan ñeå nhaäp khaåu haøng hoùa vaø neáu caàn ñeå 

haøng hoùa quaù caûnh qua moät nöôùc thöù ba. 

Bình luaän: Ngöôøi baùn, theo A2, giao haøng ñaõõ thoâng quan xuaát khaåu cho ngöôøi mua ôû nöôùc göûi haøng. 

Nhöng ngöôøi mua phaûi tieán haønh moïi bieän phaùp caàn thieát ñeå haøng quaù caûnh vaø thoâng quan nhaäp khaåu. 

Do vaäy, moät leänh caám nhaäp khaåu cuûa chính phuû hay cuûa baát cöù cô quan naøo khaùc khoâng giaûi phoùng 

ngöôøi mua khoûi nghóa vuï cuûa anh ta theo hôïp ñoàng mua baùn. Tuy nhieân caùc hôïp ñoàng mua baùn thöôøng 

coù ñieàu khoaûn mieãn traùch maø hai beân ñeàu coù theå ñöôïc höôûng. Caùc ñieàu khoaûn naøy coù theå quy ñònh raèng 

beân bò aûnh höôûng ñöôïc pheùp keùo daøi thôøi haïn thöïc hieän nghóa vuï cuûa mình, hoaëc trong nhöõng tình 

huoáng nghieâm troïng hôn, coù quyeàn huûy hôïp ñoàng. Beân bò aûnh höôûng cuõng coù theå ñöôïc mieãn traùch theo 

luaät aùp duïng cho hôïp ñoàng mua baùn. 

B3 Hôïp ñoàng vaän taûi baûo hieåm 

a. Hôïp ñoàng vaän taûi:  

Ngöôøi mua phaûi kyù keát, vôùi chi phí cuûa mình, hôïp ñoàng vaän chuyeån haøng töø caûng boác quy ñònh. 

b. Hôïp ñoàng baûo hieåm: Khoâng coù nghóa vuï 6  

Bình luaän: Noùi moät caùch chaët cheõ veà maët phaùp lyù, ngöôøi mua theo ñieàu kieän FAS, khoâng coù nghóa vuï 

ñoái vôùi ngöôøi baùn trong vieäc kyù hôïp ñoàng vaän taûi, tröø phi vieäc ñoù laø caàn thieát ñeå ngöôøi mua nhaän haøng 

theo B4. Tuy nhieân, vieäc naøy vaãn buoäc ngöôøi mua phaûi chæ ñònh vaø thu xeáp taàu, ñeå ngöôøi baùn coù theå 

giao haøng doïc maïn taàu. Treân thöïc teá ngöôøi mua thöôøng toå chöùc vaän taûi vì lôïi ích cuûa chính mình vaø 

khoâng ñeå cho taàu naèm cheát taïi caûng boác. Veà khía caïnh naøy, FAS quy ñònh raèng ngöôøi mua phaûi "kyù hôïp 

ñoàng vaän chuyeån haøng töø caûng boác quy ñònh baèng chi phí cuûa mình". 

B4 Nhaän haøng 

Ngöôøi mua phaûi nhaän haøng khi haøng hoùa ñaõõ ñöôïc giao haøng theo nhö quy ñònh cuûa ñieàu A4 

Bình luaän: Ngöôøi mua phaûi tieáp nhaän haøng khi haøng ñaõõ ñöôïc ñaët doïc maïn con taàu nhö quy ñònh ôû ñieàu 

A4. Neáu anh ta khoâng laøm nhö vaäy thì anh ta vaãn phaûi traû tieàn haøng, vaø thieáu soùt coù theå daãn tôùi söï di 

chuyeån sôùm ruûi ro veà maát maùt hoaëc hö haïi ñoái vôùi haøng hoùa, hoaëc buoäc ngöôøi mua phaûi chòu traùch 

nhieäm traû caùc khoaûn chi phí phaùt sinh theo B5 vaø B6. 

B5 Di chuyeån ruûi ro 

Ngöôøi mua phaûi chòu taát caû caùc ruûi ro veà maát maùt hö haïi ñoái vôùi haøng hoùa keå töø 

• thôøi ñieåm haøng ñöôïc giao theo quy ñònh cuûa ñieàu A4 vaø  
• ngaøy quy ñònh hoaëc ngaøy cuoái cuøng cuûa thôøi haïn aán ñònh cho vieäc nhaän haøng, tröôøng hôïp naøy 

xaûy ra do ngöôøi mua khoâng thoâng baùo theo nhö quy ñònh cuûa ñieàu B7. Tuy nhieân vôùi ñieàu kieän 

laø haøng hoùa ñaõõ ñöôïc caù bieät hoùa roõ raøng, töùc laø ñöôïc ñeå rieâng haún ra, hoaëc ñöôïc phaân bieät raèng 

baát cöù caùch naøo khaùc ñeå bieát roõ laø haøng cuûa hôïp ñoàng.  
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Bình luaän: Theo nhö quy taéc cô baûn, maø cuï theå laø theo ñieàu A5 thì ngöôøi baùn phaûi chòu moïi ruûi ro veà 

maát maùt hoaëc hö haïi ñoái vôùi haøng hoùa cho tôùi thôøi ñieåm giao haøng, neân ngöôøi mua seõ phaûi chòu moïi ruûi 

ro keå töø sau ñieåm ñoù. Ñieåm giao haøng thay ñoåi tuyø theo caùc ñieàu kieän khaùc nhau. ôû EXW vaø taát caû caùc 

ñieàu kieän D, haøng chæ ñôn giaûn ñöôïc " ñaët döôùi söï ñònh ñoaït cuûa ngöôøi mua" taïi ñòa ñieåm quy ñònh, coøn 

theo caùc ñieàu kieän F vaø C, ñieåm giao haøng gaén vôùi vieäc giao haøng cho ngöôøi vaän taûi ôû nöôùc göûi hoaëc 

nöôùc boác haøng (xem lôøi bình cho A4 cuûa caùc ñieàu kieän naøy). Caùc ñieàu kieän aùp duïng cho haøng chuyeân 

chôû baèng ñöôøng bieån, thì daãn chieáu ñeán vieäc giao haøng doïc maïnh con taàu ñöôïc chæ ñònh (FAS A4), hoaëc 

giao leân taàu(FOB, CFR, CIF). 

Di chuyeån sôùm ruûi ro 

Neáu ngöôøi mua khoâng baùo cho ngöôøi baùn veà teân con taàu, ñòa ñieåm boác haøng vaø thôøi gian yeâu caàu giao 

haøng thì coù theå daãn ñeán söï di chuyeån sôùm caùc ruûi ro vì khoâng theå ñeå ngöôøi mua trì hoaõõn vieäc nhaän haøng 

vaø di chuyeån ruûi ro laâu hôn so vôùi quy ñònh trong hôïp ñoàng. Do ñoù, vieäc ngöôøi mua khoâng thoâng baùo 

theo B7 seõ daãn ñeán vieäc di chuyeån ruûi ro "keå töø ngaøy quy ñònh hoaëc heát haïn quy ñònh tieáp nhaän haøng". 

Moät raéc roái khaùc coù theå xaûy ra neáu taàu ñeán chaäm, vì haøng khoâng theå ñöôïc giao doïc maïn taàu theo nhö 

quy ñònh. Do vaäy, caùc ruûi ro coù theå ñöôïc di chuyeån sôùm trong nhöõng tröôøng hôïp naøy. Haäu quaû töông töï 

nhö treân cuõng coù theå xaûy ra neáu taàu "khoâng theå nhaän haøng hoaëc neáu keát thuùc boác haøng sôùm hôn thôøi 

haïn quy ñònh". Trong tröôøng hôïp cuoái, ruûi ro ñoái vôùi haøng hoùa do ngöôøi mua chòu. 

Ñeå di chuyeån sôùm ruûi ro thì haøng hoùa caàn phaûi ñöôïc xaùc ñònh laø haøng cuûa hôïp ñoàng (chuùng phaûi ñöôïc 

caù bieät hoùa theo hôïp ñoàng). Khi haøng hoùa ñöôïc chuaån bò ñeå giao noù cuõng thöôøng ñöôïc caù bieät hoùa theo 

hôïp ñoàng. Nhöng neáu ngöôøi mua khoâng kòp thôøi baùo tröôùc cho ngöôøi baùn veà ngaøy hoaëc thôøi haïn göûi 

haøng theo nhö B7 ngöôøi baùn coù theå chöa kòp chuaån bò saün saøng. Trong tröôøng hôïp nhö vaäy, coù theå 

khoâng phaân bieät ñöôïc ñaâu laø haøng hoùa cuûa hôïp ñoàng trong soá haøng hoùa ñeå laãn loän taïi cô sôû cuûa ngöôøi 

baùn hoaëc taïi traïm taäp keát haøng bieät laäp, vaøo ngaøy quy ñònh hoaëc ngaøy heát haïn quy ñònh cho vieäc naøy. 

Moïi ruûi ro seõ di chuyeån keå töø khi haøng hoùa ñaõõ ñöôïc caù bieät hoùa. 

B6 Phaân chia chi phí 

Ngöôøi mua phaûi traû 

• Taát caû caùc chi phí lieân quan ñeán haøng hoùa keå töø khi haøng ñaõõ qua lan can taàu taïi caûng boác quy 

ñònh; vaø  
• Taát caû caùc khoaûn chi phí phaùt sinh do con taàu anh ta chæ ñònh khoâng ñeán ñuùng haïn, hoaëc khoâng 

tieáp nhaän haøng, hoaëc keát thuùc boác haøng sôùm hôn döï ñònh, hoaëc do anh ta khoâng baùo tröôùc cho 

ngöôøi baùn theo nhö B7, tuy nhieân vôùi ñieàu kieän laø haøng phaûi ñöôïc caù bieät hoùa roõ raøng, töùc laø 

ñeå rieâng haún ra hoaëc xaùc ñònh roõ baèng baát cöù caùch naøo khaùc laø haøng cuûa hôïp ñoàng; vaø  
• Taát caû caùc loaïi thueá quan, thueá vaø leä phí khaùc cuõng nhö caùc chi phí ñeå laøm thuû tuïc thoâng quan 

nhaäp khaåu, neáu coù quy ñònh8, vaø neáu caàn quaù caûnh qua nöôùc thöù ba.  

Bình luaän: Theo FAS ngöôøi baùn hoaøn thaønh nghóa vuï giao haøng cuûa anh ta theo A4 khi ñaõõ ñaët haøng doïc 

maïn taàu. Ngöôøi mua phaûi traû tieàn cöôùc chuyeân chôû vaø caùc chi phí phaùt sinh sau ñoù. 

Vì theo FAS ngöôøi mua phaûi kyù hôïp ñoàng vaän taûi vaø chæ ñònh taàu, anh ta cuõng phaûi traû taát caû caùc chi phí 

phaùt sinh do vieäc "con taàu anh ta chæ ñònh khoâng ñeán ñuùng haïn, hoaëc laø seõ khoâng theå tieáp nhaän haøng, 
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hoaëc keát thuùc boác haøng sôùm hôn quy ñònh" (xem quy taéc töông öùng veà di chuyeån sôùm ruûi ro trong lôøi 

bình B5) 

Vieäc ngöôøi mua khoâng thoâng baùo cho ngöôøi baùn ñuùng theo B7 khoâng nhöõng daãn tôùi vieäc di chuyeån sôùm 

caùc ruûi ro veà maát maùt hoaëc hö haïi ñoái vôùi haøng hoùa maø coøn buoäc ngöôøi mua phaûi traû taát caû caùc chi phí 

phaùt sinh töø vieäc ñoù, ví duï chi phí baûo hieåm vaø löu kho baõõi. 

Ñeå buoäc ngöôøi mua traû caùc chi phí naøy thì haøng hoùa phaûi ñöôïc caù bieät hoùa laø haøng cuûa hôïp ñoàng (xem 

lôøi bình veà vieäc caù bieät hoùa ôû B5). 

B7 Thoâng baùo cho ngöôøi baùn 

Ngöôøi mua phaûi ñöôïc thoâng baùo ñaày ñuû cho ngöôøi baùn veà teân taàu, ñòa ñieåm boác haøng vaø thôøi gian yeâu 

caàu giao haøng. 

Bình luaän: Nhö ñaõõ noùi ôû phaàn bình luaän cho B5 vaø B6, neáu ngöôøi mua khoâng thoâng baùo tröôùc cho 

ngöôøi baùn veà teân taàu, ñòa ñieåm boác haøng vaø thôøi gian yeâu caàu giao haøng thì ruûi ro veà maát maùt hoaëc hö 

haïi ñoái vôùi haøng hoùa coù theå ñöôïc chuyeån tröôùc khi haøng ñöôïc giao theo A4 vaø cuõng buoäc ngöôøi mua 

phaûi traû taát caû caùc chi phí phaùt sinh do thieáu soùt naøy cuûa anh ta. 

B8 Baèng chöùng veà vieäc giao haøng, chöùng töø vaän taûi hoaëc thoâng ñieäp ñieän töû töông ñöông 

Ngöôøi mua phaûi chaáp nhaän baèng chöùng giao haøng theo nhö A8 

Bình luaän: Ngöôøi baùn phaûi cung caáp baèng chöùng veà vieäc giao haøng vaø ngöôøi mua phaûi chaáp nhaän baèng 

chöùng ñoù neáu noù phuø hôïp vôùi hôïp ñoàng mua baùn vaø vôùi caùc yeâu caàu cuûa A8 (xem bình luaän cho A8). 

Nhöng neáu ngöôøi mua vaãn töø choái (chaúng haïn baèng caùch chæ thò cho ngaân haøng khoâng traû tieàn cho ngöôøi 

baùn khi thanh toaùn baèng phöông thöùc tín duïng chöùng töø), thì ngöôøi mua ñaõõ vi phaïm hôïp ñoàng, ñieàu naøy 

khieán ngöôøi baùn coù theå söû duïng caùc bieän phaùp quy ñònh trong hôïp ñoàng mua baùn ñeå töï baûo veä mình 

tröôùc söï vi phaïm hôïp ñoàng cuûa ñoái phöông. (chaúng haïn, quyeàn ñöôïc huûy hôïp ñoàng, hoaëc ñoøi boài thöôøng 

thieät haïi do söï vi phaïm hôïp ñoàng cuûa ñoái phöông). Tuy nhieân, ngöôøi mua khoâng buoäc phaûi chaáp nhaän 

moät chöùng töø cung caáp khoâng ñaày ñuû baèng chöùng veà vieäc giao haøng, ví duï, neáu chöùng töø cho thaáy haøng 

ôû trong tình traïng coù hö hoûng hoaëc soá löôïng ít hôn quy ñònh. Trong tröôøng hôïp nhö vaäy chöùng töø ñöôïc 

coi laø "khoâng hoaøn haûo". 

B9 Kieåm tra haøng hoùa 

Ngöôøi mua phaûi traû taát caû caùc chi phí cho vieäc giaùm ñònh tröôùc khi göûi haøng, tröø khi vieäc giaùm ñònh 

ñöôïc tieán haønh theo leänh cuûa cô quan coù thaåm quyeàn cuûa nöôùc xuaát khaåu. 

Bình luaän: Nhö ñaõõ noùi ôû lôøi bình cho A9, ngöôøi mua phaûi traû taát caû caùc chi phí giaùm ñònh haøng hoùa, tröø 

phi trong hôïp ñoàng coù quy ñònh ngöôøi baùn chòu moät phaàn hoaëc toaøn boä caùc chi phí naøy. Trong moät soá 

tröôøng hôïp, hôïp ñoàng coù theå quy ñònh tröôùc raèng ngöôøi baùn seõ chòu caùc chi phí naøy neáu keát quaû giaùm 

ñònh cho thaáy haøng khoâng phuø hôïp vôùi hôïp ñoàng mua baùn. 

ÔÛ nhöõng nöôùc maø luaät phaùp yeâu caàu phaûi coù giaáy pheùp nhaäp khaåu hoaëc giaáy pheùp mua ngoaïi teä ñeå 

thanh toaùn, thì caùc cô quan coù thaåm quyeàn coù theå yeâu caàu giaùm ñònh haøng hoùa tröôùc khi göûi ñeå khaúng 

ñònh chaéc chaén laø haøng hoùa phuø hôïp vôùi hôïp ñoàng (vieäc naøy thöôøng goïi laø giaùm ñònh tröôùc khi göûi, 
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PSI). Trong tröôøng hôïp naøy vieäc kieåm tra thöôøng ñöôïc tieán haønh theo chæ thò cuûa caùc cô quan coù thaåm 

quyeàn giao cho moät coâng ty giaùm ñònh thöïc hieän. Caùc chi phí cho vieäc giaùm ñònh naøy do caùc cô quan coù 

thaåm quyeàn öùng ra. Nhöng ngöôøi mua phaûi hoaøn traû cho caùc cô quan naøy caùc chi phí ñoù, tröø phi coù quy 

ñònh ngöôïc laïi giöõa ngöôøi mua vaø ngöôøi baùn. 

B10 Caùc nghóa vuï khaùc 

Ngöôøi mua phaûi traû toaøn boä caùc chi phí phaùt sinh ñeå laáy ñöôïc caùc chöùng töø hoaëc thoâng ñieäp ñieän töû 

töông ñöông nhö ñaõ noùi ôû A10 vaø hoaøn laïi cho ngöôøi baùn caùc chi phí maø ngöôøi baùn ñaõ öùng ra ñeå giuùp 

ngöôøi mua theo nhö ñieàu khoaûn naøy. 

Bình luaän: Nhö ñaõ noùi ôû lôøi bình cho A10, ngöôøi baùn phaûi giuùp ñôõ ngöôøi mua ñeå laáy ñöôïc caùc chöùng töø 

hoaëc thoâng ñieäp ñieän töû töông ñöông, caàn thieát cho vieäc quaù caûnh vaø nhaäp khaåu haøng hoaù. Nhöng, 

ngöôøi baùn giuùp ñôõ vôùi ñieàu kieän ruûi ro vaø chi phí do ngöôøi mua chòu. Do ñoù, B10 quy ñònh ngöôøi mua 

phaûi traû toaøn boä caùc chi phí ñeå laáy ñöôïc caùc chöùng töø hoaëc thoâng ñieäp ñieän töû töông ñöông. Anh ta cuõng 

phaûi hoaøn laïi cho ngöôøi baùn caùc chi phí maø ngöôøi baùn ñaõ phaûi boû ra khi giuùp anh ta laøm nhöõng vieäc naøy 

hoaëc trong vieäc kyù hôïp ñoàng vaän taûi theo A3. 

  

FOB 

Giao lên tầu 

(... cảng bốc quy định) 

Nhóm D 
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Người mua chưa trả tiền chặng vận tải chính 

" Giao lên tầu" có nghĩa là người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng khi hàng qua lan can tầu tại 
cảng bốc quy định. Điều này có nghĩa là người mua chịu mọi chi phí và rủi ro về mất mát hoặc 
hư hại đối với hàng hóa kể từ thời điểm đó. Điều kiện FOB đòi hỏi người bán phải thông quan 
xuất khẩu. Điều kiện này chỉ có thể áp dụng cho vận tải đường biển hoặc đường thủy nội địa. 
Nếu hai bên không có ý định giao hàng qua lan can tầu thì nên sử dụng FCA. 

A CÁC NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BÁN 

A1 Cung cấp hàng hóa đúng theo hợp đồng 

Người bán phải cung cấp hàng hóa và hóa đơn thương mại, hoặc thông điệp điện tử tương 
đương đúng theo hợp đồng mua bán và cung cấp bất kỳ một bằng chứng nào khác về sự phù 
hợp đó nếu hợp đồng yêu cầu. 

Bình luận: Người bán phải cung cấp hàng hóa đúng theo hợp đồng. Theo thông lệ, để được trả 
tiền người bán phải gửi hóa đơn cho người mua. Ngoài ra, người bán phải xuất trình tất cả các 
bằng chứng khác quy định trong hợp đồng để xác định rằng hàng hóa đúng theo hợp đồng. 

Điều khoản này chỉ nhắc lại nghĩa vụ cơ bản của người bán theo hợp đồng mua bán. 

A2 Giấy phép và các thủ tục 
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Người bán phải tự chịu mọi chi phí và rủi ro để lấy được giấy phép xuất khẩu hoặc các loại giấy 
phép chính thức khác và hoàn thành, nếu có quy định

1
, mọi thủ tục hải quan cần thiết để xuất 

khẩu hàng hóa. 

Bình luận: Người bán phải thông quan hàng xuất khẩu và chịu mọi chi phí hoặc rủi ro liên quan. 
Do đó, nếu có một lệnh cấm xuất khẩu hay có các loại thuế đặc biệt cho hàng xuất khẩu, hoặc có 
các yêu cầu bắt buộc khác từ phía chính phủ làm tăng chi phí dự tính của hàng xuất khẩu thì tất 
cả các sự cố đó sẽ do người bán chịu. Tuy nhiên các hợp đồng mua bán thường có những điều 
khoản đặc biệt mà người bán có thể dựa vào đó để bảo vệ mình khỏi các sự cố nêu trên. Theo 
công ước CISG và cá điều khoản tương tự khác của các luật về mua bán hàng hóa của quốc gia 
thì các lệnh cấm xuất khẩu không lường trước được hoặc lẽ thường không thấy trước được có 
thể giải phóng người bán khỏi nghĩa vụ của anh ta theo hợp đồng mua bán. 

A3 Hợp đồng vận tải và bảo hiểm 

a. Hợp đồng vận tải:  

Không có nghĩa vụ2 

b. Hợp đồng bảo hiểm:  

Không có nghĩa vụ3 

Bình luận: Người bán không phải ký hợp đồng vận tải và cũng thường không bị yêu cầu làm 
việc đó nếu điều kiện FOB áp dụng cho vận chuyển hàng hoàn toàn là hàng rời có khối lượng 
lớn. 

Mức cước phí thường được ấn định theo tiêu chuẩn do hiệp hội tầu chợ xác định. Trong trường 
hợp này, việc người bán hay người mua ký hợp đồng vận tải là không mấy quan trọng; trên thực 
tế, người bán hoặc người giao nhận của anh ta có thể làm việc đó dễ dàng hơn ở cảng bốc 
hàng. Tuy nhiên ICC cho rằng không nên nhắc lại ở đây những dẫn chiếu đã nêu ở FCA A3, về 
dịch vụ bổ xung của người bán khi ký hợp đồng với rủi ro và chi phí do người mua chịu, bởi vài 
thông thường nên áp dụng FOB khi chuyên chở hàng bách hóa với điều kiện hàng được giao 
qua lan can tầu. 

A4 Giao hàng 

Người bán phải giao hàng lên con tầu mà người mua chỉ định theo thông lệ của cảng vào ngày 
hoặc thời hạn ấn định cho việc giao hàng tại cảng bốc quy định. 

Bình luận: Nghĩa vụ của người bán giao hàng lên tầu trong thời gian quy định chính là bản chất 
của điều kiện FOB. Qua nhiều thế kỷ, lan can tầu có một vai trò quan trọng làm ranh giới tưởng 
tượng giữa lãnh thổ của người bán và lãnh thổ của người mua. Nhưng sử dụng lan can tầu làm 
đường phân chia trách nhiệm, chi phí và rủi ro giữa các bên thì không phải lúc nào cũng hợp lý. 
Việc phân chia nghĩa vụ giữa các bên khi hàng đang được đưa từ bên này sang bên kia lan can 
tầu làm đường phân chia trách nhiệm, chi phí và rủi ro giữa các bên thì không phải lúc nào cũng 
hợp lý. Việc phân chia nghĩa vụ giữa các bên khi hàng đang được đưa từ bên này sang bên kia 
lan can tầu dường như là phi thực tế. Như trong phán xét hay được nhắc tới của một tòa án Anh 
đã nói "chỉ có người luật sư nhiệt tình nhất mới có thể bằng lòng chứng kiến việc trách nhiệm 
đang chuyển từ bên nọ sang bên kia một cách khó phân biệt khi khối hàng đang dao động trên 
đỉnh cột cẩu qua đường vuông góc tưởng tượng dựng lên từ lan can con tầu" 
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Dẫn chiếu trong FOB A4 đến "thông lệ cảng" lưu ý vấn đề có thể phát sinh nếu lấy việc hàng qua 
lan can tầu làm yếu tố quyết định trên thực tế. Trong những tình huống như vậy, các bên phải 
theo thông lệ của cảng về những biện pháp cụ thể cần tiến hành để giao hàng lên tầu. Thông 
thường, công việc này do các công ty bốc xếp đảm nhận, và vấn đề thực tiễn đặt ra thường là ở 
chỗ quy định ai sẽ trả tiền dịch cho các công ty này. 

Nghĩa vụ giao hàng lên tầu của người bán có thể mở rộng do thêm một cụm từ vào sau FOB, ví 
dụ "FOB xếp hàng" (FOB stowed) " FOB xếp và san hàng" (FOB stowed and trimmed). Mặc dù 
thêm vào như vậy chủ yếu là để đảm bảo rằng người bán phải trả toàn bộ chi phí bốc hàng, tuy 
nhiên điều này chưa hẳn nhằm dịch chuyển "điểm giao hàng" để coi như người bán chưa hoàn 
thành việc giao hàng một khi việc bốc, xếp và san hàng chưa hoàn toàn kết thúc (xem phần dẫn 
giải Incoterms trang 32 và lời bình cho FOB A5, A6 và FOB B5, B6) 

A5 Di chuyển rủi ro 

Người bán, theo quy định ở điều B5, phải chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hại đối với hàng 
hóa cho đến khi hàng qua lan can tầu tại cảng bốc quy định. 

Bình luận: Tất cả mọi Incoterms đều dựa trên cùng một nguyên tắc cơ bản rằng rủi ro về mất 
mát hoặc hư hại đối với hàng hóa được chuyển từ người bán sang người mua khi người bán 
hoàn thành nghĩa vụ giao hàng theo A4. Điều khoản A5 của FOB, CRF, và CIF xác định rõ hơn 
rằng rủi ro di chuyển đã qua lan can tầu ở cảng bốc. 

Tất cả các Incoterms, đều tuân thủ theo môt nguyên tắc chung của CISG gắn việc chuyển rủi ro 
với việc giao hàng, chứ không phải với các điều kiện khác chẳng hạn như di chuyển quyền sở 
hữu hay thời điểm ký hợp đồng. Cả Incoterms và CISG đều không đề cập đến việc di chuyển các 
quyền khác đối với hàng hóa. 

Việc di chuyển rủi ro về mất mát hoặc hư hại đối với hàng hóa có liên quan đến các rủi ro thuộc 
các sự cố bất ngờ (tai nạn) và không bao gồm mất mát hoặc hư hại gây ra bởi người bán hoặc 
người mua, chẳng hạn do bao bì hoặc ký mã hiệu không đầy đủ. Do vậy, thậm chí nếu như hư 
hỏng xảy ra sau khi di chuyển rủi ro, người bán vẫn có thể phải chịu trách nhiệm nếu như hư 
hỏng này có thể quy kết là do việc hàng không được giao đúng hợp đồng (xem A1 và lời bình 
cho A9). 

Điều khoản A5 của tất cả Incoterms bắt đầu bằng cụm từ "theo quy định ở điều B5". Điều này có 
nghĩa là tồn tại các ngoại lệ đối với các quy tắc cơ bản trong các tình huống mô tả ở điều B5, mà 
nó có thể dẫn tới sự di chuyển sớm các rủi ro, do người mua chưa hoàn thành các nghĩa vụ của 
mình (xem bình luận cho B5). 

A6 Phân chia chi phí 

Theo quy định ở điều B6, người bán phải trả 

• Tất cả các chi phí liên quan đến hàng hóa cho đến khi hàng qua lan can tầu tại cảng bốc 
quy định; và  

• Tất cả các chi phí để làm thủ tục hải quan cũng như các loại lệ phí, thuế và các khoản 
phụ phí chính thức bắt buộc khác để xuất khẩu hàng nếu có quy định

4  

Bình luận: Giống như trong trường hợp di chuyển rủi ro về mất mát hoặc hư hại đối với hàng 
hóa, tất cả các Incoterms đều theo cùng một quy tắc, theo đó việc phân chia chi phí xảy ra ở 
điểm giao hàng. Tất cả mọi chi phí phát sinh trước khi người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng 
theo quy định ở điều A4 là do người bán chịu, còn người mua sẽ chịu tất cả các chi phí sau đó 
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(xem lời bình cho B6). Quy tắc này được áp dụng, như quy định ở điều B6, theo đó người mua 
có thể buộc phải trả các phụ phí phát sinh do việc anh ta không thông báo kịp thời cho người 
bán. 

Người bán phải trả các chi phí để làm các thủ tục hải quan cũng như tất cả các lệ phí và các chi 
phí chính thức khác để xuất khẩu hàng hóa. 

A7 Thông báo cho người mua 

Người bán phải thông báo đầy đủ cho người mua về việc hàng hoá đã được giao theo A4 

Bình luận: Người bán phải thông báo đầy đủ và kịp thời cho người mua về thời điểm hàng được 
giao lên tầu. Các Incoterms không có các điều khoản quy định hậu quả của việc người bán 
không đưa ra một thông báo như vậy. Nhưng từ Incoterms có thể suy ra rằng sự thiếu sót đó của 
người bán cũng tạo nên một sự vi phạm hợp đồng. Điều này có nghĩa là theo luật áp dụng cho 
hợp đồng mua bán người bán có thể phải chịu trách nhiệm về sự vi phạm đó. 

A8 Bằng chứng về việc giao hàng, chứng từ vận tải hoặc thông điệp điện tử tương đương 

Người bán phải cung cấp cho người mua, với chi phí và rủi ro do người bán chịu các bằng 
chứng thông thường chứng nhận hàng đã được giao đúng theo A4 

Trừ khi bằng chứng nói ở trên là chứng từ vận tải thì người bán phải giúp đỡ người mua theo 
yêu cầu và với chi phí và rủi ro do người mua chịu, lấy bằng chứng về hợp đồng vận tải (chẳng 
hạn như vận đơn đường biển có thể chuyển nhượng được, giấy gửi hàng đường biển không 
chuyển nhượng được, giấy gửi hàng đường sông, vận đơn đường không, một giấy gửi hàng 
đường sắt, giấy gửi hàng đường bộ, hoặc chứng từ vận tải đa phương thức). 

Trong trường hợp người bán và người mua thỏa thuận liên lạc với nhau bằng điện tử thì các tài 
liệu nêu trên có thể được thay thế bằng thông điệp điện tử tương đương. 

Bình luận: Vì người bán phải giao hàng để vận chuyển, người vận tải thường đưa cho người 
bán một biên nhận giống như chứng từ vận tải. Trong trường hợp như vậy, tài liệu này không 
được dùng để chứng minh cho việc hợp đồng vận tải được ký kết bởi người mua hoặc thay mặt 
người mua theo các điều kiện F mà còn chứng minh là hàng đã được giao cho người vận tải. 

Tuy nhiên, nếu người bán nhận được một chứng từ vận tải, chẳng hạn biên lai thuyền phó khi 
hàng đã bốc lên tầu do người mua thuê, thì người bán phải hỗ trợ người mua theo yêu cầu của 
người này để lấy được các chứng từ vận tải với chi phí và rủi ro do người mua chịu. 

Bất cứ khi nào hai bên thỏa thuận liên lạc với nhau bằng điện tử, các chứng từ có thể được thay 
thế bằng thông điệp điện tử tương đương. 

A9 Kiểm tra - Bao bì - Ký mã hiệu 

Người bán phải thanh toán toàn phí tổn cho các công việc kiểm tra (như kiểm tra chất lượng, 
cân, đo, đếm) cần thiết để giao hàng như quy định của điều A4. 

Người bán phải cung cấp, bằng chi phí của mình, bao bì cần thiết để vận chuyển hàng (trừ khi 
ngành hàng có tập quán giao hàng không có bao bì) trong chừng mực mà các điều kiện vận tải 
(ví dụ phương thức vận tải, khoảng cách vận chuyển) được thông báo cho người bán trước khi 
ký hợp đồng mua bán. Bao bì cần được ghi ký mã hiệu một cách thích hợp. 
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Bình luận: Hàng hóa cần được bao gói một cách thích hợp. Nhưng, có thể người bán không biết 
được ý định của người mua về địa điểm đích cuối. Có một sự khác nhau đáng kể giữa một 
chặng đi ngắn sang ngay nước láng giềng với một chuyến đi liên tục bằng đường biển, trong đó 
hàng có thể có nguy cơ võ hoặc bị ăn mòn do ẩm thấp hay hấp hơi. 

A10 Các nghĩa vụ khác 

Người bán phải hỗ trợ người mua, theo yêu cầu của người này và với rủi ro, chi phí do anh ta 
chịu, để có được tất cả các chứng từ hay thông điệp điện tử tương đương (ngoài chứng từ nêu ở 
A8) được lập hoặc chuyển phát từ nước bốc hàng và/hoặc ở nước xuất phát, mà người mua có 
thể nhận để nhập khẩu hàng và nếu cần để hàng quá cảnh qua nước thứ ba. 

Người bán phải cung cấp cho người mua, theo yêu cầu của người này, các thông tin cần thiết để 
mua bảo hiểm. 

Bình luận: Vì người mua phải làm tất cả thủ tục cần thiết để hàng quá cảnh và nhập khẩu, nên 
có thể người mua cần sự hỗ trợ của người bán trong việc có được một số chứng từ (ví dụ giấy 
chứng nhận xuất xứ, giấy chứng nhận vệ sinh, biên bản giám định hoàn hảo, giấy phép nhập 
khẩu) hoặc các thư tín EDI tương đương được lập ra hoặc chuyển đi từ nước giao hàng và/ 
hoặc nước xuất phát. Nhưng người mua phải hoàn lại cho người bán tất cả các chi phí mà người 
bán phải bỏ ra khi làm giúp người mua những việc này theo như B10. 

Cũng như vậy, người bán có thể phải cung cấp cho người mua các thông tin về hàng hóa mà 
người mua cần biết để mua bảo hiểm, nếu không nêu rõ ở phần mô tả hàng hóa trong hợp đồng 
mua bán. 

  

B CÁC NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI MUA  

B1 Trả tiền hàng 

Người mua phải trả tiền hàng đúng như quy định trong hợp đồng mua bán. 

Bình luận: Người mua phải có nghĩa vụ thanh toán tiền hàng như quy định của hợp đồng mua 
bán. B1 nêu nghĩa vụ cơ bản này tương ứng với nghĩa vụ "cung cấp hàng đúng theo hợp đồng 
mua bán" của người bán, như đã nêu ở A1. 

B2 Giấy phép và các thủ tục 

Người mua phải tự chịu chi phí và rủi ro để lấy các giấy phép nhập khẩu hoặc các loại giấy phép 
chính thức khác và hoàn thành, nếu có quy định5, mọi thủ tục hải quan để nhập khẩu hàng hóa 
và nếu cần để hàng hóa quá cảnh qua một nước thứ ba. 

Bình luận: Người mua phải lo thông quan nhập khẩu và chịu mọi chi phí cũng như rủi ro liên 
quan đến việc đó. Do vậy, một lệnh cấm nhập khẩu không giải phóng người mua khỏi nghĩa vụ 
trả tiền hàng, trừ phi trong hợp đồng mua bán có điều khoản miễn trách đặc biệt mà anh ta có 
thể dẫn chiếu tới để được thoát trách nhiệm. Các điều khoản như vậy có thể cho phép kéo dài 
thời hạn hoặc quyền thoát khỏi nghĩa vụ hợp đồng theo như quy định của luật áp dụng. (xem 
bình luận cho A2). 

B3 Hợp đồng vận tải và bảo hiểm 
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a. Hợp đồng vận tải:  

Người mua phải ký kết, với chi phí của mình, hợp đồng vận chuyển hàng từ cảng bốc quy định. 

b. Hợp đồng bảo hiểm: Không có nghĩa vụ 
6
.  

Bình luận: Người mua có nghĩa vụ ký kết hợp đồng vận tải để cho hàng có thể được giao lên tầu. 
Tuy nhiên, giống như FCA A3 người bán có thể giúp người mua ký hợp đồng vận tải (xem lời 
bình cho A3). Trong trường hợp như vậy, người bán giúp người mua với chi phí và rủi ro do 
người mua chịu. 

B4 Nhận hàng 

Người mua phải nhận hàng khi hàng hóa đã được giao hàng theo như quy định của điều A4 và 
A7/B7 

Bình luận: Người mua phải tiếp nhận hàng khi hàng đã được đặt dọc mạn con tầu như quy định 
ở điều A4. Nếu anh ta không làm như vậy thì anh ta vẫn phải trả tiền hàng, và thiếu sót có thể 
dẫn tới sự di chuyển sớm rủi ro về mất mát hoặc hư hại đối với hàng hóa, hoặc buộc người mua 
phải chịu trách nhiệm trả các khoản chi phí phát sinh theo B5 và B6. 

B5 Di chuyển rủi ro 

Người mua phải chịu tất cả các rủi ro về mất mát hư hại đối với hàng hóa: 

• từ thời điểm hàng qua lan can tàu tại cảng bốc hàng quy định, và  
• từ ngày quy định hoặc ngày cuối cùng của thời hạn ấn định cho việc giao hàng, trường 

hợp này xảy ra do người mua không thông báo theo như quy định của điều B7, hoặc do 
tầu của người mua chỉ định không đến đúng thời hạn hoặc không thể nhận hàng hoặc 
đình chỉ xếp hàng trước thời hạn được thông báo theo như quy định ở điều B7. Tuy 
nhiên với điều kiện là hàng hóa đã được cá biệt hóa cho hợp đồng, tức là được tách 
riêng ra hoặc được xác định bằng cách nào khác hàng của hợp đồng.  

Bình luận: Theo như quy tắc cơ bản, mà cụ thể là theo điều A5 thì người bán phải chịu mọi rủi 
ro về mất mát hoặc hư hại đối với hàng hóa cho tới điểm giao hàng, nên người mua sẽ phải chịu 
mọi rủi ro kể từ sau điểm đó. Điểm giao hàng thay đổi tuỳ theo các điều kiện khác nhau.Theo 
EXW và tất cả các điều kiện D, hàng chỉ đơn giản được "đặt dưới sự định đoạt của người mua" 
tại địa điểm quy định, còn theo các điều kiện F và C, điểm giao hàng gắn với việc giao hàng cho 
người vận tải ở nước gửi hoặc nước bốc hàng (xem lời bình cho A4 của các điều kiện này). 
Theo các điều kiện áp dụng cho hàng chuyên chở bằng đường biển, thì điểm giao hàng là dọc 
mạn con tầu được chỉ định (FAS A4), hoặc giao lên tầu (FOB, CFR, CIF). 

Sự di chuyển sớm rủi ro 

Nếu người mua không báo cho người bán về tên con tầu, địa điểm bốc hàng và thời gian yêu 
cầu giao hàng thì có thể dẫn đến sự di chuyển sớm các rủi ro vì không thể để người mua trì hoãn 
việc nhận hàng và di chuyển rủi ro lâu hơn so với quy định trong hợp đồng. Do đó, việc người 
mua không thông báo theo B7 sẽ dẫn đến việc di chuyển rủi ro "kể từ ngày quy định hoặc ngày 
cuối cùng của thời hạn quy định cho việc giao hàng". 

Một rắc rối khác có thể xảy ra nếu không chỉ định tầu hoặc tầu đến chậm, vì hàng không thể 
được giao lên tầu đùng theo quy định. Do vậy, các rủi ro có thể được di chuyển sớm trong những 
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trường hợp này. B5 còn quy định rằng nếu tầu "không thể nhận hàng hoặc đình chỉ xếp hàng 
trước thời hạn quy định" thì kết qủa tương tự như trên cũng có thể xảy ra. 

Để di chuyển sớm rủi ro thì hàng hóa cần phải được xác định là hàng của hợp đồng (chúng phải 
được cá biệt hóa theo hợp đồng). Khi hàng hóa được chuẩn bị để giao, nó cũng thường được cá 
biệt hóa theo hợp đồng. Nhưng nếu người mua không kịp thời báo trước cho người bán về ngày 
hoặc thời hạn gửi hàng theo như B7 người bán có thể phải trì hoãn việc giao hàng. Trong trường 
hợp như vậy, có thể không phân biệt được đâu là hàng hóa của hợp đồng trong số hàng hóa để 
lẫn lộn tại cơ sở của người bán hoặc tại trạm tập kết hàng biệt lập hay trên cầu cảng, vào ngày 
quy định hoặc ngày hết hạn quy định cho việc này. Mọi rủi ro được coi là đã di chuyển một khi 
hàng hóa đã được cá biệt hóa. 

B6 Phân chia chi phí 

Người mua phải trả 

• Mọi chi phí liên quan đến hàng hóa kể từ khi hàng đã qua lan can tầu tại cảng bốc quy 
định; và  

• Mọi chi phí phát sinh do con tầu người chỉ định không đến đúng hạn, hoặc không tiếp 
nhận hàng, hoặc đình chỉ xếp hàng trước thời hạn được thông báo cho người bán theo 
như B7, tuy nhiên với điều kiện là hàng phải được cá biệt hóa cho hợp đồng, tức là tách 
riêng hẳn ra hoặc xác định rõ bằng bất cứ cách nào khác là hàng của hợp đồng; và  

• Nếu có quy định
7
, tất cả các loại thuế quan, thuế và lệ phí khác cũng như các chi phí để 

làm thủ tục thông quan nhập khẩu, và nếu cần quá cảnh qua nước thứ ba.  

Bình luận: Theo FOB người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng của anh ta theo A4 khi đã giao 
hàng lên tầu tại địa điểm bốc hàng quy định. 

Vì người mua phải ký hợp đồng vận tải, anh ta cũng phải trả tất cả các chi phí phát sinh do việc 
"con tầu người mua chỉ định không đến đúng hạn, hoặc là sẽ không thể tiếp nhận hàng, hoặc 
đình chỉ xếp hàng sớm hơn quy định" (xem quy tắc tương ứng về di chuyển sớm rủi ro trong lời 
bình B5) 

Việc người mua không thông báo cho người bán đúng theo B7 không những dẫn tới việc di 
chuyển sớm các rủi ro về mất mát hoặc hư hại đối với hàng hóa mà còn buộc người mua phải trả 
tất cả các chi phí phát sinh, ví dụ chi phí bảo hiểm và lưu kho bãi. 

Để buộc người mua trả các chi phí này thì hàng hóa phải được cá biệt hóa là hàng của hợp đồng 
(xem lời bình về việc cá biệt hóa ở B5). 

Theo đièu kiện FOB, do người mua phải chịu trách nhiệm thông quan nhập khẩu nên người mua 
phải trả "các loại thuế quan, thuế và lệ phí khác cũng như các chi phí thủ tục hải quan"và phải 
hoàn trả cho người bán nếu người bán có giúp đỡ người mua làm những việc trên. 

B7 Thông báo cho người bán 

Người mua phải được thông báo đầy đủ cho người bán về tên tầu, địa điểm bốc hàng và thời 
gian yêu cầu giao hàng. 

Bình luận: Như đã nói ở phần bình luận cho B5 và B6, nếu người mua không thông báo trước 
cho người bán về tên tầu, địa điểm bốc hàng và thời gian yêu cầu giao hàng thì rủi ro về mất mát 
hoặc hư hại đối với hàng hóa có thể được chuyển trước khi hàng được giao theo A4 và cũng 
buộc người mua phải trả tất cả các chi phí phát sinh do thiếu sót này của anh ta. 
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B8 Bằng chứng về việc giao hàng, chứng từ vận tải hoặc thông điệp điện tử tương đương 

Người mua phải chấp nhận bằng chứng giao hàng theo như A8. 

Bình luận: Người bán phải cung cấp bằng chứng về việc giao hàng và người mua phải chấp 
nhận bằng chứng đó nếu nó phù hợp. Nhưng nếu người mua vẫn từ chối (chẳng hạn bằng cách 
chỉ thị cho ngân hàng không trả tiền cho người bán khi thanh toán bằng phương thức tín dụng 
chứng từ), thì người mua đã vi phạm hợp đồng, điều này khiến người bán có thể sử dụng các 
biện pháp chế tài quy định trong hợp đồng mua bán để tự bảo vệ mình trước sự vi phạm hợp 
đồng của đối phương. (chẳng hạn, quyền được hủy hợp đồng, hoặc đòi bồi thường thiệt hại do 
sự vi phạm hợp đồng của đối phương). Tuy nhiên, người mua không buộc phải chấp nhận một 
chứng từ cung cấp không đầy đủ bằng chứng về việc giao hàng, ví dụ, nếu chứng từ cho thấy 
hàng ở trong tình trạng có hư hỏng hoặc thiếu hụt số lượng quy định. Trong trường hợp như vậy 
chứng từ được coi là "không hoàn hảo". 

B9 Kiểm tra hàng hóa 

Người mua phải trả tất cả các chi phí cho việc kiểm tra trước khi gửi hàng, trừ khi việc kiểm tra 
được tiến hành theo lệnh của các cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu. 

Bình luận: Như đã nói ở lời bình cho A9, người mua phải trả tất cả các chi phí kiểm tra hàng 
hóa, trừ phi trong hợp đồng có quy định người bán chịu một phần hoặc toàn bộ các chi phí này. 
Trong một số trường hợp, hợp đồng có thể quy định trước rằng người bán sẽ chịu các chi phí 
này nếu kết quả kiểm tra cho thấy hàng không phù hợp với hợp đồng mua bán. 

ở những nước mà luật pháp yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu hoặc giấy phép mua ngoại tệ 
để thanh toán, thì các cơ quan có thẩm quyền có thể yêu cầu kiểm tra hàng hóa trước khi gửi để 
khẳng định chắc chắn là hàng hóa phù hợp với hợp đồng (việc này thường gọi là kiểm tra trước 
khi gửi, PSI). Trong trường hợp này việc kiểm tra thường được tiến hành theo chỉ thị của các cơ 
quan có thẩm quyền giao cho một công ty giám định thực hiện. Các chi phí cho việc kiểm tra này 
do các cơ quan có thẩm quyền ứng ra. Nhưng người mua phải hoàn trả cho các cơ quan này 
các chi phí đó, trừ phi có quy định ngược lại giữa người mua và người bán. 

B10 Các nghĩa vụ khác 

Người mua phải trả toàn bộ các chi phí phát sinh để lấy được các chứng từ hoặc thông điệp điện 
tử tương đương như đã nói ở A10 và hoàn trả cho người bán các chi phí mà người bán đã phải 
chịu để giúp người mua theo như điều khoản này. 

Bình luận: Như đã nói ở lời bình cho A10, người bán phải giúp đỡ người mua để lấy được các 
chứng từ hoặc thông điệp điện tử tương đương, cần thiết cho việc quá cảnh hay nhập khẩu hàng 
hoá. Nhưng, người bán giúp đỡ với điều kiện rủi ro và chi phí do người mua chịu. Do đó, B10 
quy định người mua phải trả toàn bộ các chi phí để lấy được các chứng từ hoặc thông điệp điện 
tử tương đương. Anh ta cũng phải hoàn trả cho người bán các chi phí mà người bán đã phải 
gánh chịu. 
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CFR 

Tiền hàng và cước 

(... cảng đến quy định) 

Nhóm D 

Người bán trả tiền chặng vận tải chính 

 

Điều kiện CFR viết tắt của thuật ngữ tiếng Anh "Cost and Freight" dịch ra tiếng Việt là "Tiền hàng 
và cước..." có nghĩa là người bán giao hàng khi hàng đã qua lan can tầu tại cảng bốc hàng quy 
định. 

Người bán phải trả các chi phí và cước phí cần thiết để đưa hàng tới cảng đến quy định NHƯNG 
rủi ro và mất mát và hư hại đối với hàng hóa cũng như các chi phí phát sinh thêm do các tình 
huống xảy ra sau thời điểm giao hàng chuyển từ người bán sang người mua khi hàng qua lan 
can tầu tại cảng bốc hàng. 

Điều kiện CFR đòi hỏi người bán làm thủ tục thông quan xuất khẩu cho hàng hóa. 

Điều kiện này chỉ sử dụng cho vận tải đường biển hay đường thủy nội địa. Nếu các bên không có 
ý định giao hàng qua lan can tầu, thì nên sử dụng điều kiện CPT. 
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A CÁC NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BÁN  

A1 Cung cấp hàng hóa đúng theo hợp đồng 

Người bán phải cung cấp hàng hóa và hóa đơn thương mại, hoặc thông điệp điện tử tương 
đương đúng theo hợp đồng mua bán và cung cấp bất kỳ một bằng chứng nào khác về sự phù 
hợp đó nếu hợp đồng yêu cầu. 

Bình luận: Người bán phải cung cấp hàng hóa đúng theo hợp đồng. Theo thông lệ, để được trả 
tiền người bán phải gửi hóa đơn cho người mua. Ngoài ra, người bán phải xuất trình tất cả các 
bằng chứng khác quy định trong hợp đồng để xác định rằng hàng hóa đúng theo hợp đồng. 

Điều khoản này chỉ nhắc lại nghĩa vụ cơ bản của người bán theo hợp đồng mua bán. 

A2 Giấy phép và các thủ tục 

Người bán phải tự chịu mọi chi phí và rủi ro để lấy được giấy phép xuất khẩu hoặc các loại giấy 
phép chính thức khác và hoàn thành, nếu có quy định

1
 , mọi thủ tục hải quan cần thiết để xuất 

khẩu hàng hóa. 

Bình luận: Người bán phải thông quan hàng xuất khẩu và chịu mọi chi phí hoặc rủi ro liên quan. 
Do đó, nếu có một lệnh cấm xuất khẩu hay có các loại thuế đặc biệt cho hàng xuất khẩu, hoặc có 
các yêu cầu bắt buộc khác từ phía chính phủ làm tăng chi phí dự tính của hàng xuất khẩu thì tất 
cả các sự cố đó sẽ do người bán chịu. Tuy nhiên các hợp đồng mua bán thường có những điều 
khoản đặc biệt mà người bán có thể dựa vào đó để bảo vệ mình khỏi các sự cố nêu trên. Theo 
công ước CISG và cá điều khoản tương tự khác của các luật về mua bán hàng hóa của quốc gia 
thì các lệnh cấm xuất khẩu không lường trước được hoặc lẽ thường không thấy trước được có 
thể giải phóng người bán khỏi nghĩa vụ của anh ta theo hợp đồng mua bán. 

A3 Hợp đồng vận tải và bảo hiểm 

a. Hợp đồng vận tải:  

Người bán, bằng chi phí của mình, phải ký hợp đồng vận tải với điều kiện thông thường để đưa 
hàng hóa tới cảng đến quy định theo tuyến đường thông thường bằng một con tầu đi biển (hoặc 
con tầu chạy đường thủy nội địa, tuỳ trường hợp), loại thường dùng để chuyên chở hàng hóa 
của hợp đồng. 

b. Hợp đồng bảo hiểm:  

Không có nghĩa vụ2. 

Bình luận: Theo điều kiện CFR, mặc dù người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng khi giao hàng 
(xem điều khoản A4 ở dưới) người bán còn phải ký và thanh toán chi phí hợp đồng vận tải hàng 
hóa cho tới cảng đến quy định. Nếu hợp đồng mua bán không có quy định cụ thể về thể loại hợp 
đồng chuyên chở, người bán có thể ký hợp đồng chuyên chở với "những điều kiện thông 
thường" theo một "lộ trình thông thường". 

Các bên mua bán chỉ có thể sử dụng điều kiện CFR đối với phương thức chuyên chở bằng 
đường biển hoặc bằng đường thuỷ nội địa. (Điều khoản A quy định người bán phải cung cấp một 
vận đơn có thể chuyển nhượng được, mà các bên thì không thể có được vận đơn này nếu sử 
dụng phương thức chuyên chở khác phương thức vận tải bằng đường biển). Tuy vậy, tầu chở 
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hàng không nhất thiết phải là tầu "đi biển", vì với điều kiện CFR cũng có thể áp dụng đối với việc 
chuyên chở bằng đường thủy nội địa. Trong chuyên chở bằng đường thủy nội địa, các bên có 
thể sử dụng tàu "chạy đường thủy nội địa". 

Tầu phải thuộc loại thường được sử dụng để chuyên chở loại hàng hóa mô tả trong hợp đồng. Ví 
dụ, không thể thức hiện việc chuyên chở hàng container trên boong nếu thiết kế của tầu không 
giành cho việc chuyên chở container, vì một hành trình như vậy sẽ đặt hàng hóa dưới một tỷ lệ 
rủi ro cao hơn và thậm chí có thể khiến cho điều kiện bảo hiểm bị vô hiệu. 

Sự khác biệt giữa hàng chuyên chở bằng tầu chợ và hàng rời chuyên chở bằng tầu 
chuyến 

Có một khác biệt đáng kể giữa loại hàng hóa thường được vận chuyển trên tầu chợ với hàng rời, 
loại hàng thường được vân chuyển với tầu chuyến. Trong hầu hết các trường hợp, cần xác định 
rõ người bán phải sử dụng hình thức vận chuyển nào vì hiện nay mặt hàng rời cũng thường 
được chia nhỏ đóng trong container hoặc nếu theo hình thứ vận tải thông thường thì được xếp 
theo những đơn vị chuyên chở (toa bằng, toa khay, v...v) giữa các cảng. 

Trong trường hợp này, việc vận chuyển hàng của người bán thường không chỉ là từ cảng đến 
cảng mà là từ một điểm trong nội địa nước có cảng bốc hàng tới một điểm trong nội địa nước 
đích đến. Khi đó, sẽ là không thích hợp nếu sử dụng điều kiện CFR, vậy trong tình huống này, 
các bên nên thay CFR bằng điều kiện CPT (xem bình luận cho CPT). 

Nếu không chắc chắn về việc chuyên chở hàng hóa bằng những chuyến tầu chợ thông thường 
hoặc bằng tầu chuyến, các bên nên cụ thể hóa vấn đề này trong hợp đồng mua bán. Trong thực 
tế đôi khi các bên thỏa thuận sử dụng thuê tầu chuyến, nhưng hợp đồng chuyên chở lại được 
quy định dựa trên "các điều kiện tầu chợ". Trường hợp này, cước phí bao gồm luôn cả chi phí 
bốc và dỡ hàng. Tuy thế trong hợp đồng thuê tầu chuyến có thể có quy định rằng người chuyên 
chở không phải chịu những chi phí này. Quy định này chính là điều khoản "FIO", viết tắt của "free 
in" (miễn phí bốc hàng) và "free out" (miễn phí dỡ hàng). 

Dù sao thì cách nói "điều kiện tầu chợ" cũng là mơ hồ và không rõ ràng, nếu việc chuyên chở 
không được thực hiện bởi những tuyến tầu chợ ổn định, có tiếng, các bên nên dựa vào hợp 
đồng mua bán những quy định cụ thể về việc chuyên chở hàng hóa. Tuy nhiên, cần phải nhấn 
mạnh rằng, người bán, như đã nói ở trên, không có nghĩa vụ ký hợp đồng vận tải và người mua 
không buộc phải để cho người bán làm việc này. Nếu có một thông lệ buôn bán giữa hai bên, thì 
theo các điều kiện F, người bán có thể ký hợp đồng vận tải như một dịch vụ cung cấp thêm cho 
người mua, trong thời hạn thích hợp yêu cầu người bán không làm việc đó. 

Do đó, nếu người mua có khả năng thuê được phương tiện vận tải với giá cước rẻ hơn người 
bán hoặc là người mua có các lý do để thực hiện việc ký kết hợp đồng chuyên chở (chẳng hạn, 
theo yêu cầu của chính phủ), thì người mua phải thông báo việc này cho người bán, tốt nhất là 
ngay khi soạn thảo hợp đồng. Nếu không, có thể phát sinh các rắc rối và các chi phí phụ khi cả 
hai bên đều ký hợp đồng vận tải vì bên nào cũng nghĩ là bên kia không lo việc đó. 

Ngược lại, nếu vì một lý do nào đó người bán không muốn đáp ứng yêu cầu của người mua về 
việc ký hợp đồng vận tải hoặc không muốn thực hiện theo thông lệ buôn bán, thì người bán phải 
sớm thông báo cho người mua. Nếu không, các chi phí và rủi ro có thể phát sinh thêm vì việc 
vận tải không được thực hiện đúng hạn. Trong mọi trường hợp người bán không chịu bất cứ rủi 
ro nào nếu anh ta đáp ứng yêu cầu của người mua hoặc thực hiện theo thông lệ thương mại, vì 
người mua phải chịu rủi ro và chi phí cho tất cả các công việc này. 

Nếu tạm thời thiếu phương tiện vận tải, hoặc giá phương tiện vận tải tăng, người mua, theo tất 
cả các điều kiện loại F, phải chịu những rủi ro đó. 
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Người bán thậm chí theo các điều kiện F, có nghĩa vụ ký hợp đồng tất cả các chặng vận tải cần 
thiết nhằm đưa hàng đến địa điểm mà hai bên quy định là nơi tập kết hàng hóa vận tải, chẳng 
hạn trong trường hợp hàng phải được chuyển từ một địa điểm trong nội địa tới cảng tầu biển do 
người mua chỉ định. Người bán phải trả các chi phí vận tải chặng đầu này. 

A4 Giao hàng 

Người bán phải giao hàng lên tầu tại cảng gửi hàng vào ngày hoặc trong thời hạn quy định. 

Bình luận: Như đã nêu ở trên, Việc giao hàng theo điều kiện CFR được thực hiện vào thời điểm 
hàng hóa được giao lên tầu tại cảng bốc hàng. Như vây, điều kiện CFR cũng giống như điều kiện 
FOB, là một điều kiện của "hợp đồng gửi hàng đi". Do điểm đích giao hàng thường được đưa 
vào sau chữ CFR, ví dụ một người bán ở New york phải giao hàng "CFR London", các thương 
nhân thường hiểu sai về bản chất pháp lý của một hợp đồng CFR. Điều này hoàn toàn có thể 
hiểu được vì lẽ người ta thường không để ý đến điểm phân định mà tại đó người bán được coi là 
hoàn thành nghĩa vụ của mình. Các hợp đồng CFR thường không quy định việc bốc hàng phải 
được thực hiện tại một cảng cụ thể nào, ví dụ như "CFR London bốc hàng New York", vì quy 
định này có thể hạn chế người bán trong việc gửi hàng đi từ những cảng khác nhau. 

Cần nhấn mạnh rằng, có hai điểm khác biệt lớn giữa điều kiện CFR và điều kiện FOB. Điểm thứ 
nhất là điểm tại đó hàng coi là được giao khi bốc theo điều khoản A4, khi hàng được bốc lên tầu. 
Điểm thứ hai là điểm tại đích đến, điểm mà người bán phải tổ chức vận tải hàng hóa tới. 

Tránh quy định thời gian giao hàng tại điểm đích 

Trong thực tiễn thương mại, một điểm cơ bản trong điều kiện CFR đôi khi bị bỏ qua. Ví dụ điều 
này xảy ra khi hợp đồng quy định rằng việc giao hàng phải được thực hiện tại điểm đích không 
muộn hơn một ngày cụ thể (chẳng hạn "tới London chậm nhất ngày..."). Kiểu quy định này làm 
thay đổi mục tiêu của điều kiện CFR và dẫn đến những giải thích khác nhau về hợp đồng. 

Người ta có thể hiểu quy định này là các bên đã có thỏa thuận một hợp đồng mua hàng đến đích 
hơn là một hợp đồng gửi hàng đi. Trong một hợp đồng mua hàng đến đích, người bán chưa 
được coi là hoàn thành nghĩa vụ nếu hàng hóa chưa thực sự tới nơi đến. Trường hợp này nếu 
hàng hóa bị chậm trễ vì một tai nạn sau khi hàng được bốc, hoặc thậm chí có thể bị mất, thì 
người bán không được giải phóng khỏi nghĩa vụ của mình theo hợp đồng, tất nhiên là trừ khi 
người bán được bảo vệ bởi một điều khoản miễn trách đặc biệt hoặc một điều khoản bất khả 
kháng có trong hợp đồng mua bán. Rõ ràng rằng một hợp đồng kiểu này thì khác hẳn với một 
hợp đồng CFR mà theo đó người bán hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng tại cảng bốc hàng. 

Người ta cũng có thể hiểu hợp đồng mua bán này theo cách khiến cho bản chất một hợp đồng 
CFR sẽ thay thế những ngôn từ cụ thể mà các bên sử dụng, ngay cả khi các bên đã quy định 
rằng hàng phải đến địa điểm đích trước một thời gian cụ thể. Nếu như vây, hợp đồng sẽ có thể 
được hiều là hàng hóa phải được giao lên tầu tại một thời điểm đủ để có thể tới địa điểm đích 
vào một ngày quy định. 

Vì không thể biết chắc người ta sẽ giải thích điều kiện CFR theo cách hiểu nào trên đây nếu các 
bên quy định cách này hay cách khác thời hạn giao hàng tại điểm đích, tốt nhất là các bên không 
nên quy định thêm như vậy. 

A5 Di chuyển rủi ro 

Người bán, theo quy định ở điều B5, phải chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hại đối với hàng 
hóa cho đến thời điểm hàng hóa qua lan can tầu tại cảng bốc hàng. 
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Bình luận: Tất cả các điều kiện Incoterms đều dựa trên nguyên tắc là rủi ro về mất mát hoặc hư 
hại của hàng hóa được chuyển từ người bán sang người mua khi người bán đã hoàn thành 
nghĩa vụ giao hàng của mình theo điều khoản A4. Điều khoản A5 trong FOB, CRF, và CIF còn 
quy định thêm rằng rủi ro được chuyển giao khi hàng hóa đã "qua lan can tầu ở cảng bốc hàng". 

Phù hợp với nguyên tắc chung của CISG, các điều kiện Incoterms gắn việc di chuyển rủi ro với 
việc giao hàng chứ không gắn với bất kỳ điều kiện nào khác, chẳng hạn gắn với thời điểm 
chuyển giao quyền sở hoặc thời điểm ký kết hợp đồng. Như đã nêu ở trên, cả Incoterms và 
CISG đều không quy định việc chuyển giao quyền sở hữu tài sản khác liên quan đến hàng hóa. 

Việc di chuyển rủi ro về mất mát hoặc hư hại đối với hàng hóa chỉ áp dụng đối với những rủi ro 
mang tính bất ngờ chứ không bao gồm mất mát hoặc hư hại do người bán hoặc người mua gây 
ra, ví dụ như việc đóng gói ký mã hàng hóa không đủ. Vì vậy, ngay cả khi có thiệt hại xảy ra sau 
thời điểm chuyển giao rủi ro, người bán vẫn có thể phải chịu trách nhiệm nếu thiệt hại bị coi là do 
hàng được giao không phù hợp với hợp đồng (xem A1 và lời bình luận cho A9). 

Điều khoản A5 của tất cả các điều kiện Incoterms đều có cụm từ "theo quy định ở điều B5". Điều 
này nghĩa là có ngoại lệ cho quy tắc cơ bản liên quan đến việc di chuyển rủi ro trong những tình 
huống quy định ở điều B5, những tình huống có thể dẫn tới việc di chuyển sớm rủi ro vì người 
mua đã không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình (xem bình luận cho B5). 

A6 Phân chia chi phí 

Người bán phải, theo quy định trong điều B6, trả: 

• mọi chi phí liên quan tới hàng hóa cho đến khi hàng hóa được giao như quy định ở điều 
A4; và  

• cước phí và các chi phí khác phát sinh theo quy định ở khoản A3a), kể cả chi phí bốc 
hàng lên tầu và các chi phí dỡ hàng tại cảng đến mà người bán phải trả theo hợp đồng 
vận tải; và  

• nếu có quy định
3
, mọi chi phí về các thủ tục hải quan cần thiết để xuất khẩu hàng hóa, 

cũng như thuế quan, thuế và các loại lệ phí khác đối với xuất khẩu và qúa cảnh qua các 
nước khác, nếu những chi phí này là do người bán phải trả theo hợp đồng vận tải.  

Bình luận: Giống như với việc di chuyển rủi ro về mất mát và hư hại đối với hàng hóa, các điều 
kiện Incoterms cũng dựa trên cùng một quy tắc là quy định điểm phân định của việc phân chia 
chi phí tổn là tại thời điểm giao hàng. Mọi chi phí phát sinh trước khi người bán hoàn thành nghĩa 
vụ giao hàng của mình theo điều A4 thì do người bán chịu, còn người mua sẽ chịu mọi chi phí 
phát sinh sau đó (xem bình luận cho B6). Quy tắc này được quy định phụ thuộc vào quy định của 
điều B6 theo đó, người mua có thể phải chịu thêm những phí tổn nếu người mua không thông 
báo đầy đủ cho người bán . 

A7 Thông báo cho người mua 

Người bán phải gửi thông báo đầy đủ cho người mua biết hàng hóa đã được giao như quy định 
ở điều A4 cũng như bất kỳ thông báo nào khác khi được yêu cầu để tạo điều kiện cho người 
mua tiến hành các biện pháp cần thiết để nhận hàng. 

Bình luận: Người bán phải thông báo đầy đủ cho người mua thông tin về việc hàng đã được 
giao lên tầu cũng như thông tin liên quan khác để người mua có thể chuẩn bị kịp thời gian tiếp 
nhận giao hàng theo điều B4. Trong Incoterms không có quy định nào chỉ rõ hậu qủa của việc 
người bán không thông bán những thông tin này. Nhưng từ Incoterms có thể suy ra rắng việc 
người bán không thông báo là vi phạm hợp đồng. Có nghĩa là người bán có thể bị quy trách 
nhiệm là vi phạm hợp đồng theo luật áp dụng cho hợp đồng mua bán của các bên. 
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A8 Bằng chứng về việc giao hàng, chứng từ vận tải hoặc thông điệp điện tử tương đương 

Người bán bằng chi phí của mình phải cung cấp ngay lập tức cho người mua chứng từ vận tải 
thông dụng cho cảng đến quy định. 

Chứng từ này (ví dụ một vận đơn có thể chuyển nhượng được, một giấy gửi hàng bằng đường 
biển không thể chuyển nhượng hoặc một chứng từ vận tải đường thủy nội địa) phải bao hàm 
hàng hóa của hợp đồng, có ghi ngày trong thời hạn gửi hàng quy định để giúp người mua nhận 
được hàng hóa từ người vận tải ở cảng đến và, trừ khi có thỏa thuận khác, để người mua có thể 
bán được hàng khi đang trong qúa trình vận chuyển bằng cách chuyển giao chứng từ vận tải cho 
một người mua tiếp theo (vận đơn có thể chuyển nhượng được) hoặc bằng cách thông báo cho 
người chuyên chở. 

Khi một chứng từ vận tải như vậy được ký phát với một số bản gốc người bán phải xuất trình 
một bộ bản gốc đầy đủ cho người mua. 

Nếu người bán và người mua thỏa thuận liên lạc bằng điện tử, thì chứng từ được nêu ở các 
phần trên có thể được thay thế bằng một thông điệp điện tử tương đương (EDI). 

Bình luận: Một điều tối quan trọng đối với người mua là phải biết rằng người bán đã hoàn thành 
nghĩa vụ giao hàng lên tầu. Thông thường thì chứng từ vận tải chính là bằng chứng cho điều 
này. 

Chứng từ vận tải không thể chuyển nhượng được 

Nói chung, các bên có thể dẫn chiếu tới "một chứng từ vận tải thông thường" được cấp bởi 
người chuyên chở khi hàng hóa được giao cho người này là đủ. Nhưng vận tải đường biển sử 
dụng những vấn đề khác nhau. Loại vận đơn có thể chuyển nhượng được đã được sử dụng 
nhiều năm trong chuyên chở hàng hóa bằng đường biển. Nhưng những năm gần đây, đã xuất 
hiện các loại chứng từ khác, chẳng hạn như chứng từ vận tải không chuyển nhượng được, loại 
chứng từ này tương tự như loại sử dụng trong các phương thức vận tải khác. Loại chứng từ này 
có nhiều tên gọi khác nhau - "giấy gửi hàng tầu chợ" (liner waybills), "giấy vận tải đường biển" 
(ocean waybills), "biên lai gửi hàng tại cảng" (cargo quay receipts), "hóa đơn cước phí" (data 
freight receipts) hoặc "giấy gửi hàng đường biển" (sea waybills). Từ "giấy gửi hàng đường biển" 
(sea waybills) thường được sử dụng với nghĩa bao gồm tất cả các loại chứng từ vận tải không 
chuyển nhượng được trong phương thức vận tải hàng hóa bằng đường biển. 

Một điều đáng tiếc là hiện các công ước quốc tế, cũng như hầu hết các luật quốc gia, chưa có 
quy định cụ thể đối với loại chứng từ vận tải không thể chuyển nhượng được này. (Trừ Mỹ là nơi 
công nhận vận đơn không thể chuyển nhượng được, gọi là "vận đơn đích danh" - " straight bill of 
lading"). Vì lẽ đó Uỷ ban đường biển quốc tế (Commité Maritime International - CMI) vào tháng 6 
năm 1990 cũng thông qua Các Quy tắc Thống nhất về Giấy gửi hàng đường biển (Uniform Rules 
for Sea Waybills). Các bên phải dẫn chiếu tới Các quy tắc này trong hợp đồng chuyên chở để 
tránh những bất định về mặt pháp lý khi sử dụng các chứng từ không chuyển nhượng được 
(xem phụ lục). 

Việc bán hàng trên đường vận chuyển  

Hầu hết các trường hợp, người ta không bán lại hàng hóa chuyên chở trên các tuyến tầu chợ khi 
hàng đang trên đường vận chuyển. Điều này thường khác với trường hợp hàng được chuyên 
chở bằng tầu chuyến. Việc mua bán hàng hóa trên thị trường giao ngay là một ví dụ, hàng hóa 
thường được mua đi bán lại nhiều lần trước khi tới địa điểm đích. Trong những trường hợp này, 
vận đơn có thể chuyển nhượng được tới nay vẫn rất quan trọng vì người mua mới, người chiếm 
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hữu chứng từ này có thể nhận được hàng từ người chuyên chở tại địa điểm đích. Người mua có 
thể nhận được hàng khi trao bản vận đơn gốc cho người chuyên chở. 

Tuy vậy, khi người ta không có ý định bán hàng khi hàng còn đang trên đường vận chuyển, việc 
sử dụng vận đơn sẽ là không cần thiết, nếu quyền của người mua trong việc nhận hàng từ người 
chuyên chở, được đảm bảo bằng một cách khác, chẳng hạn bởi một dẫn chiều trong hợp đồng 
mua bán tới Quy tắc Thống nhất về Giấy gửi hàng đường biển CMI. 

Nếu người mua có ý định bán lại hàng khi hàng đang trên đường vận chuyển cho một người 
mua tiếp theo, theo điều kiện CFR và CIF người này có quyền yêu cầu người bán cung cấp một 
vận đơn có thể chuyển nhượng được. Tuy thế việc bán lại hàng trên đường vận chuyển cũng có 
thể được tiến hành mà không cần vận đơn. Việc này có thể được thực hiện nếu các bên sử dụng 
một cơ chế trong đó người chuyên chở phải tuân theo những chỉ dẫn nhất định để đặt hàng hóa 
dưới quyền định đoạt của một (hoặc những) người mua tiếp theo. 

EDI và vận đơn 

Điều khoản A8 có tính đến khả năng các bên muốn tham gia vào một "giao dịch phi giấy tờ". Nếu 
các bên đã thỏa thuận sẽ liên lạc bằng điện tử thì việc xuất trình một chứng từ là không bắt buộc 
nữa. 

Vận đơn truyền thống đã trở nên lạc hậu so với sự phát triển hiện nay theo hướng "thương mại 
phi giấy tờ". Vì lý do này. CMI tháng 6 năm 1990 đã cho ra đòi "Quy tắc Thống nhất về Vận đơn 
điện tử", bao gồm các quy tắc trong đó cho phép thay thế các vận đơn đường biển bằng giấy 
truyền thống bởi việc trao đổi thông điệp EDI giữa các bên. 

Quy tắc thống nhất này được dựa trên các trao đổi EDI với người chuyên chở, có chức năng 
tương tự với việc "thông báo cho người chuyên chở" quy định ở điều A8. Nếu các bên chưa thỏa 
thuận sử dụng "Quy tắc thống nhất về Vận đơn điện tử ", thì vẫn phải tiếp tục sử dụng vận đơn 
có thể chuyển nhượng như trong thực tiễn thương mại truyền thống. Các hệ thống - ví dụ như 
BOLERO- hiện nay đang tiếp tục được phát triển sao cho trao đổi EDI có thể được thực hiện 
không chỉ giữa người gửi hàng, người chuyên chở, và người nhận hàng mà còn giữa các bên 
khác như ngân hàng, người bảo hiểm, người giao nhận và các cơ quan thuế quan. 

Rủi ro trong gian lận hàng hải khi phát hành nhiều bản vận đơn gốc 

Rất tiếc rằng sai lầm trong việc phát hành nhiều bản vận đơn gốc vẫn còn tiếp diễn trong thực 
tiễn, mặc dù điều này tạo ra rủi ro đáng kể do gian lận đường biển. Vì vậy, một người mua, khi 
thanh toán tiền hàng trực tiếp hoặc thông qua ngân hàng, phải bảo đảm rằng đã nhận được tất 
cả cac bản gốc của vận đơn nếu có nhiều bản vận đơn gốc được phát hành. 

Vận đơn phát hành theo yêu cầu của người thuê tầu chuyến 

Nếu chủ tầu phát hành vận đơn theo yêu cầu của một người thuê tầu chuyến, vận đơn phải 
được dẫn chiếu tới các điều khoản của một hợp đồng thuê tầu chuyến (ví dụ "mọi điều khoản 
khác theo hợp đồng thuê tầu "). Trong trường hợp này, Incoterms 1990 quy định người bán phải 
cung cấp một bản sao hợp đồng thuê tầu. Quy định này đã bị bỏ trong Inccoterms 2000. 

A9 Kiểm tra - Bao bì - Ký mã hiệu 

Người bán phải thanh toán phí tổn cho các hoạt động kiểm tra (như kiểm tra chất lượng, cân, đo 
lường, cân, đong, tính, đếm) bắt buộc phải có đối với việc giao hàng như quy định ở điều A4. 
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Người bán phải, bằng chi phí của mình, đóng gói hàng hóa (trừ khi theo thông lệ của ngành hàng 
thương mại cụ thể hàng hóa của hợp đồng được gửi đi không cần bao gói bắt buộc phải có đối 
với việc vận chuyển hàng hóa trong phạm vi các tình huống liên quan đến việc vận chuyển (ví dụ 
phương thức, nơi đến) đã được người bán biết trước khi ký kết hợp đồng mua bán hàng. Bao bì 
phải được ghi ký mã hiệu phù hợp. 

Bình luận: Người mua cần biết chắc rằng người bán đã hoàn thành đúng nghĩa vụ liên quan đến 
tình trạng hàng hóa của mình. Điều này đặc biệt quan trọng khi người mua phải thanh toán tiền 
hàng trước khi nhận và kiểm tra hàng hóa. Tuy vậy, người bán không cần phải tổ chức thanh 
toán cho việc giám định hàng hóa trước khi hàng được giao, nếu không có quy định cụ thể trong 
hợp đồng mua bán về vấn đề này. 

Hàng hóa cũng cần được đóng gói đầy đủ. Vì là người tổ chức vận tải, người bán có điều kiện 
thuận lợi để quyết định bao bì cần thiết cho việc chuyên chở hàng hóa. Ký mã hiệu của hàng hó 
cũng phải được đánh phù hợp với những tiêu chuẩn và quy tắc áp dụng trong lĩnh vực liên quan. 

  

A10 Các nghĩa vụ khác 

Người bán phải, theo yêu cầu của người mua, và do người mua chịu rủi ro và chi phí, giúp đỡ 
người mua để lấy các chứng từ hoặc thông điệp điện tử tương đương (ngoài những chứng từ 
nêu ở A8) được ký phát hoặc truyền phát từ đi từ nước giao hàng và/hoặc nước xuất xứ mà 
người mua cần có để nhập khẩu hàng và nếu cần để hàng quá cảnh qua nước thứ ba. 

Theo yêu cầu của người mua, người bán phải cung cấp cho người mua các thông tin cần thiết 
để mua bảo hiểm cho hàng hóa. 

Bình luận: Người bán có nghĩa vụ thông quan hàng xuất khẩu, nhưng sau khi bốc hàng, không 
có nghĩa vụ phải chịu những chi phí và rủi ro phát sinh liên quan đến việc hàng qúa cảnh một 
nước thứ ba, hoặc liên quan đến việc thông quan hàng nhập khẩu tại địa điểm đích. Tuy vậy, 
người bán có nghĩa vụ giúp đỡ người mua lấy tất cả các những chứng từ chẳng hạn như giấy 
chứng nhận xuất xứ, giấy chứng nhận vệ sinh, biên bản giám định hoàn hảo, giấy phép nhập 
khẩu) hoặc thông điệp điện tử tương đương có thể được yêu cầu để người mua làm thủ tục qúa 
cảnh hay thông quan nhập khẩu cho hàng. Song người mua phải hoàn lại cho người bán mọi chi 
phí phát sinh liên quan đến sự giúp đỡ này. Hơn nữa nếu có sự việc nào bất ổn, người mua phải 
tự chịu rủi ro. 

Người bán cũng có thể được yêu cầu cung cấp cho người mua những thông tin liên quan đến 
hàng hóa nếu người mua cần để mua bảo hiểm trong trường hợp miêu tả hàng hóa trong hợp 
đồng không được nêu rõ. 

B CÁC NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI MUA  

B1 Trả tiền hàng 

Người mua phải trả tiền hàng đúng như quy định trong hợp đồng mua bán. 

Bình luận: Người mua có nghĩa vụ phải thanh toán tiền hàng như quy định của hợp đồng mua 
bán. B1 nêu nghĩa vụ cơ bản này tương ứng với nghĩa vụ "cung cấp hàng đúng theo hợp đồng 
mua bán" của người bán, như đã nêu ở A1. 

B2 Giấy phép và các thủ tục 
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Người mua phải tự chịu rủi ro và chi phí để lấy giấy phép nhập khẩu hoặc các loại phép chính 
thức khác và hoàn thành, nếu có quy định

4
, mọi thủ tục hải quan cần thiết để nhập khẩu hàng 

hóa và qúa cảnh qua nước thứ ba. 

Bình luận: Người mua phải thực hiện việc thông quan hàng nhập khẩu và chịu mọi chi phí và rủi 
ro liên quan đến việc này. Vì vậy người mua sẽ không được giải phóng khỏi nghĩa vụ thanh toán 
tiền hàng nếu có một lệnh cấm nhập khẩu trừ khi đối với tình huống này người mua được bảo vệ 
bởi một điều khoản "miễn trách" trong hợp đồng mua bán. Điều khoản miễn trách này cho phép 
gia hạn thời gian thực hiện nghĩa vụ hợp đồng của người mua, hoặc người mua có thể được giải 
phóng khỏi nghĩa vụ hợp đồng theo luật áp dụng cho hợp đồng (xem bình luận điều A2). 

Người mua cũng có nghĩa vụ thực hiện mọi việc cần thiết để đưa hàng qúa cảnh một nước thứ 
ba sau khi hàng đã được bốc lên tầu từ nước người bán, trừ khi theo quy định của hợp đồng 
chuyên chở người bán phải tự chịu chi phí này. 

B3 Hợp đồng vận tải và bảo hiểm 

a. Hợp đồng chuyên chở:  

Không có nghĩa vụ5. 

b. Hợp đồng bảo hiểm:  

Không có nghĩa vụ6. 

Bình luận: Mặc dù điều B3 quy định rõ là người mua "không có nghĩa vụ", người mua vẫn phải 
thực hiện những gì cần thiết để tiếp tục việc chuyên chở sau khi hàng đã tới cảng đích vì hầu hết 
các trường hợp sau khi về đến cảng đích, hàng vẫn còn phải chuyên chở tiếp. Người bán không 
có liên quan gì đến quãng đường chuyên chở tiếp theo và người mua cũng không phải thực hiện 
nghĩa vụ trước người bán về chặng vận tải này. "Không có nghĩa vụ" có nghĩa là mọi việc người 
mua thực hiện là vì lợi ích của chính mình, hợp đồng mua bán không có quy định đối với vấn đề 
này. 

B4 Nhận hàng 

Người mua phải chấp nhận việc giao hàng khi hàng hóa đã được giao như quy định ở điều A4 và 
nhận hàng từ người chuyên chở tại cảng đến quy định. 

Bình luận: Ở đây có hai điểm cần lưu ý trong việc mua bán theo điều kiện CFR. Vì người bán 
hoàn thành nghĩa vụ của mình tại thời điểm giao hàng lên tầu ở cảng bốc (A4), nghĩa vụ của 
người mua là chấp nhận việc giao hàng này theo quy định của điều B4. Nhưng người mua còn 
có nghĩa vụ tiếp theo là tiếp nhận hàng từ người chuyên chở tại cảng đích quy định. Việc tiếp 
nhận hàng từ người chuyên chở không chỉ vì lợi ích đơn phương của người mua (như ở điêù 
B3) mà còn là một nghĩa vụ phải thực hiện đối với người bán, người đã ký hợp đồng vận tải với 
người chuyên chở. 

Nếu người mua không giải phóng hàng hóa từ khi tầu đến bến đúng hạn, người bán có thể sẽ 
phải chịu những chi phí phát sinh do người vận tải đòi. Những chi phí này sẽ do người mua chịu 
nếu người mua vi phạm nghĩa vụ tiếp nhận hàng từ người chuyên chở. 

Tất nhiên việc người mua phải "chấp nhận giao hàng khi hàng được giao theo đúng quy định của 
điều A4" không làm cho người mua mất quyền khiếu nại người bán nếu hàng không giao theo 
đúng quy định của hợp đồng. 
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Bốc và dỡ hàng trong hợp đồng thuê tầu chuyến  

Khi chuyên chở bằng tầu chuyến, ở cảng bốc và cảng dỡ, các vấn đề thường nảy sinh khi thời 
hạn bốc và dỡ hàng vượt qúa "thời hạn bốc dỡ" cho phép theo quy định trong điều kiện tầu chợ. 
Trong những trường hợp này, người thuê tầu phải trả một khoản tiền phạt bốc dỡ chậm nhất 
định cho chủ tầu. 

Khỏi cần nói tới tầm quan trọng của sự thỏa thuận giữa người bán và người mua không chỉ trong 
hợp đồng thuê tầu mà cả trong hợp đồng mua bán về khoảng thời gian cho phép bốc và dỡ 
hàng, về việc phân định ai là người phải chịu chi phí phát sinh từ việc phạt bốc dỡ chậm trước 
chủ tầu. Hợp đồng thuê tầu cũng có thể quy định chủ tầu sẽ phải chi một khoản tiền nhất định 
nếu thời gian dành cho việc bốc, dỡ hàng sớm hơn thời gian quy định. Khoản tiền này gọi là tiền 
thưởng bốc dỡ nhanh. Trường hợp này cũng cần phải quy định bên nào được nhận tiền thưởng. 

B5 Di chuyển rủi ro 

Người mua phải chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hại đối với hàng hóa kể từ thời điểm hàng 
qua lan can tầu tại cảng bốc hàng. 

Nếu người mua không thông báo theo như quy định của điều B7, người mua phải chịu mọi rủi ro 
về mất mát và hư hại đối với hàng hóa kể từ ngày quy định hoặc ngày cuối cùng của thời hạn ấn 
định cho việc giao hàng, tuy nhiên với điều kiện là hàng hóa đã được cá biệt hóa với hợp đồng, 
tức là được tách riêng ra hoặc được xác định bằng cách nào khác là hàng của hợp đồng. 

Bình luận: Theo quy tắc chung, rủi ro về mất mát hoặc hư hại đối với hàng hóa sẽ do người bán, 
theo quy định tại điều A5, phải chịu cho đến khi hàng giao tại cảng bốc hàng, và do người mua 
chịu kể từ sau thời điểm đó. Thời điểm giao hàng trong các đièu kiện khác khau thì khác nhau. 
Trong điều kiện EXW và các điều kiện D, chỉ cần đặt hàng hóa dưới sự định đoạt của người mua 
tại điểm thích hợp, nhưng trong các điều kiện F và C thì thời điểm giao hàng lại liên quan đến 
việc giao hàng cho một người chuyên chở tại nước gửi hoặc cảng bốc hàng (xem bình luận cho 
điều A4 của tất cả các điều kiện này). Trong những điều kiện giành cho chuyên chở hàng hóa 
bằng đường biển, điểm phân định của việc giao hàng là dọc mạn con tầu quy định (FAS) hoặc 
giao hàng lên boong tầu (FOB, CFR, CIF). 

Vì người bán được giải phóng khỏi mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hại đối với hàng hóa sau khi 
hàng qua lan can tầu, suy ra rằng người mua phải chịu những rủi ro này kể từ sau đó. Theo các 
điều khoản của hợp đồng mua bán, người mua có thể được quyền quyết định thời gian giao 
hàng. Quyền này cũng có thể bao gồm việc chỉ định tên cảng mà hàng cần được vận chuyển tới. 
Trong trường hợp này, người bán cần được thông báo đầy đủ và kịp thời (xem lời bình cho phần 
B7). 

Di chuyển sớm rủi ro 

Nếu người mua không kịp thời thông báo đầy đủ cho người bán, người mua có thể phải chịu 
thêm những chi phí và rủi ro nếu phải lưu kho hàng hóa tại cảng bốc hàng chờ hướng dẫn của 
người mua. Nếu như vậy, B5 quy định rằng rủi ro sẽ được chuyển từ người bán sang người mua 
trước lúc hàng qua lan can tầu. Đây là một ngoại lệ đáng lưu ý trong nguyên tắc di chuyển rui ro. 

Việc di chuyển sớm rủi ro có thể xảy ra tại hai điểm: (1) khi, do việc người mua không thông báo 
đầy đủ, hàng không thể được giao theo đúng hạn hoặc (2) vào ngày hết hạn của thời hạn giành 
cho người mua để quyết định thời gian giao hàng. 
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Theo nguyên tắc chung của Incoterms, nếu hàng hóa được đặc định hóa theo đúng quy định của 
hợp đồng, việc di chuyển sớm rủi ro sẽ không bao giờ xảy ra. Nói cách khác, hàng hóa phải 
được để riêng hẳn ra hoặc có thể được cá biệt hóa là hàng thuộc đối tượng của hợp đồng thì 
việc di chuyển sớm rủi ro mới xảy ra. 

B6 Phân chia chi phí 

Người mua, như quy định ở khoản A3 a), phải trả tiền về: 

• Mọi chi phí liên quan đến hàng hóa kể từ thời điểm khi hàng đã được giao như quy định 
ở điều A4; và  

• Mọi chi phí và lệ phí liên quan hàng hóa trong qúa trình chuyên chở cho đến khi hàng 
đến cảng đến, trừ phi các chi phí và lệ phí đó do người bán được trả theo hợp đồng vận 
tải; và  

• các chi phí dỡ hàng. kể cả chi phí lõng hàng và lệ phí cầu cảng, trừ khi các chi phí đó do 
người bán phải thanh toán theo hợp đồng vận tải; và  

• các chi phí phát sinh thêm do việc người mua không thông báo cho người bán theo quy 
định của điều B7, về hàng hóa kể từ ngày quy định hoặc ngày hết hạn thời hạn quy định 
cho việc gửi hàng, tuy nhiên với điều kiện là hàng hóa đã được cá biệt hóa cho hợp 
đồng, tức là được tách riêng ra hoặc được xác định bằng cách nào khác là hàng của 
hợp đồng; và  

• nếu có quy định
7
, tất cả những loại thuế quan, thuế và lệ phí khác cũng như các chi phí 

về thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa, và nếu cần, quá cảnh qua nước khác, trừ khi 
đã được tính vào cước phí của hợp đồng vận tải.  

Bình luận: Nếu người bán phải trả mọi chi phí cần thiết để mang hàng hóa tới cảng bốc và giao 
lên tầu (đồng thời trả chi phí dỡ hàng tại cảng dỡ trong trường hợp cước vận chuyển có bao gồm 
chi phí này) thì người mua phải trả tất cả các chi phí phát sinh sau khi hàng đã được giao lên tầu. 
Sự di chuyển rủi ro đồng thời xác định việc phân chia chi phí. Sau khi hàng được bốc lên tầu, 
nếu có sự kiện xảy ra vì những tình huống bất ngờ gây nên như tầu bị mắc cạn, đâm va, đình 
công, sự can thiệp của chính phủ, những cản trở do băng giá hoặc do những điều kiện thời tiết 
khác, khi người chuyên chở yêu cầu, người mua phải trả cho người chuyên chở mọi chi phí phát 
sinh. 

Người mua không chỉ phải trả chi phí sau khi bốc hàng nếu chi phí này do người bán chịu theo 
quy định của hợp đồng vận chuyển. Điều này không có nghĩa người mua phải trả những chi phí 
hay những khoản thu thông thường từ hợp đồng vận chuyển (chẳng hạn, khoản cước thu sau 
mà người chuyên chở cho người gửi hàng chịu). 

Việc không thông báo và chi phí tăng thêm đối với người mua 

Việc không thông báo đầy đủ và kịp thời theo quy định ở điều B7 không chỉ dẫn đến sự di chuyển 
sớm rủi ro (xem lời bình cho B5) mà còn khiến người mua phải thanh toán mọi chi phí tăng thêm 
do sự không thông báo này. Trong trường hợp này, chỉ khi nào hàng đã được cá biệt hóa phù 
hợp với quy định của hợp đồng thì mới phát sinh nghĩa vụ thanh toán các khoản chi phí tăng 
thêm. 

Nghĩa vụ thông quan nhập khẩu của người mua 

Như đã nêu trong lời bình B2, người mua có nghĩa vụ thông quan hàng nhập khẩu, vì vậy, dẫn 
tới quy định B6 là người mua phải thanh toán mọi chi phí phát sinh từ việc thông quan này (thuế 
quan, thuế, các khoản lệ phí chính thức và chi phí liên quan đến việc tiến hành các thủ tục hải 
quan). Sau khi người bán đã hoàn thành nghĩa vụ giao hàng đúng theo quy định A4, người mua 
đồng thời phải trả mọi khoản thuế quan, thuế và các lệ phí khác phát sinh từ việc qúa cảnh hàng 
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qua một nước thứ ba trừ chi phí mà người bán phải chịu theo quy định của hợp đồng chuyên 
chở. 

B7 Thông báo cho người bán 

Người mua phải, vào bất kỳ lúc nào có quyền quyết định thời gian gửi hàng và/hoặc cảng đến, 
thông báo cho người bán đầy đủ về các việc đó. 

Bình luận: Như đã nói ở phần bình luận cho B5 và B6, khi người mua trong hợp đồng mua bán 
được quyền quyết định về thời gian và địa điểm giao hàng nhưng không thông báo cho người 
bán về quyết định của mình thì dẫn tới việc di chuyển rủi ro về mất mát hoặc hư hại đối với hàng 
hóa xảy ra trước khi hàng được giao theo quy định của A4. Hơn nữa người mua có trách nhiệm 
phải trả cho người bán mọi chi phí phát sinh vì sự không thông báo này. 

B8 Bằng chứng về việc giao hàng, chứng từ vận tải hoặc thông điệp điện tử tương đương 

Người mua phải chấp nhận chứng từ vận tải như quy định ở điều A8 nếu chứng từ đó phù hợp 
với hợp đồng. 

Bình luận: Người mua phải chấp nhận chứng từ vận tải khi chứng từ này phù hợp với hợp đồng 
và phù hợp với quy định A8 (xem bình luận cho A8). Nếu người mua chối chứng từ vận tải 
(chẳng hạn như bằng cách chỉ thị cho ngân hàng không thanh toán cho người bán theo phương 
thức thanh toán tín dụng chứng từ) thì bị coi đã vi phạm hợp đồng, và phải chịu trách nhiệm 
trước người bán vì sự vi phạm hợp đồng mua bán này. 

Các biện pháp chế tài có thể bao gồm, chẳng hạn như quyền hủy hợp đồng hoặc khiếu nại đòi 
bồi thường vi phạm hợp đồng. Tuy vậy, người mua không bắt buộc phải chấp nhận một chứng 
từ không phải là bằng chứng về việc giao hàng hoàn hảo. Ví dụ một chứng từ có ghi chú xấu về 
chất lượng hàng hóa ghi trên đó nhỏ hơn số lượng hàng hóa quy định trong hợp đồng. Những 
chứng từ như vậy được coi là "không hoàn hảo". 

B9 Kiểm tra hàng hóa 

Người mua phải trả phí tổn cho mọi giám định trước khi gửi hàng, trừ trường hợp việc giám định 
được tiến hành theo lệnh của các cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu. 

Bình luận: Như đã bình luận ở A9, người mua phải trả mọi chi phí kiểm tra hàng hóa, nếu hợp 
đồng không quy định những chi phí này do người bán chịu toàn bộ hay từng phần. Đôi khi hợp 
đồng mua bán có quy định rằng nếu kết quả giám định cho thấy hàng hóa không phù hợp với 
quy định của hợp đồng thì chi phí giám định do người bán chịu. 

Chính quyền một số nước có luật pháp quy định phải có giấy phép nhập khẩu hoặc phải có giấy 
phép được mua ngoại tệ để thanh toán, có thể yêu cầu giám định hàng hóa trước khi bốc để 
đảm bảo hàng hóa sẽ phù hợp với quy định của hợp đồng. (việc này thường được gọi là giám 
định trước khi gửi hàng, PSI). Trong trường hợp như vậy, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ 
thông qua một công ty giám định mà mình chỉ định để chỉ đạo công tác giám định. Cơ quan Nhà 
nước này chịu chi phí giám định. Tuy nhiên, nếu không có thỏa thuận cụ thể giữa người bán và 
người mua, người mua là người phải hoàn trả tiền giám định cho cơ quan Nhà nước này. 

B10 Các nghĩa vụ khác 
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Người mua phải trả toàn bộ chi phí và lệ phí phát sinh để lấy các chứng từ hoặc thông điệp điện 
tử tương đương như nêu trong điều A10 và hoàn trả cho người bán những phí tổn mà người bán 
đã phải chịu để giúp người mua theo quy định của điều A10. 

Bình luận: Như đã nêu trong lời bình A10, người bán phải giúp đỡ người mua trong việc lấy các 
chứng từ hay thông điệp điện tử tương đương, có thể cần cho việc quá cảnh và nhập khẩu của 
hàng hoá. Tuy vậy, người mua phải chịu mọi rủi ro và chi phí liên quan đến sự giúp đỡ này. vì 
vậy, B10 quy định rằng người mua phải thanh toán mọi chi phí, lệ phí phát sinh từ việc lấy các 
chứng từ hoặc thông điệp điện tử này. Người mua cũng phải hoàn lại cho người bán những 
khoản người bán đã ứng trước khi thực hiện những công việc giúp đỡ người mua. 

  

CIF 

Tiền hàng, phí bảo hiểm và cước 

(... cảng đích quy định) 

 

Điều kiện CIF viết tắt của thuật ngữ tiếng Anh "Cost, Insurance and Freight Freight". Dịch ra tiếng 
Việt là " Tiền hàng, phí bảo hiểm và cước". Ðược hiểu là người bán hoàn thành việc giao hàng 
khi hàng qua lan can tầu tại cảng bốc hàng. 
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Người bán phải thanh toán các phí tổn và cước phí cần thiết để đưa hàng hóa tới cảng đến quy 
định NHƯNG rủi ro về mất mát hoặc hư hại đối với hàng hóa, cũng như bất kỳ chi phí nào phát 
sinh do các sự kiện xảy ra sau thời điểm giao hàng, được chuyển từ người bán sang người mua. 

Tuy nhiên, theo điều kiện CIF người bán còn phải mua bảo hiểm hàng hải để tránh cho người 
mua rủi ro về mất mát hoặc hư hại đối với hàng hóa trong qúa trình chuyên chở. 

Theo đó, người bán sẽ ký hợp đồng bảo hiểm và trả phí bảo hiểm. Người mua cần lưu ý rằng 
theo điều kiện CIF người bán chỉ buộc phải mua bảo hiểm trong phạm vi tối thiểu. 

Nếu người mua muốn được bảo hiểm với phạm vi lớn hơn, người mua cần thỏa thuận rõ ràng 
với người bán hoặc tự mình mua bảo hiểm. 

Điều kiện CIF yêu cầu người bán phải thông quan xuất khẩu cho hàng hóa. 

Điều kiện này chỉ sử dụng cho vận tải đường biển và đường thủy nội địa. Nếu các bên không 
định thỏa thuận giao hàng qua lan can tầu thì nên sử dụng điều kiện CIP 

A CÁC NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BÁN  

A1, A2, A4 tới A10 

Xem lời bình phần CFR A1, A2, A4 tới A10 

A3 Các hợp đồng vận tải và bảo hiểm 

a. Hợp đồng vận tải  

Người bán phải ký hợp đồng vận tải bằng chi phí của mình theo những điều kiện thông thường 
để chuyên chở hàng hóa tới cảng đến quy định theo tuyến đường thông thường bằng một tầu đi 
biển (hoặc tầu vận tải đường thủy nội địa, tuỳ trường hợp) loại thường được sử dụng cho việc 
chuyên chở loại hàng hóa của hợp đồng. 

b. Hợp đồng bảo hiểm  

Người bán phải tự chịu chi phí mua loại bảo hiểm hàng hóa như thỏa thuận trong hợp đồng để 
người mua, hoặc bất kỳ người nào khác có lợi ích từ hàng hóa được bảo hiểm, có quyền kiện 
đòi bồi thường trực tiếp đối với người bảo hiểm và cung cấp cho người mua hợp đồng bảo hiểm 
hoặc bằng chứng khác về việc mua bảo hiểm. 

Bảo hiểm phải được mua ở người bảo hiểm hoặc một công ty bảo hiểm có tín nhiệm và, trừ khi 
có quy định khác, với mức bảo hiểm tối thiểu theo các điều khoản bảo hiểm hàng hóa của hiệp 
hội những người bảo hiểm London hoăc bất kỳ nhóm điều khoản nào tương tự. Thời hạn bảo 
hiểm phải phù hợp với khoản B5 và B4. Khi được người mua yêu cầu, người bán phải mua bảo 
hiểm, với chi phí do người mua chịu, đối với rủi ro về chiến tranh, đình công, bạo động và dân 
biến, nếu có thể mua được. Mức bảo hiểm tối thiểu phải bao gồm tiền hàng quy định trong hợp 
đồng cộng với 10% (nghĩa là 110%) và phải được mua bằng đồng tiền dùng trong hợp đồng mua 
bán. 

Bình luận: Khác biệt duy nhất giữa điều kiện CFR và CIF là quy định trong CIF đối với người 
bán trong việc phải mua bảo hiểm cho hàng hóa điều này đặc biệt quan trọng đối với người mua 
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vì theo điều kiện CIF, rủi ro về mất mát hoặc hư hại đối với hàng hóa được chuyển từ người bán 
sang người mua khi hàng qua lan can tầu tại cảng bốc hàng (xem bình luận A5 điều kiện CFR). 

Hơn nữa, điều cốt yếu là người mua phải được quyền khiếu nại người bảo hiểm một cách độc 
lập với người bán. Vì vậy, cần thiết phải trao cho người mua đơn bảo hiểm trong đó người bảo 
hiểm cam kết bảo hiểm trực tiếp cho người mua. 

Người bán chỉ cần mua bảo hiểm ở "mức tối thiểu" 

Cần lưu ý rằng người bán chỉ cần mua bảo hiểm ở mức tối thiểu. Mức bảo hiểm này chỉ phù hợp 
với hàng rời, loại hàng mà thường không bị mất mát hoặc hư hại trong khi vận chuyển nếu không 
có sự kiện gì xảy ra đối với con tầu và hàng hóa (tầu mắc cạn, đâm va, cháy, v...v) vì vậy, người 
mua và người bán nên thỏa thuận rằng người bán sẽ mua một loại bảo hiểm phù hợp hơn. 
Người mua khi đó nên nêu cụ thể mức bảo hiểm mà anh ta muốn. 

Theo các điều khoản bảo hiểm hàng hóa (Institute Cargo Clauses - Của hiệp hội người bảo hiểm 
London), có ba mức bảo hiểm là A, B, C. Điều kiện bảo hiểm C là mức bảo hiểm thấp nhất, mức 
độ tăng dần đối với điều kiện bảo hiểm B và A. Tuy nhiên, ngay cả điều kiện bảo hiểm rộng nhất 
là A cũng không phải là loại bảo hiểm mà người ta thường nhầm lẫn gọi là     "bảo hiểm mọi rủi 
ro". Hơn nữa, có những ngoại lệ khác mà điều kiện bảo hiểm A không bảo hiểm, ví dụ như tổn 
thất hàng hóa do tình trạng vỡ nợ hay gian lận, hoặc những thiệt hại về tài chính gây ra bởi sự 
chậm giao hàng. 

Thời hạn bảo hiểm 

Thời hạn bảo hiểm phải trùng với thời hạn chuyên chở và phải bảo vệ người mua bắt đầu từ lúc 
ngươì mua phải chịu rủi ro về mất mát hoặc hư hại đối với hàng hóa (ví dụ, từ lúc hàng qua lan 
can tầu tại cảng bốc hàng). Thời hạn bảo hiểm phải được kéo dài tới lúc hàng đến cảng đích quy 
định. 

Một số rủi ro cần phải được bảo hiểm bổ sung 

Một số rủi ro đặc biệt cần phải được bảo hiểm bổ sung, và nếu người mua yêu cầu được bảo 
hiểm cho những rủi ro này, người bán phải thực hiện, nếu được, với chi phí do người mua chịu - 
ví dụ, bảo hiểm cho rủi ro chiến tranh, đình công, bạo động, và dân biến. 

Tổng số tiền bảo hiểm 

Tổng số tiền bảo hiểm phải tương ứng với giá ghi trong hợp đồng cộng 10%. Khoản 10% bổ 
sung là dành để bảo hiểm khoản lợi nhuận bình quân mà người mua dự tính thu được từ thương 
vụ này. Đồng tiền bảo hiểm phải là đồng tiền tính giá trong hợp đồng. Vì vậy, nếu việc thanh toán 
tiền hàng phải được thực hiện bằng một loại tiền tệ có thể chuyển đổi được thì bảo hiểm cũng 
phải được người bán ký được đồng tiền chuyển đổi được. 

B CÁC NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI MUA  

B1 đến B9 

Xem lời bình của điều kiện CFR từ B1 đến B9 

B10 Các nghĩa vụ khác 
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Người mua phải trả mọi phí tổn và lệ phí để lấy các chứng từ hoặc thông điệp điện tử tương 
đương nói trong điều A10 và hoàn trả cho người bán những phí tổn mà người bán đã phải ứng 
ra để giúp người mua theo quy định ở điều A10. 

Người mua phải cung cấp cho người bán, khi được yêu cầu các thông tin cần thiết để mua bảo 
hiểm. 

Bình luận: Người mua phải hiểu rằng người bán chỉ có nghĩa vụ mua bảo hiểm ở mức tối thiểu. 
Điều kiện bảo hiểm này trong nhiều thương vụ buôn bán hàng thành phẩm là không đủ. Vì vậy, 
trong hợp đồng mua bán, người mua nên yêu cầu người bán mua bảo hiểm với phạm vi rộng 
hơn, thường là mua bảo hiểm điều kiện A hoặc điều kiện bảo hiểm có phạm vi tương tự. Tuy 
nhiên, nghĩa vụ của người bán vẫn chỉ giới hạn ở quy định trong điều A3 nếu hợp đồng không có 
quy định liên quan, và người mua phải dàn xếp và trả tiền bảo hiểm cho phần tăng thêm. 

Nói chung, từ hợp đồng mua bán, người bán thường biết phải mua bảo hiểm với những thông tin 
cụ thể về hàng hóa (giá trị hóa đơn của hàng hóa, đích đến, v...v) nếu người bán không biết, 
theo yêu cầu của người bán, người mua có nghĩa vụ phải cung cấp mọi thông tin bổ sung cần 
thiết. 

(Xem bình luận CFR B10) 

  

CPT 

Cước phí trả tới 

(... Địa điểm đích quy định) 
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Điều kiện CPT, viết tắt của thuật ngữ tiếng Anh "Carriage Paid To" dịch ra tiếng Việt là "cước phí 
trả tới..." được hiểu là người bán giao hàng cho người vận tải do họ chỉ định nhưng ngoài ra 
người bán phải trả tiền phí tổn chuyên chở cần thiết để đưa hàng tới địa điểm đích quy định. 
Điều kiện này có nghĩa là người mua phải tự chịu mọi rủi ro và bất kỳ phí tổn nào khác phát sinh 
sau khi hàng hóa đã được giao như trên. 

"Người vận tải" được hiểu là bất kỳ người nào trong một hợp đồng vận tải cam kết thực hiện 
hoặc đứng ra đảm trách việc thực hiện chuyên chở hàng hóa bằng đường sắt, đường bộ, hàng 
không, đường biển, đường thủy nội địa hoặc kết hợp các phương thức vận tải đó. 

Nếu những người vận tải kế tiếp được sử dụng để chuyên chở hàng hóa tới nơi đến quy định, rủi 
ro chuyển giao khi hàng hóa đã được giao cho người vận tải đầu tiên. 

Điều kiện CPT bắt buộc người bán phải làm thủ tục thông quan xuất khẩu cho hàng hóa. 

Điều kiện này có thể được sử dụng cho bất kỳ phương thức vận tải nào, kể cả vận tải đa phương 
thức. 

A CÁC NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BÁN 

A1 Cung cấp hàng hóa đúng theo hợp đồng 

Người bán phải cung cấp hàng hóa và hóa đơn thương mại hoặc thông điệp điện tử tương 
đương, theo đúng hợp đồng mua bán và bất kỳ bằng chứng nào khác về việc đó nếu hợp đồng 
yêu cầu. 
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Bình luận: Người bán phải cung cấp hàng hóa phù hợp với quy định của hợp đồng. Theo thông 
lệ, người bán cần cấp hóa đơn cho người mua để được thanh toán tiền hàng. Hơn nữa, người 
bán phải xuất trình mọi bằng chứng nêu trong hợp đồng để chứng tỏ sự phù hợp của hàng hóa 
với quy định hợp đồng. 

Phần quy định này chỉ có ý nghĩa nhắc lại nghĩa vụ chính của người bán trong hợp đồng mua 
bán hàng hóa. 

A2 Giấy phép và các thủ tục 

Người bán phải tự chịu rủi ro để lấy giấy phép xuất khẩu hoặc các giấy phép chính thức khác và 
hoàn thành, nếu có quy định

1
, mọi thủ tục hải quan cần thiết để xuất khẩu hàng hóa. 

Bình luận: Người bán phải thông quan hàng xuất khẩu, chịu mọi chi phí và rủi ro liên quan. Do 
vậy, Nếu có một lệnh cấm xuất khẩu hoặc có một loại thuế xuất khẩu đặc biệt áp dụng cho hàng 
hóa, và nếu có những quy định khác do chính phủ đặt ra khiến cho việc xuất khẩu hàng tốn kém 
hơn dự tính, người bán phải chịu toàn bộ những rủi ro và chi phí này. Mặc dù vậy, hợp đồng mua 
bán thường có những quy định đặc biệt mà dựa vào đó, người bán được bảo vệ khi gặp những 
tình huống bất ngờ như thế. Theo CISG và những quy định liên quan trong các luật mua bán 
hàng hóa quốc gia của nhiều nước, những lệnh cẫm xuất khẩu mà các bên không thấy trước và 
không thể thấy trước được sẽ giải phóng người bán khỏi nghĩa vụ của mình theo hợp đồng mua 
bán. 

A3 Các hợp đồng vận tải và bảo hiểm 

a. Hợp đồng vận tải:  

Người bán phải ký hợp đồng vận tải bằng chi phí của mình theo những điều khoản thông thường 
để chuyên chở hàng hóa đến địa điểm thỏa thuận ở nơi đến quy định theo một tuyến đường 
thông thường và cách thức quen thuộc. Nếu không thỏa thuận được về địa điểm hoặc không thể 
xác định được địa điểm đến trên thực tế thì người bán có thể chọn một địa điểm ở nơi đến quy 
định mà họ cho là phù hợp nhất. 

b. Hợp đồng bảo hiểm:  

Không có nghĩa vụ
2
. 

Bình luận: Nghĩa vụ ký hợp đồng vận tải của người bán trong điều kiện này về cơ bản cũng 
giống các điều kiện nhóm C khác, mà theo đó, người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng của 
mình khi giao hàng cho người chuyên chở ở nước gửi hàng, nhưng có một phần nghĩa vụ tăng 
thêm là người bán phải ký và trả tiền chuyên chở hàng hóa cho tới một điểm quy định tại nước 
đích đến. Thay thế cho điều kiện CFR và CIF sử dụng khi hàng hóa được chuyên chở bằng 
phương thức vận tải đường biển hay đường thủy nội địa, điều kiện CPT và CIP được sử dụng 
khi các bên dự định chuyên chở hàng hóa bằng những phương thức vận chuyển khác (hàng 
không, đường bộ, đường sắt, vận tải đa phương thức hay vận tải không rõ phương thức). Các 
bên cũng phải sử dụng điều kiện CPT và CIP trong chuyên chở đường biển khi hàng hóa không 
phải qua lan can tầu theo phương thức bốc dỡ bằng tay thông thường, như trong chuyên chở 
hàng đã được đóng trong container hoặc trong vận chuyển có sử dụng Roll on - Roll off, hàng 
được chuyên chở trong các toa tầu hỏa, xe rơ moóc hoặc xe chuyên dụng. 

Trong các điều kiện nhóm C, nếu không có thỏa thuận khác, người bán phải ký hợp đồng chuyên 
chở với "những điều khoản thông thường" và với "một tuyến đường thông thường". Trong CFR 
và CIP, con tầu sử dụng phải là "loại thường dùng trong chuyên chở phù hợp với loại hàng hóa 
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là đối tượng của hợp đồng". Vì CPT và CIP không chỉ giới hạn trong chuyên chở đường biển mà 
còn có thể được áp dụng đối với các phương thức vận tải khác, do đó có quy định rằng việc 
chuyên chở phải được thực hiện theo "cách thông dụng" thay vì quy định phương tiện vận tải 
phù hợp 

A4 Giao hàng 

Người bán phải giao hàng hóa cho người vận tải được thuê phù hợp với khoản A3 hoặc, nếu có 
những người vận tải tiếp sau người vận tải đầu tiên, để chuyên chở hàng hóa tới địa điểm thỏa 
thuận ở nơi đến quy định vào ngày hoặc trong thời hạn thỏa thuận. 

Bình luận: Khác với điều kiện CFR và CIF mà theo đó hàng hóa phải được "giao lên tầu tại cảng 
bốc hàng", CPT và CIP quy định hàng hóa phải được giao cho "người chuyên chở". Do vậy, 
nghĩa vụ giao hàng theo hai điều kiện này không có liên quan đến phương tiện vận chuyển - tầu - 
nữa mà chỉ liên quan đến người chuyên chở. 

Các bên nên sử dụng CPT và CIP, trong cả trường hợp thực tế là các bên không định giao hàng 
trực tiếp tới tầu. Trường hợp các bên dự định sử dụng nhiều người chuyên chở - ví dụ, trước 
chặng vận tải chính là vận chuyển từ cơ sở của người bán trong nội địa bằng đường bộ hay 
đường sắt, tới chặng vận tải tiếp theo là vận tải biển tới địa điểm đích quy định khi đó, người bán 
hoàn thành nghĩa vụ giao hàng theo CPT và CIP khi hàng được giao cho người chuyên chở đầu 
tiên. Quy định này chính là điểm khác biệt quan trọng giữa hai điều kiện CPT và CIP và hai điều 
kiện CFR và CIF. 

Trong hai điều kiện CFR và CIF, việc giao hàng chưa thể hoàn thành nếu hàng chưa được đưa 
tới tầu chở hàng ở cảng bốc. Vì vậy, về nguyên tắc, việc giao hàng chỉ hoàn thành khi hàng 
được giao cho người chuyên chở đầu tiên không thể áp dụng cho CFR và CIF, trừ khi chặng vận 
tải đầu cũng được thực hiện bằng vận tải đường biển, ví dụ như sử dụng tầu Feeder gom hàng 
và một con tầu đi biển cho chặng vận tải tiếp theo. 

A5 Di chuyển rủi ro 

Người bán, theo quy định ở điều B5, phải chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hại đối với hàng 
hóa cho đến thời điểm hàng hóa đã được giao phù hợp với điều A4. 

Bình luận: Tất cả điều kiện Incoterms đều dựa trên nguyên tắc là rủi ro về mất mát hoặc hư hại 
đối với hàng hóa được chuyển từ người bán sang người mua khi người bán đã hoàn thành 
nghĩa vụ giao hàng của mình theo điều khoản A4. Điều khoản A5 trong FOB, CRF, và CIF còn 
quy định thêm rằng rủi ro được chuyển giao khi hàng hóa đã "qua lan can tầu ở cảng bốc hàng". 

Phù hợp với nguyên tắc chung của CISG, các điều kiện Incoterms gắn việc di chuyển rủi ro với 
việc giao hàng chứ không gắn với bất kỳ điều kiện nào khác, chẳng hạn gắn với thời điểm 
chuyển giao quyền sở hữu hoặc thời điểm ký kết hợp đồng. Cả Incoterms và CISG đều không 
quy định việc chuyển giao quyền sở hữu đối với hàng hóa hoặc những quyền tài sản khác liên 
quan đến hàng hóa. 

Việc di chuyển rủi ro về mất mát hoặc hư hại đối với hàng hóa chỉ áp dụng đối với những rủi ro 
mang tính bất ngờ chứ không bao gồm mất mát hoặc hư hại do người bán hoặc người mua gây 
ra, ví dụ như việc đóng gói ký mã hiệu hàng hóa không đủ. Vì vậy, ngay cả khi có thiệt hại xảy ra 
sau thời điểm chuyển giao rủi ro, người bán vẫn có thể phải chịu trách nhiệm nếu thiệt hại bị coi 
là do hàng được giao không phù hợp với hợp đồng (xem A1 và lời bình luận cho A9). 
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Điều khoản A5 của tất cả các điều kiện Incoterms đều có cụm từ "theo quy định ở điều B5". Điều 
này nghĩa là có ngoại lệ cho quy tắc cơ bản liên quan đến việc di chuyển rủi ro trong những tình 
huống quy định ở điều B5, những tình huống có thể dẫn tới việc di chuyển sớm rủi ro vì người 
mua đã không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình (xem bình luận cho B5). 

A6 Phân chia chi phí 

Người bán phải, theo quy định trong điều B6, trả: 

• mọi chi phí liên quan tới việc chuyên chở hàng hóa đến tận thời điểm hàng hóa đã được 
giao phù hợp với điều A4 cũng như cước phí và mọi chi phí khác phát sinh từ khoản 
A3a), bao gồm chi phí bốc hàng lên tầu và bất kỳ chi phí nào để dỡ hàng ở nơi đến mà 
người bán phải chịu theo hợp đồng vận tải; và  

• nếu có quy định3, chi phí về làm thủ tục hải quan cần thiết để xuất khẩu hàng hóa, cũng 
như mọi loại thuế và các chi phí phải trả khác khi xuất khẩu và để qúa cảnh qua nước 
khác, nếu những chi phí này do người bán chịu theo hợp đồng vận tải.  

Bình luận: Giống với việc di chuyển rủi ro về mất mát hoặc hư hại đối với hàng hóa, các điều 
kiện Incoterms cũng dựa trên cùng một quy tắc là quy định điểm phân định của việc phân chia 
chi phí tổn là tại thời điểm giao hàng. 

Mọi chi phí phát sinh trước khi người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng của mình theo điều A4 
thì do người bán chịu, còn người mua sẽ chịu mọi chi phí phát sinh sau đó (xem bình luận cho 
B6). Quy tắc này được quy định bổ sung cho B6, theo đó, người mua có thể phải chịu thêm 
những phí tổn nếu người mua không thông báo đầy đủ cho người bán. 

A7 Thông báo cho người mua 

Người bán phải gửi thông báo đầy đủ cho người mua biết hàng hóa đã được giao như phù hợp 
với điều A4 cũng như bất kỳ thông báo nào khác khi được yêu cầu để tạo điều kiện cho người 
mua tiến hành các biện pháp cần thiết để giúp họ nhận hàng. 

Bình luận: Người bán phải thông báo đầy đủ cho người mua thông tin về việc hàng đã được 
giao cũng như thông tin liên quan khác để người mua có thể chuẩn bị kịp thời tiếp nhận giao 
hàng theo điều B4. Trong Incoterms không có quy định nào chỉ rõ hậu qủa của việc người bán 
không thông bán những thông tin này. Nhưng từ Incoterms có thể suy ra rằng việc người bán 
không thông báo là vi phạm hợp đồng. Có nghĩa là người bán có thể bị quy trách nhiệm là vi 
phạm hợp đồng theo luật áp dụng cho hợp đồng mua bán của các bên. 

A8 Bằng chứng về việc giao hàng, chứng từ vận tải hoặc thông điệp điện tử tương đương 

Người bán bằng chi phí của mình phải cung cấp cho người mua, chứng từ vận tải thông thường 
nếu theo tập quán là như vậy hoặc một chứng từ (ví dụ một vận đơn có thể chuyển nhượng 
được, một giấy gửi hàng đường biển không thể chuyển nhượng được , một chứng từ vận tải 
đường thủy nội địa, một giấy gửi hàng đường không, một phiếu gửi hàng đường sắt, một phiếu 
gửi hàng đường bộ, hoặc một chứng từ vận tải đa phương thức) về việc chuyên chở theo hợp 
đồng phù hợp với điều A3. Nếu người bán và người mua đã thỏa thuận thông tin liên lạc bằng 
điện tử, thì chứng từ được nói tới trong phần trên có thể được thay thế bằng một thông điệp điện 
tử (EDI) tương đương. 

Bình luận: Trong các hợp đồng nơi gửi, đặc biệt là các hợp đồng theo điều kiện nhóm C là 
những hợp đồng quy định người bán phải ký và trả tiền chuyên chở, điều tối quan trọng đối với 
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người mua là phải biết rằng người bán đã hoàn thành nghĩa vụ này và đã giao hàng cho người 
chuyên chở. Chứng từ vận tải chính là bằng chứng cho điều này. 

Chứng từ vận tải không thể chuyển nhượng được 

Nói chung, các bên có thể dẫn chiếu tới "một chứng từ vận tải thông thường" cấp bởi người 
chuyên chở khi hàng được giao cho người này là đủ. Nhưng vận tải đường biển sử dụng những 
chứng từ khác nhau. Vận đơn có thể chuyển nhượng được đã được sử dụng nhiều năm trong 
chuyên chở hàng hóa bằng đường biển. Nhưng những năm gần đây, đã xuất hiện các loại 
chứng từ khác, chẳng hạn như chứng từ vận tải không thể chuyển nhượng, loại chứng từ này 
cũng tương tự như loại được sử dụng trong các phương thức vận tải khác. Loại chứng từ này có 
nhiều tên gọi khác nhau - "giấy gửi hàng tầu chợ" (liner waybills), "giấy vận tải đường biển" 
(ocean waybills), "biên lai gửi hàng tại cảng" (cargo quay receipts), "hóa đơn cước phí" (data 
freight receipts) hoặc "giấy gửi hàng đường biển" (sea waybills). Từ "giấy gửi hàng đường biển" 
(sea waybills) thường được sử dụng với nghĩa bao gồm tất cả các loại chứng từ vận tải không 
chuyển nhượng được trong phương thức vận tải hàng hóa bằng đường biển. 

Một điều đáng tiếc là hiện các công ước quốc tế, cũng như hầu hết các luật quốc gia chưa có 
quy định cụ thể đối với loại chứng từ vận tải không thể chuyển nhượng này. (Trừ Mỹ là nơi công 
nhận vận đơn không thể chuyển nhượng được, gọi là "vận đơn đích danh" - " straigh bill of 
lading"). Vì lẽ đó, Uỷ ban đường biển quốc tế (Commité Maritime International - CMI) vào tháng 6 
năm 1990 đã thông qua Các Quy tắc Thống nhất về Giấy gửi hàng đường biển (Uniform Rules 
for Sea Waybills). Các bên phải dẫn chiếu tới Các quy tắc này trong hợp đồng chuyên chở để 
tránh mọi bất định về mặt pháp lý khi sử dụng các chứng từ không giao dịch được (xem phụ lục). 

Liên lạc bằng điện tử và vận đơn 

Điều khoản A8 có tính đến khả năng các bên muốn tham gia vào một "thương vụ phi giấy tờ". 
Nếu các bên đã thỏa thuận sẽ liên lạc bằng điện tử thì việc xuất trình một chứng từ là không bắt 
buộc nữa. 

Tuy nhiên, trong vận tải đường biển, việc thay thế vận đơn bởi trao đổi thông tin điện tử đã làm 
nảy sinh những vấn đề nhất định (xem lời bình CFR A8). 

A9 Kiểm tra - Bao bì - Ký mã hiệu 

Người bán phải thanh toán phí tổn cho các hoạt động kiểm tra (như kiểm tra chất lượng, đo 
lường, cân đong, tính, đếm) cần thiết để giao hàng phù hợp với điều A4. 

Người bán phải, bằng chi phí của mình, cung cấp bao bì (trừ khi theo thông lệ của ngành hàng 
thương mại cụ thể hàng hóa được gửi đi không cần bao gói) bắt buộc phải có cho việc chuyên 
chở hàng hóa do họ thu xếp. Bì đóng hàng phải được ghi ký mã hiệu phù hợp. 

Bình luận: Người mua cần biết chắc rằng người bán đã hoàn thành đúng nghĩa vụ liên quan đến 
tình trạng hàng hóa của mình. Điều này đặc biệt quan trọng khi người mua phải thanh toán tiền 
hàng trước khi nhận và kiểm tra hàng hóa. Tuy vậy, người bán không cần phải tổ chức và thanh 
toán cho việc giám định hàng hóa trước khi giao hàng nếu không có quy định cụ thể trong hợp 
đồng mua bán về vấn đề này. 

Hàng hóa cũng cần được đóng gói đầy đủ. Vì là người tổ chức vận tải, người bán có điều kiện 
thuận lợi để quyết định bao bì cần thiết cho việc chuyên chở hàng hóa. Ký mã hiệu của hàng hóa 
cũng phải được đánh phù hợp với những tiêu chuẩn và quy tắc áp dụng trong lĩnh vực liên quan. 
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A10 Các nghĩa vụ khác 

Người bán phải giúp đỡ người mua, khi được người mua yêu cầu và do người mua chịu rủi ro và 
chi phí, để lấy các chứng từ hoặc thông điệp điện tử tương đương (ngoài những chứng từ đã nói 
ở điều A8) được ký phát hoặc truyền đi ở nước gửi hàng và/hoặc nước xuất xứ nếu người mua 
yêu cầu để nhập khẩu hàng và quá cảnh qua nước khác. 

Người bán phải cung cấp cho người mua khi được yêu cầu các thông tin cần thiết để mua bảo 
hiểm. 

Bình luận: Người bán có nghĩa vụ thông quan hàng xuất khẩu, nhưng sau khi bốc hàng, không 
có nghĩa vụ phải chịu những chi phí và rủi ro phát sinh liên quan đến việc hàng qúa cảnh một 
nước thứ ba, hoặc liên quan đến việc thông quan hàng nhập khẩu tại địa điểm đích. Tuy vậy, 
người bán có nghĩa vụ giúp đỡ người mua lấy tất cả các những chứng từ hoặc thông điệp điện 
tử tương đương cần để người mua làm thủ tục qúa cảnh hay thông quan nhập khẩu cho hàng. 
Song người mua phải hoàn lại cho người bán mọi chi phí phát sinh liên quan đến sự giúp đỡ 
này. Hơn nữa nếu có sự kiện nào bất ổn, người mua phải tự chịu rủi ro. 

Người bán cũng có thể được yêu cầu cung cấp cho người mua những thông tin liên quan đến 
hàng hóa nếu người mua cần để mua bảo hiểm khi miêu tả hàng hóa trong hợp đồng không thể 
suy ra được những thông tin này. 

B CÁC NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI MUA  

B1 Trả tiền hàng 

Người mua phải trả tiền hàng đúng như quy định trong hợp đồng mua bán. 

Bình luận: Người mua có nghĩa vụ phải thanh toán tiền hàng như quy định của hợp đồng mua 
bán. B1 nêu nghĩa vụ cơ bản này tương ứng với nghĩa vụ "cung cấp hàng đúng theo hợp đồng 
mua bán" của người bán, như đã nêu ở A1. 

B2 Giấy phép và các thủ tục 

Người mua phải tự chịu rủi ro và chi phí để lấy giấy phép nhập khẩu hoặc các giấy phép chính 
thức khác và hoàn thành, nếu có quy định4, mọi thủ tục hải quan để nhập khẩu hàng hóa và qúa 
cảnh qua nước khác. 

Bình luận: Người mua phải thực hiện việc thông quan hàng nhập khẩu và chịu mọi chi phí và rủi 
ro liên quan đến việc này. Vì vậy, người mua sẽ không được giải phóng khỏi nghĩa vụ thanh toán 
tiền hàng nếu có một lệnh cấm nhập khẩu trừ khi đối với tình huống này, người mua được bảo 
vệ bởi một điều khoản "miễn trách" trong hợp đồng mua bán. Điều khoản miễn trách này cho 
phép gia hạn thời gian thực hiện nghĩa vụ hợp đồng của người mua, hoặc người mua có thể 
được giải phóng khỏi nghĩa vụ hợp đồng theo luật áp dụng cho hợp đồng (xem bình luận điều 
A2). 

Người mua cũng có nghĩa vụ thực hiện mọi việc cần thiết để đưa hàng qúa cảnh một nước thứ 
ba sau khi hàng đã được giao từ nước người bán, trừ khi theo quy định của hợp đồng chuyên 
chở người bán phải chịu chi phí này. 

B3 Hợp đồng vận tải và bảo hiểm 

a. Hợp đồng chuyên chở:  
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Không có nghĩa vụ5. 

b. Hợp đồng bảo hiểm:  

Không có nghĩa vụ6. 

Bình luận: Mặc dù điều B3 quy định rõ là người mua "không có nghĩa vụ", người mua vẫn phải 
thực hiện những gì cần thiết để tiếp tục việc chuyên chở sau khi hàng đã tới cảng đích vì hầu hết 
các trường hợp sau khi về đến cảng đích, hàng vẫn còn phải chuyên chở đi xa hơn. Người bán 
không có liên quan gì đến quãng đường chuyên chở tiếp theo và người mua cũng không phải 
thực hiện nghĩa vụ trước người bán về chặng vận tải này. "Không có nghĩa vụ" có nghĩa là mọi 
việc mà người mua thực hiện là vì lợi ích của người mua, hợp đồng mua bán không có quy định 
đối với vấn đề này. 

B4 Nhận hàng 

Người mua phải chấp nhận việc giao hàng khi hàng hóa đã được giao như quy định ở điều A4 và 
nhận hàng từ người chuyên chở tại cảng đến quy định. 

Bình luận: Có hai điểm phân định xuất hiện trong các điều kiện nhóm C. Vì người bán hoàn 
thành nghĩa vụ của mình tại thời điểm giao hàng cho người chuyên chở tại địa điểm giao 
hàng(A4), nghĩa vụ của người mua là chấp nhận việc giao hàng này theo quy định của điều B4. 
Nhưng người mua còn có nghĩa vụ tiếp theo là tiếp nhận hàng từ người chuyên chở tại cảng 
đích quy định. Việc tiếp nhận hàng từ người chuyên chở không chỉ vì lợi ích của người mua (như 
ở điều B3) mà còn là một nghĩa vụ phải thực hiện đối với người bán, người đã ký hợp đồng vận 
tải với người chuyên chở. 

Tất nhiên việc người mua phải chấp nhận ngay khi hàng được "giao theo đúng quy định của điều 
A4" không khiến người mua mất quyền khiếu nại người bán khi hàng không giao theo đúng quy 
định của hợp đồng. 

B5 Di chuyển rủi ro 

Người mua phải chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hại đối với hàng hóa kể từ thời điểm hàng 
hóa đã được giao phù hợp với điều A4. 

Người mua phải, nếu họ không thể thông báo theo đúng quy định của điều B7, chịu mọi rủi ro đối 
với hàng hóa kể từ ngày thỏa thuận hoặc ngày cuối cùng của thời hạn quy định cho việc giao 
hàng với điều kiện là hàng hóa đã được cá biệt hóa là thuộc hợp đồng, nghĩa là rõ ràng được 
tách riêng ra hoặc được nhận biết bằng cách nào khác là hàng của hợp đồng. 

Bình luận: Theo quy tắc chung, rủi ro về mất mát hoặc hư hại đối với hàng hóa sẽ do người bán, 
theo quy định tại điều A5, phải chịu cho đến khi hàng được giao tại địa điểm bốc hàng, và do 
người mua chịu kể từ sau thời điểm đó. Thời điểm giao hàng trong các điều kiện khác khau thì 
khác nhau. Trong điều kiện EXW và các điều kiện D, chỉ cần đặt hàng hóa dưới sự định đoạt của 
người mua tại điểm thích hợp, nhưng trong các điều kiện F và C thì thời điểm giao hàng lại liên 
quan đến việc giao hàng cho một người chuyên chở tại nước gửi hoặc cảng bốc hàng (xem bình 
luận cho điều A4 của tất cả các điều kiện này). Trong những điều kiện dành cho chuyên chở 
hàng hóa bằng đường biển, điểm tới hạn của việc giao hàng là dọc mạn con tầu quy định (FAS) 
hoặc giao hàng lên boong tầu (FOB, CFR, CIF). 

Nếu người mua không thông báo đầy đủ theo quy định ở điều B7 về việc giao hàng và/hoặc đích 
đến (xem lời bình B7) có thể dẫn tới sự di chuyển rủi ro sớm, vì vậy người mua không được 
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phép chậm trễ đối với việc giao hàng và di chuyển rủi ro chậm hơn quy định trong hợp đồng mua 
bán. Do đó, việc không thông báo của người mua theo điều B7 sẽ dẫn tới việc rủi ro được 
chuyển giao từ ngày quy định hoặc ngày hết hạn quy định giao hàng. 

Nếu hàng chưa được đặc định hóa là thuộc hợp đồng thì việc di chuyển sớm rủi ro sẽ không thể 
xảy ra. Khi hàng chưa được cá biệt hóa, ví dụ như hàng thuộc loại mà người bán sẽ phải giao 
cho nhiều người mua khác nhau, hàng chỉ được cá biệt hóa khi hàng được "tách riêng ra là hàng 
của hợp đồng". 

B6 Phân chia chi phí 

Người mua, tuỳ theo điều A3 a), phải trả: 

• Mọi chi phí liên quan đến hàng hóa kể từ thời điểm hàng đã được giao phù hợp với điều 
A4; và  

• Mọi chi phí và lệ phí liên quan hàng hóa trong qúa trình chuyên chở cho đến khi hàng tới 
nơi đến thỏa thuận, trừ phi những chi phí và lệ phí đó do người bán chịu theo hợp đồng 
vận tải; và  

• Chi phí dỡ hàng, trừ khi các chi phí đó do người bán phải chịu theo hợp đồng vận tải; và  
• nếu có quy định

7
, mọi chi phí phát sinh thêm do việc không gửi thông báo về hàng hóa 

phù hợp với điều kiện kể từ ngày thỏa thuận hoặc ngày cuối cùng của hạn thời hạn quy 
định cho việc giao hàng, tuy nhiên với điều kiện là hàng hóa đã được cá biệt hóa phù 
hợp với hợp đồng, tức là được tách riêng ra hoặc được nhận biết bằng cách nào khác là 
hàng hóa của hợp đồng; và  

• nếu có quy định7, tất cả những loại thuế quan, thuế và lệ phí khác cũng như các chi phí 
phải trả để làm thủ tục hải quan khi nhập khẩu, và để quá cảnh qua nước khác trừ khi đã 
được tính vào chi phí trong hợp đồng vận tải.  

Bình luận: Nếu người bán phải trả mọi chi phí cần thiết để mang hàng hóa tới địa điểm giao 
hàng và giao hàng cho người vận chuyển (đồng thời trả chi phí dỡ hàng tại địa điểm dỡ hàng 
trong trường hợp cước vận chuyển có bao gồm chi phí này) thì người mua phải trả tất cả các chi 
phí phát sinh sau khi người bán đã hoàn thành nghĩa vụ này của mình. Sự di chuyển rủi ro đồng 
thời xác định việc phân chia chi phí. Sau khi hàng được bốc lên phương tiện vận tải, nếu có sự 
kiện xảy ra vì những tình huống bất ngờ gây nên như tầu bị mắc cạn, đâm va, đình công, sự can 
thiệp của chính phủ, những cản trở do băng giá hoặc do những điều kiện thời tiết khác, khi người 
chuyên chở yêu cầu, người mua phải trả cho người chuyên chở mọi chi phí phát sinh. 

Việc không thông báo và sự di chuyển rủi ro sớm 

Việc không thông báo đầy đủ và kịp thời theo quy định ở điều B7 không chỉ dẫn đến sự di chuyển 
sớm rủi ro (xem lời bình cho B5) mà còn khiến người mua phải thanh toán mọi chi phí tăng thêm 
do sự không thông báo này. Trong trường hợp này, chỉ khi nào hàng đã được cá biệt hóa phù 
hợp với quy định của hợp đồng thì mới phát sinh nghĩa vụ thanh toán các khoản chi phí tăng 
thêm. 

Nghĩa vụ thông quan nhập khẩu của người mua 

Như đã nêu trong lời bình B2, người mua có nghĩa vụ thông quan hàng nhập khẩu, vì vậy, dẫn 
tới quy định B6 là người mua phải thanh toán mọi chi phí phát sinh từ việc thông quan này (thuế 
quan, thuế, các khoản lệ phí chính thức và chi phí liên quan đến việc tiến hành các thủ tục hải 
quan). Sau khi người bán đã hoàn thành nghĩa vụ giao hàng đúng theo quy định A4, người mua 
đồng thời phải trả mọi khoản thuế quan, thuế và các lệ phí khác phát sinh từ việc qúa cảnh hàng 
qua một nước thứ ba trừ chi phí mà người bán phải chịu theo quy định của hợp đồng chuyên 
chở. 
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B7 Thông báo cho người bán 

Người mua phải, vào bất kỳ lúc nào có quyền quyết định thời gian cho việc giao hàng và/hoặc 
nơi đến, gửi thông báo đầy đủ cho người bán về việc đó. 

Bình luận: Như đã trình bày trong lời bình B5 và B6, khi người mua trong hợp đồng mua bán 
được quyền quyết định về thời gian và địa điểm giao hàng nhưng không thông báo cho người 
bán về quyết định của mình thì sẽ gây ra việc di chuyển rủi ro về mất mát hoặc hư hại đối với 
hàng hóa xảy ra trước khi hàng được giao theo quy định của A4. Hơn nữa, người mua có trách 
nhiệm phải trả cho người bán mọi chi phí phát sinh vì sự không thông báo này. 

B8 Bằng chứng về việc giao hàng, chứng từ vận tải hoặc thông điệp điện tử tương đương 

Người mua phải chấp nhận chứng từ vận tải như quy định ở điều A8 nếu chứng từ đó phù hợp 
với hợp đồng. 

Bình luận: Người mua phải chấp nhận chứng từ vận tải khi chứng từ này phù hợp với hợp đồng 
và phù hợp với quy định A8 (xem bình luận cho A8). Nếu người mua từ chối chứng từ vận tải 
(chẳng hạn bằng cách chỉ thị cho ngân hàng không thanh toán cho người bán theo phương thức 
thanh toán tín dụng chứng từ) thì nghĩa là đã vi phạm hợp đồng, và phải chịu trách nhiệm trước 
người bán vì sự vi phạm hợp đồng mua bán này. 

Các biện pháp chế tài có thể bao gồm, chẳng hạn như quyền hủy hợp đồng hoặc khiếu nại đòi 
bồi thường vi phạm hợp đồng. Tuy vậy, người mua không bắt buộc phải chấp nhận một chứng 
từ không phải là bằng chứng về việc giao hàng hoàn hảo. Ví dụ một chứng từ có ghi chú xấu về 
chất lượng hàng hóa ghi trên đó thấp hơn số lượng hàng hóa quy định trong hợp đồng. Những 
chứng từ như vậy được coi là "không hoàn hảo". 

B9 Kiểm tra hàng hóa 

Người mua phải trả phí tổn cho bất kỳ sự giám định hàng hóa nào trước khi gửi hàng, trừ khi 
việc giám định đó là theo lệnh của cơ quan có thẩm quyền ở nước xuất khẩu. 

Bình luận: Như đã bình luận ở A9, người mua phải trả mọi chi phí kiểm tra hàng hóa, nếu hợp 
đồng không quy định những chi phí này do người bán chịu toàn bộ hay từng phần. Đôi khi hợp 
đồng mua bán có quy định rằng nếu kết quả giám định cho thấy hàng hóa không phù hợp 
với  quy định của hợp đồng thì chi phí giám định do người bán chịu. 

Chính quyền một số nước có luật pháp quy định phải có giấy phép nhập khẩu hoặc phải có sự 
cho phép được mua ngoại tệ để thanh toán, có thể yêu cầu giám định hàng hóa trước khi bốc để 
đảm bảo hàng hóa sẽ phù hợp với quy định của hợp đồng. (Việc này thường được gọi là giám 
định trước khi gửi hàng, PSI). Trong trường hợp như vậy, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ 
thông qua một công ty giám định mà mình chỉ định để chỉ đạo công tác giám định. Cơ quan Nhà 
nước chịu chi phí giám định này. Tuy nhiên, nếu không có thỏa thuận cụ thể giữa người bán và 
người mua, người mua là người phải hoàn trả tiền giám định cho cơ quan Nhà nước. 

B10 Các nghĩa vụ khác 

Người mua phải trả mọi phí tổn và lệ phí để lấy các chứng từ hoặc thông điệp điện tử tương 
đương như quy định ở điều A10 và hoàn trả cho người bán những phí tổn do người bán đã chịu 
để giúp đỡ người mua theo quy định của điều A10. 
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Bình luận: Như đã nêu trong lời bình A10, người bán phải giúp đỡ người mua trong việc lấy các 
chứng từ hay thông điệp điện tử có thể cần tới cho việc quá cảnh và nhập khẩu của hàng hoá. 
Tuy vậy, người mua phải chịu mọi rủi ro và chi phí liên quan đến sự giúp đỡ này. Vì vậy, B10 quy 
định rằng người mua phải thanh toán mọi chi phí, lệ phí phát sinh từ việc lấy các chứng từ hay 
thông điệp điện tử này. Người mua phải hoàn lại cho người bán những khoản người bán đã ứng 
trước đó để thực hiện việc giúp đỡ người mua. 

  

  

CIP 

Cước phí trả tới 

(... địa điểm đích quy định) 

 

Ðiều kiện CIP viết tắt của thuật ngữ tiếng Anh "Carrige and Insurance Paid to" dịch ra tiếng Việt 
là "Cước phí và bảo hiểm trả tới..." được hiểu là người bán giao hàng hóa cho người vận tải do 
họ chỉ định, nhưng ngoài ra người bán phải trả phí tổn chuyên chở cần thiết để đưa hàng hóa tới 
địa điểm quy định. Ðiều này có nghĩa là người mua chịu mọi rủi ro và bất kỳ chi phí nào phát sinh 
thêm sau khi hàng hóa đã được giao như ở trên. Tuy nhiên, trong điều kiện CIP người bán còn 
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phải mua bảo hiểm để tránh cho người mua về rủi ro về mất mát hoặc hư hại đối với hàng hóa 
trong qúa trình chuyên chở. 

Theo đó người bán ký hợp đồng bảo hiểm và trả phí bảo hiểm. 

Người mua cần lưu ý rằng theo điều kiện CIP người bán chỉ phải mua bảo hiểm trong phạm vi tối 
thiểu1. Nếu người mua muốn được mua bảo hiểm với phạm vi lớn hơn, họ cần thoả thuận rõ 
ràng với người bán hoặc tự mua thêm bảo hiểm. 

"Người vận tải" là bất kỳ người nào, trong hợp đồng vận tải, cam kết thực hiện hoặc đảm trách 
việc chuyên chở bằng đường sắt, đường bộ, hàng không, đường biển, đường thuỷ nội địa hoặc 
kết hợp các phương thức vận tải đó. 

Nếu có nhiều người vận tải được sử dụng để chuyên chở hàng hóa tới địa điểm đích quy định, 
thì rủi ro chuyển giao khi hàng hóa đã được giao cho người vận tải đầu tiên. 

Điều kiện CIP đòi hỏi người bán phải làm thủ tục xuất khẩu cho hàng hóa . 

Điều kiện này có thể được sử dụng cho phương thức vận tải, kể cả vận tải đa phương thức. 

A CÁC NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BÁN  

A1, A2, A4 tới A10 

Xem lời bình của điều kiện CPT từ A1, A2, A4 tới A10. 

A3 Các hợp đồng vận tải và bảo hiểm 

a. Hợp đồng vận tải:  

Người bán phải ký hợp đồng vận tải bằng chi phí của mình theo những điều khoản  thông 
thường để chuyên chở hàng hóa tới địa điểm đích quy định theo tuyến đường thông thường và 
theo thông lệ. Nếu không thể thỏa thuận hay xác định được về một địa điểm trên thực tế, người 
bán có thể chọn một địa điểm thích hợp nhất đối với mình tại địa điểm đích quy định. 

b. Hợp đồng bảo hiểm:  

Người bán phải tự chịu chi phí mua bảo hiểm hàng hóa như thỏa thuận trong hợp đồng để người 
mua, hoặc bất kỳ ai khác có lợi ích từ hàng hóa được bảo hiểm, có quyền kiện đòi bồi thường 
trực tiếp đối với người bảo hiểm và cung cấp cho người mua hợp đồng bảo hiểm hoặc bằng 
chứng khác về việc mua bảo hiểm. 

Bảo hiểm phải được mua ở người bảo hiểm hoặc một công ty bảo hiểm có tín nhiệm và, trừ khi 
có thỏa thuận khác, với phạm vi bảo hiểm tối thiểu theo Các điều khoản bảo hiểm hàng hóa của 
Hội (Hiệp hội những người bảo hiểm London) hoặc bất kỳ nhóm điều khoản nào tương tự. Thời 
hạn bảo hiểm phải phù hợp với khoản B5 và B4. Nếu được người mua yêu cầu, người bán phải 
cung cấp với chi phí do người mua chịu bảo hiểm rủi ro về chiến tranh, đình công, bạo động và 
dân biến, nếu có thể cung cấp được. Bảo hiểm tối thiểu phải bao gồm tiền hàng quy định theo 
hợp đồng cộng với 10% (nghĩa là 110%) và phải được mua bằng đồng tiền dùng để tính toán 
trong hợp đồng. 
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Bình luận: Khác biệt duy nhất giữa điều kiện CPT và CIP là quy định trong CIP về việc phải mua 
bảo hiểm cho hàng hóa của người bán. Điều này đặc biệt quan trọng đối với người mua vì theo 
điều kiện CIP, rủi ro về mất mát hoặc hư hại đối với hàng hóa được chuyển từ người bán sang 
người mua khi hàng được giao cho người chuyên chở tại địa điểm giao hàng (xem bình luận A5 
điều kiện CPT). 

Hơn nữa, điều cốt yếu là người mua phải được quyền khiếu nại người bảo hiểm một cách độc 
lập với người bán. Vì vậy, cần thiết phải trao cho người mua đơn bảo hiểm trong đó người bảo 
hiểm cam kết bảo hiểm trực tiếp cho người mua. 

Người bán chỉ cần mua bảo hiểm ở "mức tối thiểu" 

Cần lưu ý rằng người bán chỉ cần mua bảo hiểm ở mức tối thiểu. Mức bảo hiểm này chỉ phù hợp 
với hàng rời, loại hàng mà thường không bị mất mát hoặc hư hại trong khi vận chuyển nếu không 
có sự kiện gì xảy ra đối với con tầu và hàng hóa (tầu mắc cạn, đâm va, cháy, v...v). Vì vậy, người 
mua và người bán nên thỏa thuận rằng người bán sẽ mua một loại bảo hiểm phù hợp hơn. 
Người mua khi đó nên nêu cụ thể mức bảo hiểm mà anh ta muốn. 

Theo Các điều khoản bảo hiểm hàng hóa (Institute Cargo Clauses - của Hiệp Hội người bảo 
hiểm London), có ba mức bảo hiểm là A, B, C. Điều kiện bảo hiểm C là mức bảo hiểm thấp nhất, 
mức độ tăng dần đối với điều kiện bảo hiểm B và A. Tuy nhiên, ngay cả điều kiện bảo hiểm rộng 
nhất là A cũng không phải là loại bảo hiểm mà người ta thường nhầm lẫn gọi là  "bảo hiểm mọi 
rủi ro". Hơn nữa, có những ngoại lệ khác mà điều kiện bảo hiểm A không bảo hiểm, ví dụ như 
tổn thất hàng hóa do tình trạng vỡ nợ hay gian lận, hoặc những thiệt hại về tài chính gây ra bởi 
sự chậm giao hàng. 

Thời hạn bảo hiểm 

Thời hạn bảo hiểm phải trùng với thời hạn chuyên chở và phải bảo vệ người mua bắt đầu từ lúc 
ngươì mua phải chịu rủi ro về mất mát hoặc hư hại đối với hàng hóa (ví dụ, từ lúc hàng được 
giao cho người chuyên chở tại địa điểm giao hàng). Thời hạn bảo hiểm phải được kéo dài tới lúc 
hàng đến địa điểm đích quy định. 

Một số rủi ro cần phải được bảo hiểm bổ sung 

Một số rủi ro đặc biệt cần phải được bảo hiểm bổ sung, và nếu người mua yêu cầu được bảo 
hiểm cho những rủi ro này, với chi phí do người mua chịu người bán phải thực hiện, nếu được - 
ví dụ, bảo hiểm cho rủi ro chiến tranh, đình công, bạo động, và dân biến. 

Tổng giá trị bảo hiểm 

Tổng giá trị bảo hiểm phải tương ứng với giá ghi trong hợp đồng cộng 10%. Khoản 10% bổ sung 
là giành để bảo hiểm khoản lợi nhuận bình quân mà người mua dự tính thu được từ thương vụ 
này. Đồng tiền bảo hiểm phải là đồng tiền tính giá trong hợp đồng. Vì vậy, nếu việc thanh toán 
tiền hàng phải được thực hiện bằng một loại tiền tệ có thể chuyển đổi được thì bảo hiểm cũng 
phải được người bán ký được đồng tiền chuyển đổi được. 

B CÁC NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI MUA  

B1 tới B9 

Xem lời bình của điều kiện CPT từ B1 đến B9 
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B10 Các nghĩa vụ khác 

Người mua phải trả mọi phí tổn và lệ phí để lấy các chứng từ hoặc thông điệp điện tử tương 
đương nói trong điều A10 và hoàn trả cho người bán những phí tổn và lệ phí mà người bán phải 
chịu để giúp người mua theo quy định ở điều A10. 

Người mua phải cung cấp cho người bán, khi được yêu cầu các thông tin cần thiết để mua thêm 
bảo hiểm. 

Bình luận: Người mua phải hiểu rằng người bán chỉ có nghĩa vụ mua bảo hiểm ở mức tối thiểu. 
Điều kiện bảo hiểm này trong nhiều thương vụ buôn bán hàng thành phẩm là không đủ. Vì vậy, 
trong hợp đồng mua bán, người mua nên yêu cầu người bán mua bảo hiểm với phạm vi rộng 
hơn, thường là mua bảo hiểm điều kiện A hoặc điều kiện bảo hiểm có phạm vi tương tự. Tuy 
nhiên, nghĩa vụ của người bán vẫn chỉ giới hạn ở quy định trong điều A3 nếu hợp đồng không có 
quy định liên quan, và người mua phải dàn xếp và trả tiền bảo hiểm cho phần tăng thêm. 

Nói chung, từ hợp đồng mua bán, người bán thường biết phải mua bảo hiểm với những thông tin 
cụ thể về hàng hóa (căn cứ vào giá trị hóa đơn của hàng hóa, đích đến, v...v). Nếu người bán 
không biết, theo yêu cầu của người bán, người mua có nghĩa vụ phải cung cấp mọi thông tin bổ 
sung cần thiết. 

(Xem thêm lời bình CPT B10) 

  

  

DAF 

Giao tại biên giới 

(... địa điểm quy định ) 
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Điều kiện DAF viết tắt của thuật ngữ tiếng Anh "Delivered At Frontier" dịch ra tiếng Việt là "Giao 
tại biên giới" được hiểu là người bán hoàn thành việc giao hàng khi hàng hóa được đặt dưới sự 
định đoạt của người mua trên phương tiện vận tải chở đến, chưa dỡ ra, đã hoàn thành thủ tục 
xuất khẩu, nhưng chưa làm thủ tục nhập khẩu ở địa điểm và nơi quy định tại biên giới, nhưng 
chưa qua biên giới hải quan của nước liền kề. Thuật ngữ "biên giới có thể được sử dụng cho bất 
kỳ đường biên giới nào kể cả biên giới của nước xuất khẩu. Do đó, điều đặc biệt quan trọng là 
đường biên giới phải được xác định một cách chính xác bằng cách luôn luôn phải quy định địa 
điểm và nơi đến trong điều kiện này. 

Tuy nhiên, nếu các bên muốn người bán chịu trách nhiệm về việc dỡ hàng hóa từ phương tiện 
vận tải chở đến và chịu mọi chi phí rủi ro và phí tổn về dỡ hàng, điều này cần được quy định rõ 
ràng bằng cách bổ sung từ ngữ rõ nghĩa trong hợp đồng mua bán

1. 

Điều kiện này có thể được sử dụng cho mọi loại phương thức vận tải khi hàng hóa được giao tại 
biên giới trên đất liền. Khi việc giao hàng diễn ra ở cảng đến, trên boong tầu hoặc trên cảng, nên 
sử dụng các điều kiện DES hoặc DEQ. 

A NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BÁN  

A1 Cung cấp hàng hóa theo đúng hợp đồng 

Người bán phải cung cấp hàng hóa và hóa đơn thương mại, hoặc thông điệp điện tử tương 
đương, theo đúng hợp đồng mua bán và bất kỳ bằng chứng nào về việc đó mà hợp đồng yêu 
cầu. 
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Bình luận: Người bán phải cung cấp hàng hóa phù hợp với quy định của hợp đồng. Theo thông 
lệ, người bán phải cấp hóa đơn cho người mua để được thanh toán tiền hàng. Hơn nữa, người 
bán phải xuất trình mọi bằng chứng nêu trong hợp đồng để chứng tỏ sự phù hợp của hàng hóa 
với quy định hợp đồng. 

Phần quy định này chỉ có ý nghĩa nhắc lại nghĩa vụ chính của người bán trong một hợp đồng 
mua bán hàng hóa. 

A2 Giấy phép và thủ tục 

Người bán phải tự chịu rủi ro và chi phí để lấy giấy phép xuất khẩu hoặc các giấy phép chính 
thức khác hoặc chứng từ khác cần thiết để đặt hàng hoá dưới quyền định đoạt của người mua  

Người bán phải thực hiện, nếu có quy định2, mọi thủ tục hải quan cần thiết để xuất khẩu hàng 
hóa đến nơi giao hàng quy định tại biên giới và qúa cảnh qua nước khác. 

Bình luận: Người bán phải thông quan hàng xuất khẩu, chi phí và rủi ro liên quan. Do vậy, nếu 
có một lệnh cấm xuất khẩu hoặc có một loại thuế xuất khẩu đặc biệt áp dụng cho hàng hóa, và 
nếu có những quy định khác do chính phủ đặt ra khiến cho việc xuất khẩu hàng tốn kém hơn dự 
tính, người bán phải chịu toàn bộ rủi ro và chi phí này. Mặc dù vậy, hợp đồng mua bán thường 
có những quy định nhất định mà dựa vào đó người bán được bảo vệ khi gặp những tình huống 
bất ngờ như thế này. Theo CISG và những quy định điều chỉnh lĩnh vực tương đương trong các 
đạo luật mua bán hàng hóa quốc gia của nhiều nước, những lệnh cấm xuất khẩu mà các bên 
không thấy trước và không thể thấy trước được có thể giải phóng người bán khỏi nghĩa vụ của 
mình theo hợp đồng mua bán. 

A2 quy định rằng người bán phải thực hiện mọi việc liên quan đến thủ tục qúa cảnh trước khi 
hàng được giao cho người mua. Quy định này cũng đúng với trường hợp hàng hóa phỉa được 
chuyên chở qua nhiều nước trước khi đến được địa điểm quy định theo DAF trong hợp đồng 
mua bán. DAF thường được sử dụng trong những tình huống như thế này, đặc biệt là chuyên 
chở hàng hóa bằng đường sắt. Việc không tuân theo những quy định trên sẽ khiến người bán 
không tới được điểm giao hàng thỏa thuận. 

A3 Hợp đồng vận tải và bảo hiểm 

a) Hợp đồng vận tải: 

Người bán phải ký hợp đồng vận tải bằng chi phí của mình để chuyên chở hàng hóa tới địa điểm 
quy định, nếu có, ở nơi giao hàng tại biên giới. Nếu không thỏa thuận được về một nơi giao hàng 
quy định tại biên giới, hoặc không thể xác định được trên thực tế, người bán có thể chọn một địa 
điểm ở nơi giao hàng quy định mà họ cho là phù hợp nhất. 

Tuy nhiên, nếu được người mua yêu cầu, người bán có thể thỏa thuận ký hợp đồng vận tải theo 
những điều kiện thông thường với rủi ro và chi phí do người mua chịu để tiếp tục chở hàng hóa 
vượt qua địa điểm quy định tại biên giới tới nơi đến cuối cùng bên trong nước nhập khẩu là do 
người mua chỉ định. Người bán có thể từ chối ký hợp đồng như vậy và, nếu hoặc là vậy, phải 
thông báo ngay lập tức cho người mua. 

b) Hợp đồng bảo hiểm:  

Không có nghĩa vụ
 3 

. 
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Bình luận: Theo quy định của các điều kiện nhóm D, người bán phải đảm bảo là hàng hóa tới 
địa điểm quy định. Từ quy định này có thể suy ra là người bán phải tổ chức và trả tiền chuyên 
chở hàng hóa. Cũng theo điều kiện nhóm D, việc lựa chọn phương thức vận tải của người bán 
cũng chỉ liên quan đến người mua trong chừng mực liên quan đến nghĩa vụ nhận hàng của 
người mua từ người chuyên chở. Nếu người bán lựa chọn một phương thức vận tải gây khó 
khăn và tốn kén cho người mua trong việc nhận hàng từ người chuyên chở thì bất kỳ chi phí hay 
rủi ro phát sinh nào liên quan đến việc lựa chọn phương thức vận tải của người bán sẽ do người 
bán chịu. 

Thông thường, điểm ghi sau điều kiện D quy định nơi mà hàng hóa phải được giao tại đích đến. 
Trong trường hợp có nhiều sự lựa chọn cho điểm giao hàng này, và cho hợp đồng mua bán 
cũng như thông lệ mua bán không chỉ rõ người bán phải lựa chọn điểm nào, người bán có thể 
"chọn điểm giao hàng thích hợp nhất cho mình". Incoterms 2000 bổ sung quy định đối với những 
trường hợp đôi khi cũng xảy ra, khi người mua, tự chịu rủi ro và chi phí, yêu cầu người bán ký 
hợp đồng tiếp tục chuyên chở hàng hóa sau khi hàng đã tới điểm giao hàng quy định tại biên 
giới. 

A4 Giao hàng 

Người bán phải đặt hàng hóa dưới sự định đoạt của người mua trên phương tiện vận tải chở 
đến và chưa dỡ ra ở nơi giao hàng quy định tại biên giới vào ngày hoặc trong thời hạn quy định. 

Bình luận: Người bán theo các điều kiện nhóm D phải "đặt hàng hóa dưới sự định đoạt của 
người mua" tại địa điểm đích. Ðiểm chính xác diễn ra việc giao hàng phụ thuộc vào điều kiện D 
nào. Theo DAF A4, hàng hóa phải đặt dưới sự định đoạt của người mua ở "điểm giao hàng quy 
định tại biên giới". Incoterms 2000 quy định cụ thể rằng hàng được đặt dưới sự định đoạt của 
người mua khi hàng "vẫn còn trên phương tiện vận tải chở đến và chưa được dỡ" (xem bình 
luận DDU và DDP). 

Nếu trong hợp đồng mua bán chỉ có biên giới giao hàng là cụ thể, không có quy định gì liên quan 
tới điểm giao hàng chính xác (ví dụ hợp đồng chỉ quy định là "DAF biên giới Italia"), người bán có 
thể chọn địa điểm thích hợp nhất với mình trên biên giới này để giao hàng. 

Mặc dù thường được áp dụngcho việc chuyên chở hàng hóa bằng đường sắt, DAF có thể được 
áp dụng cho mọi phương thức vận tải. Việc chuyên chở hàng hóa bằng đường sắt thường được 
áp dụng khi đã qua cả biên giới mà không cần phải chuyển tải hàng hóa từ toa tầu này sang toa 
tầu khác. Vì thế không thật sự có việc "đặt hàng hóa dưới sự định đoạt của người mua". Theo 
yêu cầu của người mua, người bán sẽ cung cấp cho người mua một chứng từ vận tải đường sắt 
chở suốt tới địa điểm đích cuối cùng trên nước người nhập khẩu (xem bình luận A3a) ii) và A8). 

A5 Chuyển rủi ro 

Người bán, theo quy định ở điều B5, phải chịu mọi rủi ro về mất mát và hư hại đối với hàng hóa 
đến tận thời điểm hàng hóa đã được giao phù hợp với điều A4. 

Bình luận: Tất cả các điều kiện Incoterms đều dựa trên nguyên tắc là rủi ro về mất mát hoặc hư 
hại đối với hàng hóa được chuyển từ người bán sang người mua khi người bán đã hoàn thành 
nghĩa vụ giao hàng của mình theo điều khoản A4. Điều A5 trong FOB, CFR, và CIF còn quy định 
thêm rằng rủi ro được chuyển giao khi hàng hóa đã "qua lan can tầu tại cảng bốc hàng". 

Phù hợp với nguyên tắc chung của CISG, các điều kiện Incoterms gắn việc di chuyển rủi ro với 
việc giao hàng chứ không gắn với bất kỳ điều kiện nào khác, chẳng hạn gắn với thời điểm 
chuyển giao quyền sở hữu hoặc thời điểm ký kết hợp đồng. Cả Incoterms và CISG đều không 
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quy định chuyển giao quyền sở hữu đối với hàng hóa hoặc những quyền tài sản khác không liên 
quan đến hàng hóa. 

Việc di chuyển rủi ro về mất mát hoặc hư hại đối với hàng hóa chỉ áp dụng đối với những rủi ro 
không lường trước được chứ không bao gồm mất mát hoặc hư hại đối với người bán hoặc người 
mua gây ra, ví dụ như việc đóng gói và ghi ký mã hiệu hàng hóa không đủ. Vì vậy, ngay cả khi có 
thiệt hại xảy ra sau thời điểm chuyển giao rủi ro, người bán vẫn có thể phải chịu trách nhiệm nếu 
thiệt hại bị coi là do hàng giao không phù hợp với hợp đồng (xem A1 và phần bình luận của A9). 

Điều khoản A5 của tất cả các điều kiện Incoterms đều có cụm từ "theo quy định ở điều B5". Điều 
này nghĩa là có ngoại lệ cho quy tắc cơ bản liên quan đến việc di chuyển rủi ro trong những tình 
huống quy định tại điều B5, những tình huống có thể dẫn tới việc di chuyển sớm rủi ro vì người 
mua đã không thực hiện nghĩa vụ của mình (xem bình luận cho điều B5). 

A6 Phân chia phí tổn 

Người bán, theo quy định ở khoản B6, phải trả: 

• ngoài chi phí phát sinh từ khoản A3a), mọi chi phí liên quan đến hàng hóa cho đến tận 
thời điểm hàng hóa đã được giao phù hợp với điều A4; và  

• nếu có quy định4, chi phí về thủ tục hải quan cần thiết để xuất khẩu cũng như mọi loại 
thuế quan, thuế và lệ phí khác phải trả khi xuất khẩu và qúa cảnh qua nước khác, trước 
khi giao hàng phù hợp với điều A4.  

Bình luận: Giống với việc di chuyển rủi ro về mất mát hoặc hư hại đối với hàng hóa, các điều 
kiện Incoterms cũng dựa trên cùng một quy tắc quy định điểm phân định của việc phân chia phí 
tổn là tại thời điểm giao hàng. Mọi chi phí phát sinh trước khi người bán hoàn thành nghĩa vụ 
giao hàng của mình theo điều A4 thì do người bán chịu, còn người mua sẽ chịu mọi chi phí phát 
sinh sau đó (xem bình luận điều B6). Quy tắc này được quy định bổ sung cho B6, theo đó, người 
mua có thể phải chịu thêm những phí tổn nếu người mua không thông báo đầy đủ cho người 
bán. 

Điều kiện nhóm D quy định rằng nghĩa vụ của người bán chỉ hoàn thành khi hàng hóa đã thật sự 
tới địa điểm đích và đặt dưới quyền định đoạt của người mua, do đó, người bán phải thực hiện 
tất cả những gì cần thiết để đạt điều đó. A3 trong các điều kiện nhóm D vẫn quy định người bán 
phải ký hợp đồng chuyên chở và A6 của các điều kiện nhóm D thì quy định rằng người bán phải 
thanh toán mọi chi phí liên quan đến các thủ tục hải quan, thuế quan, thuế, và các loại lệ phí 
khác phải nộp ở giai đoạn trước khi giao hàng, phù hợp với A4. Tất nhiên mọi chi phí cho việc 
chuyên chở hàng hóa sau khi hàng đã được giao thì do người mua chịu. 

A7 Thông báo cho người mua 

Người bán phải gửi thông báo đầy đủ cho người mua biết về việc gửi hàng hóa tới nơi quy định 
tại biên giới cũng như mọi thông báo khác theo yêu cầu để tạo điều kiện cho người mua tiến 
hành các biện pháp cần thiết để giúp họ nhận hàng. 

Bình luận: Người bán phải thông báo đầy đủ cho người mua thông tin về việc hàng đã sẵn sàng 
tại địa điểm thỏa thuận hoặc tại điểm đã được lựa chọn để người mua có thể chuẩn bị kịp thời 
tiếp nhận giao hàng theo điều B4. Trong Incoterms không có quy định nào chỉ rõ hậu qủa của 
việc người bán không thông bán những thông tin này. Nhưng từ Incoterms có thể suy ra rằng 
việc người bán không thông báo sẽ bị coi là vi phạm hợp đồng. Có nghĩa là người bán có thể bị 
quy trách nhiệm là vi phạm hợp đồng theo luật áp dụng cho hợp đồng mua bán của các bên. 
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A8 Bằng chứng về việc giao hàng, chứng từ vận tải hoặc thông điệp điện tử tương đương 

Người bán, bằng chi phí của mình phải cung cấp cho người mua các chứng từ thông thường 
hoặc bằng chứng khác về việc giao hàng ở nơi quy định tại biên giới, phù hợp với khoản A3a). 

Người bán phải, nếu các bên thỏa thuận tiếp tục vận chuyển hàng hóa qua biên giới phù hợp với 
khoản A3a) ii), cung cấp cho người mua, theo yêu cầu của người mua và do người mua chịu rủi 
ro và chi phí, chứng từ vận tải chở suốt lấy được ở nước gửi hàng về việc chuyên chở hàng hóa 
theo các điều kiện thông thường từ địa điểm gửi hàng ở nước đó tới nơi đến cuối cùng ở nước 
nhập khẩu do người mua chỉ định. 

Nếu người bán và người mua đã thỏa thuận thông tin liên lạc bằng điện tử thì chứng từ được nói 
tới trong đoạn trên có thể được thay thế bằng một thông điệp điện tử (EDI) tương đương. 

Bình luận: Khi hàng đã thực sự được giao tại biên giới, người bán, bằng chi phí của mình, phải 
cung cấp cho người mua "một chứng từ thông thường hoặc một bằng chứng khác về việc giao 
hàng". Tuy nhiên, như đã bình trong DAF A4, trong chuyên chở bằng đường sắt hàng hóa 
thường vẫn được giữ nguyên trên toa và tiếp tục hành trình tới nơi đến cuối cùng. Khi đó người 
bán phải cung cấp cho người mua "chứng từ vận tải chở suốt" đích danh thông thường nếu 
người bán đã thỏa thuận với người mua về việc sẽ tiếp tục chuyên chở hàng hóa sau thời điểm 
giao hàng phù hợp với điều A3a) ii). Các chứng từ này có thể được thay thế bằng thông điệp 
điện tử nếu các bên đã thỏa thuận liên lạc bằng điện tử. 

A9  Kiểm tra - Bao bì - mã hiệu 

Người bán phải trả phí tổn cho việc kiểm tra (như kiểm tra chất lượng, cân đong, tính đếm) cần 
thiết để giao hàng phù hợp với điều A4. 

Người bán phải, bằng chi phí của mình, cung cấp bao bì (trừ khi theo thỏa thuận hoặc thông lệ 
của một ngành hàng thương mại cụ thể hàng hóa của hợp đồng được giao không kèm theo bao 
bì) cần thiết cho việc giao hàng tại biên giới và để vận chuyển hàng tiếp theo trong chừng mực 
mà các điều kiện liên quan đến việc vận chuyển (ví dụ phương thức vận tải, nơi đến) đã được 
người bán trước khi ký hợp đồng mua bán hàng được ký. Bao bì đóng hàng phải được ghi ký mã 
hiệu phù hợp. 

Bình luận: Người mua cần biết chắc rằng người bán đã hoàn thành đúng nghĩa vụ liên quan đến 
tình trạng hàng hóa của mình. Điều này đặc biệt quan trọng khi người mua phải thanh toán tiền 
hàng trước khi nhận và kiểm tra hàng hóa. Tuy vậy, người bán không cần phải tổ chức và thanh 
toán cho việc giám định hàng hóa trước khi giao hàng nếu không có quy định cụ thể trong hợp 
đồng mua bán về vấn đề này. 

A10 Các nghĩa vụ khác 

Người bán phải cung cấp cho người mua theo yêu cầu của người mua và do người mua chịu rủi 
ro và chi phí, mọi sự cần thiết để lấy các chứng từ hoặc thông điệp điện tử tương đương (ngoài 
chứng từ đã nói ở điều A8) được ký phát hoặc truyền đi ở nước gửi hàng và/hoặc nước xuất 
xuất xứ mà người mua yêu cầu để nhập khẩu hàng hóa và, nếu cần thiết, qúa cảnh qua nước 
khác.Người bán phải cung cấp cho người mua, khi được yêu cầu, các thông tin cần thiết để mua 
bảo hiểm. 
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Bình luận: Người bán có nghĩa vụ tiến hành mọi thủ tục hải quan cần thiết cho việc xuất khẩu 
hàng hóa và cho việc qúa cảnh hàng hóa trước khi giao hàng. Nhưng người bán không phải chịu 
bất kỳ chi phí hay rủi ro nào liên quan đến việc qúa cảnh hàng hóa qua một nước khác hoặc liên 
quan đến việc thông quan nhập khẩu sau khi hàng đã được đưa tới biên giới. Tuy vậy, người 
bán có nghĩa vụ giúp đỡ người mua lấy tất cả những chứng từ (ví dụ, chứng nhận xuất xứ, 
chứng nhận vệ sinh, biên bản giám định hoàn hảo, giấy phép nhập khẩu) hoặc những thông điệp 
điện tử tương đương có thể được yêu cầu để người mua tiến hành các thủ tục thông quan nhập 
khẩu cho hàng. 

Song người mua phải hoàn lại cho người bán mọi chi phí phát sinh liên quan đến sự giúp đỡ 
này. Hơn nữa, nếu có sự kiện nào bất ổn, người mua phải tự chịu rủi ro. 

Người bán cũng có thể được yêu cầu cung cấp cho người mua những thông tin liên quan đến 
hàng hóa nếu người mua cần để mua bảo hiểm khi miêu tả về hàng hóa trong hợp đồng không 
đủ rõ. 

B NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI MUA   

B1 Trả tiền hàng 

Người mua phải trả tiền hàng như quy định trong hợp đồng mua bán. 

Bình luận: Người mua có trách nhiệm thanh toán tiền như đã thỏa thuận trong hợp đồng mua 
bán. Điều B1 quy định nghĩa vụ chủ yếu này của người mua tương ứng với nghĩa vụ cung cấp 
hàng hóa phù hợp với hợp đồng của người bán, như quy định trong điều A1. 

B2 Giấy phép, cho phép và thủ tục 

Người mua phải tự chịu rủi ro và chi phí để lấy giấy phép nhập khẩu hoặc các giấy phép chính 
thức khác hoặc các chứng từ và hoàn thành, nếu có quy định

5, mọi thủ tục hải quan cần thiết để 
nhập khẩu hàng hóa và vận chuyển tiếp theo. 

Bình luận: Người mua phải thực hiện việc thông quan hàng nhập khẩu và chịu mọi chi phí và rủi 
ro liên quan đến việc này. Vì vậy, người mua sẽ không được giải phóng khỏi nghĩa vụ thanh toán 
tiền hàng nếu có một lệnh cấm nhập khẩu, trừ khi đối với tình huống này người mua có thể dựa 
vào một điều khoản "miễn trách" trong hợp đồng mua bán. Điều khoản miễn trách này cho phép 
gia hạn thời hạn thực hiện nghĩa vụ hợp đồng của người mua, hoặc được giải phóng khỏi nghĩa 
vụ hợp đồng theo luật áp dụng cho hợp đồng (xem bình luận điều A2). 

Người mua cũng có nghĩa vụ thực hiện mọi việc cần thiết để đưa hàng qúa cảnh một nước thứ 
ba sau khi hàng đã được giao từ nước người bán, trừ khi theo quy định của hợp đồng chuyên 
chở người bán phải chịu chi phí này. 

B3 Hợp đồng vận tải và bảo hiểm 

a. Hợp đồng vận tải :  

Không có nghĩa vụ
6
. 

b. Hợp đồng bảo hiểm:  

Không có nghĩa vụ
7
. 
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Bình luận: Mặc dù điều B3 quy định rõ là người mua "không có nghĩa vụ", người mua vẫn phải 
có trách nhiệm thực hiện những gì cần thiết để tiếp tục việc chuyên chở sau khi hàng đã tới địa 
điểm nếu người mua chưa thỏa thuận với người bán để người bán thực hiện nốt phần việc này 
(xem A3 a) ii)). Người bán không có liên quan gì đến quãng đường chuyên chở tiếp theo và 
người mua cũng không phải thực hiện nghĩa vụ trước người bán về chặng vận tải này. "Không 
có nghĩa vụ" là mọi việc mà người mua thực hiện là vì lợi ích của người mua, hợp đồng mua bán 
không điều chỉnh vấn đề này. 

B4 Nhận hàng 

Người mua phải hàng khi hàng đã được giao phù hợp với điều A4. 

Bình luận: Trong tất cả các điều kiện nhóm D, B4 đều quy định rằng người mua phải tiếp nhận 
hàng ngay sau khi hàng được đặt dưới sự định đoạt của người mua theo điều A4. Theo A4 của 
mọi điều kiện nhóm D, người bán phải đặt hàng hóa dưới sự định đoạt của người mua "tại một 
thời điểm hoặc trong khoảng thời gian quy định". 

Nếu hàng hóa được đặt dưới sự định đoạt của người mua trước thời gian quy định, người mua 
không có nghĩa vụ phải tiếp nhận hàng trước thời gian quy định, mặc dù người mua có thể tự ý 
thực hiện việc này. Nếu hàng hóa được đặt dưới sự định đoạt của người mua qúa muộn, người 
mua có thể buộc người bán phải chịu trách nhiệm cho việc vi phạm hợp đồng theo luật áp dụng 
cho hợp đồng. Người mua có thể đòi bồi thường thiệt hại từ người bán, hoặc nếu đó là một sự vi 
phạm nghiêm trọng, người mua có thể hủy hợp đồng. 

B5 Chuyển rủi ro 

Người mua phải chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hại đối với hàng hóa kể từ thời điểm hàng 
hóa đã được giao, phù hợp với điều A4. 

Người mua phải, nếu không gửi thông báo phù hợp với điều B7, chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc 
hư hại đối với hàng hóa kể từ ngày giao hàng quy định hoặc ngày cuối cùng của thời hạn quy 
định cho việc giao hàng với điều kiện là hàng hóa đã được cá biệt hóa phù hợp theo hợp đồng, 
nghĩa là rõ ràng được tách riêng ra hoặc được nhận biết bằng cách khác là hàng của hợp đồng. 

Bình luận: Theo quy tắc chung, rủi ro về mất mát hoặc hư hại đối với hàng hóa sẽ do người bán, 
theo quy định tại điều A5, phải chịu cho đến khi hàng được giao tại điểm giao hàng, và do người 
mua chịu kể từ sau thời điểm đó. Thời điểm giao hàng trong các điều kiện khác nhau thì khác 
nhau. Trong điều kiện EXW và các điều kiện D, chỉ cần đặt hàng hóa dưới sự định đoạt của 
người mua tại điểm thích hợp, nhưng trong các điều kiện F và C thì thời điểm giao hàng lại liên 
quan đến việc giao hàng cho một người chuyên chở tại nước gửi hoặc cảng bốc hàng (xem bình 
luận cho điều A4 của tất cả các điều kiện này). Trong những điều kiện giành cho chuyên chở 
hàng hóa bằng đường biển, điểm phân định của việc giao hàng là dọc mạn con tầu quy định 
(FAS) hoặc giao hàng lên boong tầu (FOB, CFR, CIF). 

Hậu qủa của việc người mua không thông báo 

Mặc dù người bán theo quy định EXW hoặc theo các điều kiện nhóm D có thể di chuyển rủi ro 
bằng chính hành vi của mình là đặt hàng hóa dưới sự định đoạt của người mua, nhưng việc này 
có thể bị cản trở nếu người mua không thông báo theo điều B7. Điều này có thể xảy ra khi người 
mua là người có trách nhiệm quyết định (1) thời điểm trong một khoảng thời gian quy định mà 
hàng phải sẵn sàng hoặc (2) địa điểm giao hàng (xem lời bình B7). Việc không thực hiện những 
nghĩa vụ này dẫn tới sự di chuyển rủi ro sớm: người mua không được phép thực hiện nghĩa vụ 
của mình liên quan đến giao hàng và việc chuyển rủi ro cũng không được lâu hơn thời gian dự 
tính theo hợp đồng mua bán. Như vậy, việc không thông báo theo quy định B7 sẽ dẫn tới sự 
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chuyển rủi ro xảy ra "từ ngày thỏa thuận hoặc từ ngày cuối cùng của thới hạn quy định cho việc 
giao hàng". 

Cá biệt hóa hàng hóa và sự di chuyển rủi ro 

Nếu hàng hóa chưa được đặc định hóa theo đúng quy định của hợp đồng, việc di chuyển rủi ro 
sẽ không xảy ra. Ví dụ, một loại hàng hóa nhất định mà người bán phải giao cho nhiều người 
mua, được cá biệt hóa khi được để riêng hẳn ra, hoặc có thể phân biệt bằng một cách khác là 
hàng hóa của hợp đồng. 

Sự cá biệt này thường được thực hiện khi người bán giao hàng cho người chuyên chở và lô 
hàng được đánh dấu là dành cho người mua - trừ khi hàng thuộc loại hàng rời và chỉ được cá 
biệt hóa giữa những người mua khi hàng tới địa điểm đích. 

B6 Phân chia phí tổn 

Người mua phải trả: 

• mọi chi phí liên quan đến hàng hóa kể từ thời điểm hàng đã được giao phù hợp với điều 
A4; bao gồm chi phí dỡ hàng cần thiết để nhận hàng hóa từ phương tiện vận tải ở nơi 
quy định tại biên giới; và  

• mọi chi phí phát sinh thêm nếu không nhận hàng hóa khi đã được giao phù hợp với điều 
A4, hoặc không gửi thông báo phù hợp với điều B7, với điều kiện là hàng hóa đã được 
cá biệt hóa phù hợp cho hợp đồng, nghĩa là rõ ràng được tách riêng ra hoặc được nhận 
biết bằng cách nào khác là hàng hóa của hợp đồng.  

• nếu có quy định8, chi phí về thủ tục hải quan cũng như mọi loại thuế và lệ phí khác phải 
trả khi nhập khẩu hàng hóa và vận chuyển tiếp theo.  

Bình luận: Nếu người bán theo điều A4, phải đặt hàng hóa dưới sự định đoạt của người mua ở 
điểm giao hàng quy định tại biên giới thì người mua, theo DAF B6, phải trả tất cả chi phí phát 
sinh sau khi hàng đã sẵn sàng dưới sự định đoạt của mình.Người bán phải trả chi phí dỡ hàng 
cần thiết để có thể đặt hàng dưới sự định đoạt của người mua. Song, nếu các bên dự định bốc 
hàng lên một phương tiện vận chuyển khác, các bên nên quy định cụ thể việc dỡ và bốc hàng 
lên phương tện vận chuyển tiếp theo thuộc về ai, chẳng hạn như cụ thể hóa điều kiện Incoterms 
trong hợp đồng mua bán là "bốc hàng lên phương tiện vận chuyển tiếp sau". 

Khi áp dụng điều kiện DAF trong vận chuyển đường sắt, hàng hóa thường vẫn được để nguyên 
trên cùng một toa hàng, và điểm giao hàng nêu trong hợp đồng chủ yếu thuộc vai trò là điểm 
phân chia cước phí đường sắt giữa chuyên chở bên (nghĩa là điểm tại biên giới). Người bán phải 
chịu mọi chi phí và rủi ro để hàng hóa có thể tới được địa điểm đó. 

Cá biệt hóa nếu hàng tới địa điểm đích là hàng rời 

Vào thời điểm giao hàng, thông thườngngười bán đã đặc định hóa hàng hóa thành hàng của hợp 
đồng (thông qua hàng cá biệt hóa hàng hóa). Nhưng người bán chưa làm được điều này, nếu 
chẳng hạn hàng tới cảng đích là hàng rời, hàng này sẽ được cá biệt hóa trên cơ sở các lệnh giao 
hàng hoặc nếu không - người mua sẽ không phải chịu bất kỳ chi phí tăng thêm nào đối với hàng 
hóa trước khi hàng được cá biệt hóa. 

Nghĩa vụ thông quan nhập khẩu của người mua 

Như đã nêu trong lời bình B2, người mua có nghĩa vụ thông quan hàng nhập khẩu: B6 xác định 
người mua phải thanh toán mọi chi phí phát sinh từ việc thông quan này (chi phí liên quan đến 
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việc tiến hành các thủ tục hải quan, thuế quan, thuế và các khoản lệ phí chính thức). Sau khi 
người bán đã hoàn thành nghĩa vụ giao hàng đúng theo quy định A4, người mua đồng thời phải 
trả mọi khoản thuế quan, thuế và các lệ phí khác phát sinh từ việc qúa cảnh hàng qua một nước 
thứ ba. 

B7 Thông báo cho người bán 

Người mua phải, bất kỳ lúc nào có quyền quyết định thời gian trong một thời hạn quy định 
và/hoặc địa điểm nhận hàng ở nơi quy định, gửi thông báo đầy đủ cho người bán về việc đó. 

Bình luận: Như đã trình bày trong lời bình B5 và B6, khi người mua trong hợp đồng mua bán 
được quyền quyết định về thời gian và địa điểm giao hàng nhưng không thông báo cho người 
bán về quyết định của mình thì sẽ gây ra việc di chuyển rủi ro về mất mát hoặc hư hại đối với 
hàng hóa xảy ra trước khi hàng được giao theo quy định của A4. Hơn nữa, việc này cũng làm 
cho người mua có trách nhiệm phải trả cho người bán mọi chi phí phát sinh vì sự không thông 
báo này. 

B8 Bằng chứng về việc giao hàng, chứng từ vận tải hoặc thông điệp điện tử tương đương 

Người mua phải chấp nhận lệnh giao hàng hoặc chứng từ vận tải phù hợp với điều A8. 

Bình luận: Người mua phải chấp nhận chứng từ vận tải khi chứng từ này phù hợp với hợp đồng 
và phù hợp với quy định A8 (xem bình luận cho A8). Nếu người mua từ chối chứng từ vận tải 
(chẳng hạn như bằng cách chỉ thị cho ngân hàng không thanh toán cho người bán theo phương 
thức thanh toán tín dụng chứng từ) thì nghĩa là đã vi phạm hợp đồng, và phải chịu trách nhiệm 
trước người bán vì sự vi phạm hợp đồng mua bán này. 

Các biện pháp chế tài có thể bao gồm, chẳng hạn như quyền hủy hợp đồng hoặc khiếu nại đòi 
bồi thường vi phạm hợp đồng. Tuy vậy, người mua không bắt buộc phải chấp nhận một chứng 
từ không phải là bằng chứng của việc giao hàng hoàn hảo. Ví dụ một chứng từ có ghi chú xấu về 
chất lượng hàng hóa ghi trên đó nhỏ hơn số lượng hàng hóa quy định trong hợp đồng. Những 
chứng từ như vậy được gọi là "không hoàn hảo". 

B9 Giám định hàng hóa 

Người mua phải trả phí tổn cho việc giám định hàng hóa nào trước khi gửi hàng, trừ khi việc 
giám định đó được ủy thác của các cơ quan có thẩm quyền ở nước xuất khẩu. 

Bình luận: Như đã bình luận ở A9, người mua phải trả mọi chi phí kiểm tra hàng hóa, nếu hợp 
đồng không quy định những chi phí này do người bán chịu toàn bộ hay từng phần. Đôi khi hợp 
đồng mua bán có quy định rằng nếu kết qủa giám định cho thấy hàng hóa không phù hợp với 
quy định của hợp đồng thì chi phí giám định do người bán chịu. 

Chính quyền một số nước có luật pháp quy định phải có giấy phép nhập khẩu hoặc phải có sự 
cho phép được mua ngoại tệ để thanh toán, có thể yêu cầu giám định hàng hóa trước khi bốc để 
đảm bảo hàng hóa sẽ phù hợp với quy định của hợp đồng. (Việc này thường được gọi là giám 
định trước khi gửi hàng, PSI). Trong trường hợp như vậy, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ 
thông qua một công ty giám định mà mình chỉ định để chỉ đạo công tác giám định. Cơ quan Nhà 
nước này chịu chi phí giám định. Tuy nhiên, nếu không có thỏa thuận cụ thể giữa người bán và 
người mua, người mua là người phải hoàn trả tiền giám định cho cơ quan Nhà nước này. 

B10 Nghĩa vụ khác 
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Người mua phải trả mọi chi phí và lệ phí để có được các chứng từ hoặc thông điệp điện tử tương 
đương như trong điều A10 và hoàn trả cho người bán những chi phí mà người bán phải chịu để 
giúp đỡ người mua theo quy định trong điều A10. 

Nếu cần thiết, theo khoản A3 a) ii), người mua phải cung cấp cho người bán, theo yêu cầu của 
người bán và do người mua chịu rủi ro và chi phí, các giấy phép cho phép trao đổi ngoại hối 
hoặc bản sao có chứng thực về việc đó, hoặc địa chỉ nơi đến cuối cùng của hàng hóa ở nước 
nhập khẩu để lấy được chứng từ vận tải chở suốt hoặc bất kỳ chứng từ nào khác quy định ở 
khoản A8ii). 

Bình luận: Như đã nêu trong lời bình A10, người bán phải giúp đỡ người mua trong việc lấy các 
chứng từ hay thông điệp điện tử có thể cần tới cho việc quá cảnh và nhập khẩu của hàng hoá. 
Tuy vậy, người mua phải chịu mọi rủi ro và chi phí liên quan đến sự giúp đỡ này. Vì vậy, B10 quy 
định rằng người mua phải thanh toán mọi chi phí, lệ phí phát sinh từ việc lấy các chứng từ hay 
thông điệp điện tử này. Người mua cũng phải hoàn lại cho người bán những khoản người bán đã 
ứng trước để thực hiện những công việc giúp đỡ người mua. 

Theo điều A3 a)ii) và A8, người bán phải cung cấp cho người mua một chứng từ vận tải chở 
suốt. Việc này có thể liên quan đến việc phải thực hiện những công việc khác, chẳng hạn như 
những việc phải làm để nhận được giấy phép bình đổi ngoại hối, các chứng từ khác hoặc bản 
sao có công chứng của các chứng từ này. Với chi phí của mình và tự chịu rủi ro, người mua phải 
cung cấp cho người bán các chứng từ nói trên nếu được yêu cầu. 

  

  

DES 

Giao tại tầu 

(... cảng đến quy định) 
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Điều kiện "Giao tại tầu" ("Delivered Ex Ship") được hiểu là người bán hoàn thành việc giao hàng 
khi hàng hóa được đặt dưới quyền định đoạt của người mua trên boong tầu chưa làm thủ tục 
nhập khẩu ở cảng đến quy định. Người bán phải chịu mọi rủi ro và chi phí liên quan đến việc đưa 
hàng hóa tới cảng đến quy định trước khi dỡ hàng. Nếu các bên muốn người bán chịu chi phí rủi 
ro về việc dỡ hàng thì nên sử dụng điều kiện DEQ. 

Điều kiện này chỉ có thể được sử dụng khi hàng hóa được giao bằng đường biển hoặc đường 
thủy nội địa hoặc bằng vận tải đa phương thức trên một tầu ở cảng đến. 

A CÁC NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BÁN  

A1 Cung cấp hàng hóa theo đúng hợp đồng 

Người bán phải cung cấp hàng hóa và hóa đơn thương mại, hoặc thông điệp điện tử tương 
đương, theo đúng hợp đồng mua bán và bất kỳ bằng chứng nào khác về việc đó mà hợp đồng 
đòi hỏi. 

Bình luận: Người bán phải cung cấp hàng hóa phù hợp với hợp đồng. Theo tập quán thông 
thường, người bán còn phải cấp hóa đơn cho người mua. Ngoài ra, người bán phải xuất trình tất 
cả chứng từ quy định trong hợp đồng để chứng minh rằng hàng hóa phù hợp với hợp đồng. 

Quy tắc này chỉ nhắc nhở nghĩa vụ chủ yếu của người bán theo hợp đồng mua bán. 

A2 Giấy phép, cho phép và thủ tục 
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Người bán phải tự chịu rủi ro và chi phí để lấy giấy phép xuất khẩu hoặc các giấy phép chính 
thức khác hoặc các chứng từ khác và hoàn thành, nếu có quy định

1
, mọi thủ tục hải quan cần 

thiết để xuất khẩu hàng hóa và qúa cảnh qua nước khác. 

Bình luận: Người bán phải làm thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa và chịu một rủi ro và phí tổn 
liên quan đến việc này. Do vậy, nếu có lệnh cấm xuất khẩu hoặc có các loại thuế đặc biệt đánh 
vào việc xuất khẩu hàng hóa - và bất kỳ yêu cầu nào của chính phủ làm cho giá xuất khẩu của 
hàng hóa cao hơn mức dự tính - tất cả các rủi ro và chi phí này sẽ do người bán chịu. Tuy nhiên, 
các hợp đồng mua bán thường có các điều khoản đặc biệt mà người bán có thể viện dẫn để tự 
bảo vệ mình khi có tình huống bất ngờ xảy ra. Theo Công ước Viên năm 1980 về hợp đồng mua 
bán quốc tế hàng hóa (CISG) và các điều khoản tương ứng trong Luật mua bán hàng hóa của 
nhiều quốc gia khác nhau, các lệnh cấm xuất khẩu không lường trước được hoặc không thể 
lường trước được sẽ giải phóng người bán khỏi nghĩa vụ quy định trong hợp đồng mua bán. 

A3 Hợp đồng vận tải và bảo hiểm 

a) Hợp đồng vận tải: 

Người bán phải ký hợp đồng bằng chi phí của mình, để chuyên chở hàng hóa tới địa điểm quy 
định, nếu có, ở cảng đến quy định. Nếu không thể thỏa thuận được hoặc xác định được một địa 
điểm trên thực tế, người bán có thể chọn một địa điểm ở cảng đến quy định mà họ cho là phù 
hợp nhất. 

b) Hợp đồng bảo hiểm:  

Không có nghĩa vụ
 2
. 

Bình luận: Theo tất cả các điều kiện nhóm D, người bán phải đảm bảo rằng hàng hóa phải được 
đưa đến nơi quy định. Điều đó có nghĩa là người bán phải tổ chức và thanh toán chi phí vận tải 
hàng hóa. 

Theo các điều kiện nhóm D, sự lựa chọn phương thức vận tải của người bán chỉ có ý nghĩa đối 
với người mua trong chừng mực việc lựa chọn đó có ảnh hưởng đến trách nhiệm của người mua 
về việc nhận hàng từ người chuyên chở. Nếu người bán chọn phương thức vận tải không phổ 
biến gây khó khăn hoặc làm tăng chi phí nhận hàng từ người chuyên chở của người mua thì tất 
cả các chi phí hoặc rủi ro do sự lựa chọn phương thức vận tải của người bán sẽ do người bán 
chịu. 

Thông thường, điểm quy định sau điều kiện nhóm D chỉ ra nơi hàng hóa sẽ được giao tại điểm 
đích. Nhưng nếu có nhiều điểm giao hàng và hợp đồng mua bán hoặc tập quán thương mại 
không quy định rõ người bán phải giao hàng tại địa điểm nào, thì người bán có thể "chọn một 
điểm tại cảng đích quy định thuận tiện cho mình nhất". 

A4 Giao hàng 

Người bán phải đặt hàng hóa dưới quyền định đoạt của người mua trên boong tầu tại địa điểm 
dỡ hàng nói ở khoản A3 a), ở cảng đến quy định theo một cách thức thuận tiện cho việc di 
chuyển hàng hóa ra khỏi tầu bằng thiết bị dỡ hàng phù hợp với tính chất của hàng hóa. 

Bình luận: Theo tất cả các điều kiện nhóm D, người bán phải "đặt hàng hóa dưới sự định đoạt 
của người mua" tại nơi đến. Điểm giao hàng cụ thể phụ thuộc vào điều kiện nhóm D được lựa 
chọn. Theo A4 của điều kiện DES, hàng hóa phải được đặt dưới sự định đoạt của người mua 
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"trên tầu tại điểm dỡ hàng". Hàng hóa phải được đặt trên tầu sao cho có thể được dỡ ra khỏi tầu 
bằng thiết bị dỡ hàng phù hợp với tính chất của hàng hóa. 

A5 Chuyển rủi ro 

Người bán phải, theo quy định ở điều B5, chịu mọi rủi ro mất mát và hư hại đối với hàng hóa đến 
tận thời điểm hàng hóa đã được giao phù hợp với điều A4. 

Bình luận: Tất cả các điều kiện Incoterms đều dựa trên một nguyên tắc là rủi ro về mất mát hoặc 
hư hại đối với hàng hóa được chuyển từ người bán sang người mua khi người bán đã hoàn 
thành trách nhiệm giao hàng đúng như quy định trong A4. Điều A5 của điều kiện FOB, CFR, và 
CIF còn quy định cụ thể hơn là rủi ro được chuyển từ người bán sang người mua khi hàng hóa 
"qua lan can tầu tại cảng đi". 

Phù hợp với nguyên tắc chung của Công ước Viên năm 1980 về mua bán quốc tế hàng hóa 
(CISG), tất cả các điều kiện của Incoterms đều gắn việc di chuyển rủi ro với việc giao hàng và 
không điều chỉnh các trường hợp khác như việc di chuyển quyền sở hữu hoặc thời gian ký kết 
hợp đồng. Cả Incoterms và CISG đều không điều chỉnh việc chuyển nhượng quyền sở hữu về 
hàng hóa hoặc các quyền tài sản khác có liên quan đến hàng hóa. 

Việc di chuyển rủi ro về mất mát hoặc tổn thất hàng hóa chỉ bao gồm rủi ro do các sự kiện ngẫu 
nhiên (tai nạn) gây ra và không bao gồm mất mát hoặc tổn thất do người bán hoặc người mua 
gây ra, ví dụ, bao bì hoặc ký mã hiệu hàng hóa không đầy đủ. Vì vậy, người bán có thể vẫn phải 
chịu trách nhiệm về tổn thất xảy ra sau khi đã di chuyển rủi ro nếu tổn thất đó là do hàng hóa 
không được giao phù hợp với hợp đồng (xem A1 và bình luận của A9). 

Điều 5 của tất cả các điều kiện Incoterms đều có cụm từ "theo quy định ở điều B5". Điều đó có 
nghĩa rằng có các trường hợp ngoại lệ so với quy tắc chung liên quan đến việc di chuyển rủi ro 
trong các trường hợp quy định trong điều B5, điều này có thể dẫn tới việc di chuyển rủi ro sớm 
do người mua không hoàn thành các nghĩa vụ của mình (xem bình luận của điều B5). 

A6 Phân chia phí tổn 

Người bán phải, theo quy định ở điều B6, trả: 

• Ngoài những chi phí phát sinh từ khoản A3a), mọi chi phí liên quan đến hàng hóa cho 
đến tận thời điểm hàng hóa đã được giao, phù hợp với điều A4; và  

• Nếu có quy định3, chi phí về thủ tục hải quan bắt buộc phải có đối với việc xuất khẩu 
cũng như mọi loại thuế hoặc các loại lệ phí khác phải trả khi xuất khẩu hàng hóa và qúa 
cảnh qua nước khác trước khi giao, phù hợp với điều A4.  

Bình luận: Cũng như trường hợp di chuyển rủi ro về mất mát hoặc tổn thất hàng hóa, tất cả các 
điều kiện Incoterms đều tuân theo một quy tắc là việc phân chia chi phí xảy ra tại điểm giao hàng. 
Tất cả các chi phí phát sinh trước khi người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng theo điều A4 do 
người bán chịu, còn tất cả các chi phí sau đó sẽ do người mua chịu (xem bình luận B6). Quy tắc 
này được đưa ra phù hợp với các quy định của điều B6, theo đó người mua có thể phải chịu 
thêm chi phí phát sinh do không thể đưa ra thông báo thích hợp cho người bán. 

Vì theo các điều kiện nhóm D, người bán chưa hoàn thành nghĩa vụ của mình chừng nào hàng 
hóa chưa thật sự đến nơi đến được đặt dưới sự định đoạt của người mua, nên người bán phải 
làm mọi việc cần thiết để đạt được điều này. Tuy nhiên, điều A3 trong các điều kiện nhóm D còn 
quy định rằng người bán phải ký hợp đồng vận tải và điều A6 của tất cả các điều kiện nhóm D 
cũng quy định rằng người bán phải chịu mọi chi phí liên quan khi thực hiện trách nhiệm của mình 
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theo điều A3 về việc chuyên chở hàng hóa "và, nếu có quy định cả chi phí hải quan..., cũng như 
tất cả các lệ phí, thuế và các chi phí khác... trước khi giao hàng phù hợp với điều A4. Hiển nhiên, 
là mọi chi phí qúa cảnh phát sinh sau khi giao hàng do người mua chịu. 

A7 Thông báo cho người mua 

Người bán phải gửi thông báo đầy đủ cho người mua biết về dự kiến thời gian tầu đến phù hợp 
với điều A4 cũng như bất kỳ thông báo nào khác, theo yêu cầu để tạo điều kiện cho người mua 
tiến hành các biện pháp cần thiết để nhận hàng. 

Bình luận: Người bán phải thông báo đầy đủ cho người mua về thời gian dự kiến tầu đến cảng 
và các thông báo cần thiết khác để người mua kịp thời chuẩn bị để nhận hàng theo điều B4. 
Trong Incoterms không có một điều khoản nào rõ ràng về các hậu qủa phát sinh do người bán 
không thông bán đầy đủ. Nhưng từ Incoterms có thể suy ra rằng việc không thông báo đầy đủ là 
sự vi phạm hợp đồng của người bán. Điều này có nghĩa là người bán có thể phải chịu trách 
nhiệm về sự vi phạm này theo quy định của luật áp dụng cho hợp đồng mua bán. 

A8 Bằng chứng về việc giao hàng, chứng từ vận tải hoặc thông điệp điện tử tương đương 

Người bán bằng chi phí của mình phải cung cấp cho người mua lệnh giao hàng và/hoặc chứng 
từ vận tải thông thường (ví dụ một vận đơn có thể chuyển nhượng được, một giấy gửi hàng 
đường biển không thể chuyển nhượng được, một chứng từ vận tải đường thuỷ nội địa, hoặc một 
chứng từ vận tải đa phương thức) để giúp người mua đòi hàng hóa từ người vận tải ở cảng đến. 

Nếu người bán và người mua đồng ý thông tin liên lạc bằng điện tử thì chứng từ nói ở phần trên 
có thể được thay thế bằng một thông điệp điện tử (EDI) tương đương. 

Bình luận: Trong hầu hết các trường hợp sẽ yêu cầu người bán cung cấp cho họ một chứng từ 
để có thể nhận hàng từ người chuyên chở. Theo truyền thống, chứng từ mà người mua yêu cầu 
là vận đơn giao dịch được, và đây vẫn là chứng từ hay được sử dụng khi dùng điều kiện DES để 
chuyên chở hàng hóa rời khi có khối lượng lớn. Tuy nhiên, thay cho vận đơn, người ta vẫn 
thường sử dụng lệnh giao hàng chia nhỏ khối lượng hàng hóa theo vận đơn thành các lô hàng 
nhỏ để giao cho nhiều người mua. 

Các chứng từ có thể được thay thế bởi thông điệp điện tử EDI khi các bên thỏa thuận liên lạc 
bằng phương tiện điện tử. 

A9 Kiểm tra - bao bì - mã hiệu 

Người bán phải thanh toán các phí tổn cho việc kiểm tra (như kiểm tra chất lượng, đo lường, cân 
đong, tính đếm) cần thiết cho việc giao hàng, phù hợp với điều A4. 

Người bán, bằng chi phí của mình, cung cấp bao bì (trừ khi theo thông lệ của một ngành hàng 
thương mại cụ thể hàng hóa được gửi không cần bao bì) bắt buộc phải có đối với việc giao hàng. 
Bao bì cần phải được ghi ký mã hiệu phù hợp. 

Bình luận: Điều quan trọng là người mua phải biết chắc chắn rằng người bán đã hoàn thành đầy 
đủ nghĩa vụ của mình về tình trạng bao bì của hàng hóa đặc biệt là khi người mua phải thanh 
toán tiền hàng trước khi nhận và kiểm tra hàng. Tuy nhiên, người mua không phải thực hiện và 
chịu chi phí kiểm tra hàng hóa trừ phi có quy định cụ thể trong hợp đồng mua bán. 

A10 Các nghĩa vụ khác 
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Người bán phải giúp đỡ người mua khi họ yêu cầu và do họ chịu rủi ro và chi phí lấy các chứng 
từ hoặc thông điệp điện tử tương đương (ngoài những chứng từ đã nói ở điều A8) được ký phát 
hoặc truyền đi ở nước gửi hàng và/hoặc nước xuất xuất xứ mà người mua yêu cầu để nhập 
khẩu hàng hóa.Người bán phải cung cấp cho người mua, khi được yêu cầu, các thông tin cần 
thiết để mua bảo hiểm. 

 

Bình luận: Người bán phải làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa. Nhưng người bán không phải chịu 
chi phí hay rủi ro liên quan đến việc liên quan đến việc làm thủ tục nhập khẩu tại nơi đến. Tuy 
nhiên, người bán có trách nhiệm giúp đỡ người mua lấy các chứng từ (ví dụ, chứng nhận xuất 
xứ, chứng nhận vệ sinh, biên bản giám định có kết qủa tốt, giấy phép nhập khẩu) hoặc các thông 
điệp điện tử tương đương theo yêu cầu để làm thủ tục nhập khẩu. Về phía mình người mua phải 
hoàn trả người bán mọi chi phí mà người bán bỏ ra để giúp người mua lấy các chứng từ trên. 
Hơn nữa người mua phải chịu mọi rủi ro nếu chứng từ có sai sót. 

Người mua có thể yêu cầu người bán cung cấp mọi thông tin liên quan đến hàng hóa cần thiết 
cho việc mua bảo hiểm, nếu các thông tin này không có trong phần miêu tả hàng hóa trong hợp 
đồng mua bán. 

B CÁC NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI MUA  

B1 Trả tiền hàng 

Người mua phải trả tiền hàng theo quy định trong hợp đồng mua bán hàng. 

Bình luận: Người mua có trách nhiệm thanh toán tiền như đã thỏa thuận trong hợp đồng mua 
bán. Điều B1 quy định nghĩa vụ chủ yếu này của người mua tương ứng với nghĩa vụ cung cấp 
hàng hóa phù hợp với hợp đồng mua bán của người bán, như quy định trong điều A1. 

B2 Giấy phép, cho phép và thủ tục 

Người mua phải tự chịu rủi ro và chi phí để lấy giấy phép nhập khẩu hoặc giấy phép chính thức 
khác và hoàn thành, nếu có quy định4, mọi thủ tục hải quan bắt buộc phải có đối với việc nhập 
khẩu hàng hóa. 

Bình luận: Người mua phải làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa và chịu mọi chi phí và rủi ro liên 
quan đến việc này. Vì vậy, một lệnh cấm nhập khẩu không giải thoát cho người mua khỏi trách 
nhiệm trả tiền hàng, trừ phi đối có một "điều khoản miễn trách" trong hợp đồng mua bán mà anh 
ta có thể viện dẫn để được miễn trách. Các điều khoản như vậy có thể quy định kéo dài thời thời 
gian hoặc quyền hủy bỏ hợp đồng theo luật áp dụng (xem bình luận điều A2). 

B3 Hợp đồng vận tải và bảo hiểm 

a. Hợp đồng vận tải :  

Không có nghĩa vụ5. 

b. Hợp đồng bảo hiểm:  

Không có nghĩa vụ6. 
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Bình luận: Mặc dù điều B3 chỉ quy định người mua "không có nghĩa vụ", nhưng trong hầu hết 
các trường hợp, việc tiếp tục chuyên chở từ cảng đến là cần thiết và người mua phải làm mọi 
việc cần thiết để thực hiện điều đó. Người bán không liên quan đến việc chuyên chở hàng hóa 
sau khi hàng đến cảng và người mua cũng không có trách nhiệm đối với người bán về việc này. 
Cụm từ "Không có nghĩa vụ" có nghĩa rằng tất cả mọi việc mà người mua làm là vì quyền lợi của 
anh ta và không nằm trong hợp đồng mua bán. 

B4 Nhận hàng 

Người mua phải chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hại đối với hàng hóa kể từ thời điểm hàng 
hóa đã được giao phù hợp với điều A4. 

Bình luận: Như tất cả các điều kiện nhóm D, điều B4 quy định rõ ràng rằng người mua phải 
nhận hàng ngay khi hàng hóa được đặt dưới sự định đoạt của anh ta phù hợp với điều A4 (Điều 
A4 của điều kiện EXW cũng quy định như vậy, nhưng theo EXW, việc đặt hàng hóa dưới sự định 
đoạt của người mua thường diễn ra tại cơ sở của người bán). Theo điều A4 của các điều kiện 
nhóm D, người bán sẽ đặt hàng hóa dưới sự định đoạt của người mua "vào ngày hoặc trong thời 
gian thỏa thuận". 

Nếu hàng hóa được đặt dưới sự định đoạt của người mua sớm hơn thỏa thuận, người mua 
không có nghĩa vụ nhận hàng trước thời gian quy định, mặc dù làm việc đó là vì lợi ích của anh 
ta. Nếu hàng hóa được đặt dưới sự định đoạt của người mua muộn hơn so với thời gian quy 
định, người mua có thể buộc người bán phải chịu trách nhiệm do vi phạm hợp đồng theo luật áp 
dụng. Người mua có thể bắt người bán bồi thường tổn thất hoặc hủy bỏ hợp đồng trong trường 
hợp có vi phạm nghiêm trọng. 

B5 Chuyển rủi ro 

Người mua phải chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hại đối với hàng hóa kể từ thời điểm hàng 
hóa đã được giao, phù hợp với điều A4. 

Nếu không gửi thông báo phù hợp với điều B7, người mua phải chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc 
tổn thất đối với hàng hóa kể từ ngày giao hàng quy định hoặc ngày cuối cùng của thời hạn quy 
định cho việc giao hàng với điều kiện là hàng hóa đã được cá biệt hóa phù hợp với hợp đồng, 
nghĩa là rõ ràng được tách riêng ra hoặc được nhận biết bằng cách khác là hàng hóa của hợp 
đồng. 

Bình luận: Theo quy tắc chung, điều A5 quy định người bán chịu rủi ro về mất mát hoặc tổn thất 
hàng hóa cho đến điểm giao hàng, còn người mua chịu rủi ro sau khi đã hoàn thành việc giao 
hàng. Theo các điều kiện khác nhau thì điểm giao hàng cũng khác nhau. Trong điều kiện EXW 
và tất cả các điều kiện nhóm D, hàng hóa đơn giản được đặt dưới sự định đoạt của người mua 
tại địa điểm quy định, trong khi theo điều kiện nhóm F và nhóm C, điểm giao hàng liên quan đến 
việc giao hàng hóa cho người vận tải hoặc người chuyên chở đường biển ở nước gửi hàng (xem 
bình luận cho điều A4 của các điều kiện này). Trong các điều kiện dùng cho hàng hóa chuyên 
chở bằng đường biển, người ta thường dẫn chiếu đến việc giao hàng dọc mạn con tầu quy định 
(FAS) hoặc giao lên tầu (FOB, CFR, CIF). 

B6 Phân chia phí tổn 

Người mua phải trả: 

• Mọi chi phí liên quan đến hàng hóa kể từ thời điểm hàng hóa đã được giao phù hợp với 
điều A4; bao gồm chi phí dỡ hàng cần thiết để nhận hàng hóa từ tầu; và  
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• Mọi chi phí phát sinh thêm nếu họ không nhận hàng hóa khi hàng đã được đặt dưới 
quyền định đoạt của họ phù hợp với điều A4, hoặc không gửi thông báo phù hợp với 
điều B7, tuy nhiên với điều kiện là hàng hóa đã được cá biệt hóa phù hợp với hợp đồng, 
nghĩa là được tách riêng ra hoặc được nhận biết bằng cách nào khác là hàng hóa của 
hợp đồng; và  

• nếu có quy định7, chi phí về thủ tục hải quan cũng như mọi loại thuế quan, thuế và lệ phí 
khác phải trả khi nhập khẩu hàng hóa.  

Bình luận: Vì theo điều A4, hàng hóa được đặt dưới sự định đoạt của người mua "trên tàu tại 
điểm dỡ hàng thường lệ tại cảng đến" nên người mua phải chịu mọi chi phí dỡ hàng. 

Nếu người mua không nhận hàng như đã quy định - ví dụ, trong thời gian quy định dành cho việc 
dỡ hàng (gọi là thời gian dỡ hàng) - người mua phải trả mọi chi phí phát sinh liên quan. Đặc biệt, 
là người mua phải trả cho chủ tầu một khoản tiền phạt dỡ hàng chậm khi vượt qúa thời gian dỡ 
hàng quy định. Người mua cũng phải trả mọi chi phí phát sinh do không thông báo cho người 
bán thời gian hoặc địa điểm giao hàng như quy định trong điều B7. Nghĩa vụ thanh toán các chi 
phí phát sinh này của người mua phụ thuộc vào việc đặc định hàng hóa của hợp đồng ("cá biệt 
hóa"). 

B7 Thông báo cho người bán 

Người mua phải, vào bất kỳ lúc nào có quyền quyết định thời gian trong một thời hạn quy định 
và/hoặc địa điểm nhận hàng ở cảng đến quy định, thông báo đầy đủ cho người bán về việc đó. 

Bình luận: Như đã giải thích trong phần bình luận của điều B5 và B6, việc người mua không 
thông báo cho người bán thời gian và địa điểm nhận hàng - khi hợp đồng mua bán quy định 
người mua có quyền quyết định những vấn đề này - có thể dẫn đến việc di chyển rủi ro về mất 
mát và tổn thất hàng hóa trước khi hàng hóa được giao theo quy định của A4. Ngoài ra, người 
mua phải trả cho người bán mọi chi phí mà người bán phải chịu do việc không thông báo đó gây 
ra. 

B8 Bằng chứng về việc giao hàng, chứng từ vận tải hoặc thông điệp điện tử tương đương 

Người mua phải chấp nhận phiếu giao hàng hoặc chứng từ vận tải, phù hợp với điều A8. 

Bình luận: Người mua phải chấp nhận chứng từ đó phù hợp với hợp đồng và với những yêu 
cầu quy định trong điều A8 (xem bình luận điều A8). Nếu người mua từ chối chứng từ (ví dụ 
bằng cách chỉ thị cho ngân hàng không thanh toán cho người bán theo các điều kiện của thư tín 
dụng) thì người mua đã vi phạm hợp đồng, trong trường hợp này, người bán có thể sử dụng 
những biện pháp chế tài mà hợp đồng dành cho mình để tự bảo vệ mình . 

Những biện pháp này có thể bao gồm, ví dụ, quyền hủy hợp đồng hoặc khiếu nại đòi bồi thường 
tổn thất do người mua vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, người mua không bắt buộc phải chấp nhận 
một chứng từ không cung cấp đủ bằng chứng về việc giao hàng, ví dụ, một chứng từ có ghi chú 
là hàng hóa có khuyết điểm hoặc hàng được giao không đủ số lượng đã quy định. Trong những 
trường hợp đó, chứng từ được coi là "không hoàn hảo". 

B9 Giám định hàng hóa 

Người mua phải trả mọi phí tổn cho bất kỳ việc giám định hàng hóa nào trước khi gửi hàng, trừ 
khi việc giám định đó là theo lệnh của cơ quan có thẩm quyền ở nước xuất khẩu. 
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Bình luận: Như đã giải thích trong bình luận của điều A9, người mua phải chịu mọi chi phí kiểm 
tra hàng hóa, trừ phi hợp đồng quy định rằng toàn bộ hoặc một phần chi phí này do người bán 
chịu. Trong một số trường hợp, hợp đồng có thể quy định rằng chi phí kiểm tra sẽ do người bán 
chịu nếu kết qủa kiểm tra cho thấy hàng hóa không phù hợp với hợp đồng. 

Tại những nước có yêu cầu giấy phép nhập khẩu hoặc giấy phép mua ngoại tệ để thanh toán 
tiền hàng, các cơ quan có thẩm quyền có thể yêu cầu kiểm tra hàng hóa trước khi gửi hàng để 
đảm bảo hàng hóa phù hợp với hợp đồng. (Việc này được gọi là "giám định hàng trước khi gửi", 
pre-shipment inspection, PSI). Trong trường hợp này, cơ quan có thẩm quyền sẽ chỉ định một cơ 
quan giám định tiến hành việc giám định. Chi phí giám định sẽ do cơ quan yêu cầu chịu. Tuy 
nhiên, người mua có nghĩa vụ hoàn trả cho cơ quan đó chi phí giám định, trừ phi có thỏa thuận 
khác giữa người mua và người bán. 

B10 Nghĩa vụ khác 

Người mua phải trả mọi tổn phí và lệ phí để lấy các chứng từ hoặc thông điệp điện tử tương 
đương nói ở điều A10 và hoàn trả những phí tổn và lệ phí mà người bán đã phải chịu để giúp đỡ 
người mua theo quy định trong điều A10. 

Bình luận: Như giải thích trong bình luận điều A10, người bán phải giúp người mua trong việc 
lấy các chứng từ hoặc thông điệp điện tử cần thiết cho việc quá cảnh và nhập khẩu hàng hoá. 
Tuy vậy, mọi chi phí và rủi ro liên quan đều do người mua chịu. Do đó, điều B10 quy định rằng 
người mua phải trả mọi chi phí và phí tổn phát sinh từ việc lấy được chứng từ hoặc thông điệp 
điện tử nói trên. Người mua cũng phải hoàn trả lại người bán mọi chi phí mà người bán bỏ ra 
nhằm giúp người mua lấy các chứng từ và thông điệp điện tử đó. 

  

  

DEQ 

Giao tại cầu cảng 

(...Cảng đến quy định) 
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Điều kiện "Giao tại cầu cảng" ("Delivered Ex Quay") được hiểu là người bán hoàn thành việc 
giao hàng khi hàng hóa được đặt dưới quyền định đoạt của người mua, chưa làm thủ tục nhập 
khẩu, trên cầu tầu ở cảng đến quy định. Người bán phải chịu chi phí và rủi ro liên quan đến việc 
đưa hàng tới cảng đến quy định và dỡ hàng lên cầu tầu. Điều kiện DEQ quy định người mua 
phải làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa và thanh toán chi phí thông quan, lệ phí, thuế và các chi phí 
khác liên quan đến việc nhập khẩu. 

ĐÂY LÀ MỘT QUY ĐỊNH NGƯỢC LẠI VỚI CÁC BẢN INCOTERMS TRƯỚC ĐÂY THEO ĐÓ 
NGƯỜI BÁN PHẢI LÀM THỦ TỤC NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ   

Nếu như các bên muốn quy định thêm rằng người bán có nghĩa vụ trả toàn bộ hoặc một phần chi 
phí liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa thì cần phải quy định rõ ràng điều đó trong hợp đồng 
mua bán bằng cách thêm những cụm từ chính xác và rõ nghĩa

1
. 

Điều kiện này chỉ có thể được sử dụng khi hàng hóa được giao bằng đường biển hoặc đường 
thủy nội địa hoặc vận tải đa phương thức khi dỡ hàng khỏi tầu đưa lên cầu tầu ở cảng đến quy 
định. Tuy nhiên, nếu các bên muốn quy định thêm trong nghĩa vụ của người bán những rủi ro và 
chi phí đưa hàng từ cầu tầu tới một nơi khác (nhà kho, nhà ga, bến đỗ phương tiện vận tải v...v), 
ở bên trong hoặc bên ngoài cảng, thì nên sử dụng điều kiện DDU hoặc DDP. 

A CÁC NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BÁN  

A1 Cung cấp hàng hóa theo đúng hợp đồng 
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Người bán phải cung cấp hàng hóa và hóa đơn thương mại, hoặc thông điệp điện tử tương 
đương, theo đúng hợp đồng mua bán và bất kỳ bằng chứng nào khác về việc đó nếu hợp đồng 
đòi hỏi. 

Bình luận: Người bán phải cung cấp hàng hóa đúng theo hợp đồng. Theo tập quán thông 
thường, để được thanh toán người bán còn phải cấp hóa đơn cho người mua. Ngoài ra người 
bán còn phải xuất trình tất cả các chứng từ quy định trong hợp đồng để chứng minh rằng hàng 
hóa phù hợp với hợp đồng. 

Quy tắc này chỉ nhắc nhở người bán tới nghĩa vụ chủ yếu của người bán theo hợp đồng mua 
bán. 

A2 Giấy phép, cho phép và thủ tục 

Người bán phải tự chịu rủi ro và chi phí để lấy giấy phép xuất khẩu hoặc các giấy phép chính 
thức khác hoặc các chứng từ khác và hoàn thành, nếu có quy định2, mọi thủ tục hải quan cần 
thiết để xuất khẩu hàng hóa và qúa cảnh qua nước khác. 

Bình luận: Vì điều kiện DEQ là bằng chứng của một hợp đồng nơi đến, người bán phải thực 
hiện mọi việc cần thiết để đưa hàng hóa đến nơi giao hàng quy định. Điều đó có nghĩa rằng 
người bán phải thực hiện việc thông quan xuất khẩu cũng như mọi thủ tục qúa cảnh liên quan 
trong qúa trình vận chuyển hàng hóa qua một nước khác trước khi đến điểm giao hàng quy định. 

Thông quan nhập khẩu là trách nhiệm của người mua 

Incoterms 1990 quy định trách nhiệm thông quan nhập khẩu là của người bán. Trong Incoterms 
2000, quy định này đã được thay đổi và trách nhiệm thông quan nhập khẩu thuộc người mua. 

Các lệnh cấm không lường trước được hoặc không dự kiến trước được 

Nghĩa vụ của người bán theo điều kiện DEQ có thể sẽ bị tăng lên so với quy định vì các trường 
hợp không thể lường trước được. Tuy nhiên, trong các hợp đồng mua bán thường có các điều 
khoản mà người bán có thể viện dẫn để tự bảo vệ mình trong các trường hợp bất ngờ như vậy. 
Theo công ước Viên 1980 về mua bán hàng hóa quốc tế (CISG) và các điều khoản tương ứng 
trong Luật mua bán hàng hóa của nhiều quốc gia khác nhau, các lệnh cấm xuất khẩu không 
lường trước được hoặc không thể dự kiến trước được sẽ giải phóng người bán khỏi các nghĩa 
vụ quy định trong hợp đồng mua bán. 

Người mua có thể từ chối nghĩa vụ thông quan nhập khẩu 

Nếu người mua không muốn thực hiện việc thông quan hàng nhập khẩu, người mua nên thêm 
cụm từ " đã thông quan nhập khẩu" ("cleared for import") sau điều kiện DEQ. 

A3 Hợp đồng vận tải và bảo hiểm 

a. Hợp đồng vận tải:  

Người bán phảiký hợp đồng vận tải bằng chi phí của mình để chuyên chở hàng hóa tới cầu tầu 
quy định ở cảng đến quy định. Nếu không thể thỏa thuận về một cầu tầu cụ thể hoặc không thể 
xác định trên thực tế, người bán có thể chọn một cầu tầu ở cảng đến quy định mà họ cho là phù 
hợp nhất. 
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b. Hợp đồng bảo hiểm:  

Không có nghĩa vụ3. 

Bình luận: Theo tất cả các điều kiện nhóm D, người bán phải đảm bảo rằng hàng hóa phải được 
đưa đến nơi quy định. Điều đó có nghĩa là người bán phải tổ chức và thanh toán chi phí vận tải 
hàng hóa. 

Theo các điều kiện nhóm D, sự lựa chọn phương thức vận tải của người bán chỉ có ý nghĩa đối 
với người mua trong chừng mực việc lựa chọn đó có ảnh hưởng đến trách nhiệm của người mua 
về việc nhận hàng từ người chuyên chở. Nếu người bán chọn phương thức vận tải không phổ 
biến gây khó khăn hoặc làm tăng chi phí nhận hàng từ người chuyên chở của người mua thì tất 
cả các chi phí hoặc rủi ro do sự lựa chọn phương thức vận tải của người bán sẽ do người bán 
chịu. 

Thông thường, điểm quy định sau điều kiện nhóm D chỉ ra nơi hàng hóa sẽ được giao tại điểm 
đích. Nhưng nếu có nhiều điểm giao hàng và hợp đồng mua bán hoặc tập quán thương mại 
không quy định rõ người bán phải giao hàng tại địa điểm nào, thì người bán có thể "chọn một 
điểm tại cảng đích quy định thuận tiện cho mình nhất". 

A4 Giao hàng 

Người bán phải đặt hàng hóa dưới quyền định đoạt của người mua trên cầu tầu nói ở điểm A3 
a), vào ngày hoặc trong thời hạn quy định. 

Bình luận: Theo tất cả các điều kiện nhóm D, người bán phải "đặt hàng hóa dưới sự định đoạt 
của người mua" tại nơi đến. Điểm giao hàng cụ thể phụ thuộc vào điều kiện nhóm D được lựa 
chọn. Theo A4 của điều kiện DEQ, hàng hóa phải được đặt dưới sự định đoạt của người mua 
"tại cầu cảng (bến tầu)" tại cảng đến quy định. 

A5 Chuyển rủi ro 

Người bán phải, theo quy định ở điều B5, chịu mọi rủi ro mất mát và hư hại đối với hàng hóa cho 
đến tận thời điểm hàng hóa đã được giao phù hợp với điều A4. 

Bình luận: Tất cả các điều kiện của Incoterms đều dựa trên một nguyên tắc là rủi ro về mất mát 
hoặc tổn thất hàng hóa được chuyển từ người bán sang người mua khi người bán đã hoàn 
thành trách nhiệm giao hàng đúng như quy định trong A4. Điều A5 của điều kiện FOB, CFR, và 
CIF còn quy định cụ thể hơn là rủi ro được chuyển từ người bán sang người mua khi hàng hóa 
"qua lan can tầu tại cảng đi". 

Phù hợp với nguyên tắc chung của Công ước Viên năm 1980 về mua bán quốc tế hàng hóa 
(CISG), tất cả các điều kiện của Incoterms đều gắn việc di chuyển rủi ro với việc giao hàng và 
không điều chỉnh các trường hợp khác như việc di chuyển quyền sở hữu hoặc thời gian ký kết 
hợp đồng. Cả Incoterms và CISG đều không điều chỉnh việc chuyển nhượng quyền sở hữu về 
hàng hóa hoặc các quyền tài sản khác có liên quan đến hàng hóa. 

Việc di chuyển rủi ro về mất mát hoặc tổn thất hàng hóa chỉ bao gồm rủi ro do các sự kiện ngẫu 
nhiên (tai nạn) gây ra và không bao gồm mất mát hoặc tổn thất do người bán hoặc người mua 
gây ra, ví dụ, bao bì hoặc ký mã hiệu hàng hóa không đầy đủ. Vì vậy, người bán có thể vẫn phải 
chịu trách nhiệm về tổn thất xảy ra sau khi đã di chuyển rủi ro nếu tổn thất đó là do hàng hóa 
không được giao phù hợp với hợp đồng (xem A1 và bình luận của A9). 
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Điều 5 của tất cả các điều kiện Incoterms đều có cụm từ "theo quy định ở điều B5". Điều đó có 
nghĩa rằng có các trường hợp ngoại lệ so với quy tắc chung liên quan đến việc di chuyển rủi ro 
trong các trường hợp quy định trong điều B5, điều này có thể dẫn tới việc di chuyển rủi ro sớm 
do người mua không hoàn thành các nghĩa vụ của mình (xem bình luận của điều B5). 

A6 Phân chia phí tổn 

Người bán phải, theo quy định ở điều B6, trả: 

ngoài những chi phí phát sinh từ điểm A3a), mọi chi phí liên quan đến hàng hóa cho đến tận thời 
điểm hàng hóa đã được giao lên cầu tầu phù hợp với điều A4; và 

nếu có quy định4, chi phí về thủ tục hải quan cần thiết để xuất khẩu cũng như mọi loại thuế quan, 
thuế hoặc các loại lệ phí khác phải trả khi xuất khẩu hàng hóa và qúa cảnh qua nước khác trước 
khi giao hàng. 

Bình luận: Cũng như trường hợp di chuyển rủi ro về mất mát hoặc tổn thất hàng hóa, tất cả các 
điều kiện Incoterms đều tuân theo một quy tắc là việc phân chia chi phí xảy ra tại điểm giao hàng. 
Tất cả các chi phí phát sinh trước khi người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng theo điều A4 do 
người bán chịu, còn tất cả các chi phí sau đó sẽ do người mua chịu (xem bình luận B6). Quy tắc 
này được đưa ra phù hợp với các quy định của điều B6, theo đó người mua có thể phải chịu 
thêm những chi phí phát sinh do không thể đưa ra thông báo thích hợp cho người bán. 

Vì theo các điều kiện nhóm D, người bán chưa hoàn thành nghĩa vụ của mình chừng nào hàng 
hóa chưa thật sự đến nơi đến và được đặt dưới sự định đoạt của người mua, nên người bán 
phải làm mọi việc cần thiết để đạt được điều này. Tuy nhiên, điều A3 trong tất cả các điều kiện 
nhóm D còn quy định rằng người bán phải ký hợp đồng vận tải; và điều A6 của tất cả các điều 
kiện nhóm D cũng quy định rằng người mua phải chịu mọi chi phí liên quan khi thực hiện trách 
nhiệm của mình theo điều A3 về việc chuyên chở hàng hóa và trả cả chi phí hải quan cũng như 
tất cả các lệ phí, thuế và các chi phí khác đánh vào việc xuất khẩu (và trong điều kiện DDP thì 
gòm cả việc nhập khẩu) hàng hóa trước khi giao hàng. Hiển nhiên, là mọi chi phí qúa cảnh phát 
sinh sau khi giao hàng do người mua chịu. 

A7 Thông báo cho người mua 

Người bán phải gửi thông báo đầy đủ cho người mua biết về thời gian dự kiến tầu đến, phù hợp 
với điều A4 cũng như bất kỳ thông báo nào khác để tạo điều kiện cho người mua tiến hành các 
biện pháp cần thiết để nhận hàng hóa. 

Bình luận: Người bán phải thông báo đầy đủ cho người mua về thời gian dự kiến tầu đến cảng 
và các thông báo cần thiết khác để người mua kịp thời chuẩn bị để nhận hàng theo điều B4. 
Trong Incoterms không có một điều khoản nào quy định rõ ràng về các hậu qủa phát sinh do việc 
người bán không thông bán đầy đủ. Nhưng từ Incoterms có thể suy ra rằng việc không thông báo 
đầy đủ là sự vi phạm hợp đồng của người bán. Điều này có nghĩa là người bán có thể phải chịu 
trách nhiệm về sự vi phạm này theo quy định của luật áp dụng cho hợp đồng mua bán. 

A8 Bằng chứng về việc giao hàng, chứng từ vận tải hoặc thông điệp điện tử tương đương 

Người bán phải cung cấp cho người mua, với chi phí do người bán chịu, chứng từ giao hàng 
và/hoặc chứng từ vận tải thông thường (ví dụ một vận đơn có thể chuyển nhượng được, một 
giấy gửi hàng đường biển không thể chuyển nhượng được, một chứng từ vận tải đường thuỷ nội 
địa, hoặc một chứng từ vận tải đa phương thức) để giúp họ nhận và chuyển hàng hóa ra khỏi 
cầu tầu. 
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Nếu người bán và người mua đồng ý thông tin liên lạc bằng điện tử thì chứng từ nói ở phần trên 
có thể được thay thế bằng một thông điệp điện tử (EDI) tương đương. 

Bình luận: Trong hầu hết các trường hợp, người mua sẽ yêu cầu người bán cung cấp cho mình 
một chứng từ để có thể nhận hàng từ người chuyên chở. Theo truyền thống, chứng từ mà người 
mua yêu cầu là vận đơn giao dịch được, và đây vẫn là chứng từ hay được sử dụng khi dùng điều 
kiện DEQ để chuyên chở hàng rời khi có khối lượng lớn. Tuy nhiên, thay cho vận đơn, người ta 
vẫn thường sử dụng lệnh giao hàng chia nhỏ khối lượng hàng hóa theo vận đơn thành các lô 
hàng nhỏ để giao cho nhiều người mua. 

Các chứng từ có thể được thay thế bởi thông điệp điện tử EDI khi các bên thỏa thuận liên lạc 
bằng phương tiện điện tử. 

A9 Kiểm tra - Bao bì - mã hiệu 

Người bán phải thanh toán các phí tổn cho việc kiểm tra (như kiểm tra chất lượng, đo lường, cân 
đong, tính đếm) cần thiết cho việc giao hàng, phù hợp với điều A4. 

Người bán phải, bằng chi phí của mình, cung cấp bao bì (trừ khi theo thông lệ của một ngành 
hàng thương mại cụ thể hàng hóa được gửi không cần bao bì) bắt buộc phải có đối với việc giao 
hàng. Bao bì phải được ghi ký mã hiệu phù hợp. 

Bình luận: Điều quan trọng là người mua phải biết chắc chắn rằng người bán đã hoàn thành đầy 
đủ nghĩa vụ của mình về tình trạng hàng hóa, đặc biệt là khi người mua phải thanh toán tiền 
hàng trước khi nhận và kiểm tra hàng. Tuy nhiên, người mua không phải thực hiện và chịu chi 
phí kiểm tra hàng hóa trừ phi có quy định cụ thể trong hợp đồng mua bán. 

A10 Các nghĩa vụ khác 

Người bán phải cung cấp cho người mua, khi họ yêu cầu và do họ chịu rủi ro và chi phí, mọi hỗ 
trợ cần thiết để có được các chứng từ hoặc thông điệp điện tử tương đương (ngoài những 
chứng từ đã nói ở điều A8) được ký phát hoặc truyền đi ở nước gửi hàng và/hoặc nước xuất 
xuất xứ mà người mua yêu cầu để nhập khẩu hàng hóa. 

Người bán phải cung cấp cho người mua, khi được yêu cầu, các thông tin cần thiết để mua bảo 
hiểm. 

Bình luận: Điều kiện DEQ yêu cầu người mua làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa. Người mua phải 
hoàn trả lại cho người bán các chi phí người bán bỏ ra để giúp người mua làm thủ tục nhập khẩu 

B CÁC NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI MUA  

B1 Trả tiền hàng 

Người mua phải trả tiền hàng theo quy định trong hợp đồng mua bán hàng. 

Bình luận: Người mua có trách nhiệm thanh toán tiền như đã thỏa thuận trong hợp đồng mua 
bán. Điều B1 quy định nghĩa vụ chủ yếu này của người mua tương ứng với nghĩa vụ cung cấp 
hàng hóa phù hợp với hợp đồng mua bán của người bán, như quy định trong điều A1. 

B2 Giấy phép, cho phép và thủ tục 
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Người mua phải tự chịu rủi ro và chi phí để lấy giấy phép nhập khẩu hoặc các giấy phép chính 
thức khác và hoàn thành, nếu có quy định

5
, mọi thủ tục hải quan cần thiết để nhập khẩu hàng 

hóa. 

Bình luận: Mặc dù người bán phải đặt hàng hóa dưới sự định đoạt của người mua tại nước đến 
và làm các thủ tục thông quan xuất khẩu và qúa cảnh nhưng người mua phải làm mọi việc cần 
thiết liên quan đến việc nhập khẩu (xem bình luận điều A2). 

B3 Hợp đồng vận tải và bảo hiểm 

a. Hợp đồng vận tải :  

Không có nghĩa vụ6. 

b. Hợp đồng bảo hiểm:  

Không có nghĩa vụ7. 

Bình luận: Mặc dù điều B3 chỉ quy định người mua "không có nghĩa vụ", nhưng trong hầu hết 
các trường hợp, việc tiếp tục chuyên chở từ cảng đến là cần thiết và người mua phải làm mọi 
việc cần thiết để thực hiện điều đó. Người bán không liên quan đến việc chuyên chở hàng hóa 
sau khi hàng đến cảng và người mua cũng không có trách nhiệm đối với người bán về việc này. 
Cụm từ "Không có nghĩa vụ" có nghĩa rằng tất cả mọi việc mà người mua làm là vì quyền lợi của 
anh ta và không nằm trong phạm vi hợp đồng mua bán. 

B4 Nhận hàng 

Người mua phải nhận hàng khi hàng đã đươc giao, phù hợp với điều A4. 

Bình luận: Như tất cả các điều kiện nhóm D, điều B4 quy định rõ ràng rằng người mua phải 
nhận hàng ngay khi hàng hóa được đặt dưới sự định đoạt của anh ta phù hợp với điều A4 (Điều 
A4 của điều kiện EXW cũng quy định như vậy, nhưng theo EXW, việc đặt hàng hóa dưới sự định 
đoạt của người mua thường diễn ra tại cơ sở của người bán). Theo điều A4 của các điều kiện 
nhóm D, người bán sẽ đặt hàng hóa dưới sự định đoạt của người mua "vào ngày hoặc trong thời 
gian thỏa thuận". 

Nếu hàng hóa được đặt dưới sự định đoạt của người mua sớm hơn thỏa thuận, người mua 
không có nghĩa vụ nhận hàng trước thời gian quy định, mặc dù làm việc đó là vì lợi ích của anh 
ta. Nếu hàng hóa được đặt dưới sự định đoạt của người mua muộn hơn so với thời gian quy 
định, người mua có thể buộc người bán phải chịu trách nhiệm do vi phạm hợp đồng theo luật áp 
dụng. Người mua có thể bắt người bán bồi thường tổn thất hoặc hủy bỏ hợp đồng trong trường 
hợp có vi phạm nghiêm trọng. 

B5 Chuyển rủi ro 

Người mua phải chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hại đối với hàng hóa kể từ thời điểm hàng 
hóa đã được giao, phù hợp với điều A4. 

Người mua, nếu không gửi thông báo như quy định ở điều B7, phảichịu mọi rủi ro về mất mát 
hoặc hư hại đối với hàng hóa kể từ ngày quy định hoặc ngày cuối cùng của thời hạn quy định 
cho việc giao hàng với điều kiện là hàng hóa đã được cá biệt hóa phù hợp theo hợp đồng, nghĩa 
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là rõ ràng được tách riêng ra hoặc được nhận biết bằng cách nào khác là hàng hóa của hợp 
đồng. 

Bình luận: Theo quy tắc chung, điều A5 quy định người bán chịu rủi ro về mất mát hoặc tổn thất 
hàng hóa cho đến điểm giao hàng, còn người mua chịu rủi ro sau khi đã hoàn thành việc giao 
hàng. Theo các điều kiện khác nhau thì điểm giao hàng cũng khác nhau. Trong điều kiện EXW 
và tất cả các điều kiện nhóm D, hàng hóa đơn giản được đặt dưới sự định đoạt của người mua 
tại địa điểm quy định, trong khi theo điều kiện nhóm F và nhóm C, điểm giao hàng liên quan đến 
việc giao hàng hóa cho người vận tải hoặc người chuyên chở đường biển ở nước gửi hàng (xem 
bình luận cho điều A4 của các điều kiện này). Trong các điều kiện dùng cho hàng hóa chuyên 
chở bằng đường biển, người ta thường dẫn chiếu đến việc giao hàng dọc mạn con tầu quy định 
(FAS) hoặc giao lên tầu (FOB, CFR, CIF). 

Hậu qủa do người mua không thông báo 

Theo điều kiện EXW và tất cả các điều kiện nhóm D, người bán có thể chuyển rủi ro sang người 
mua bằng cách đặt hàng hóa dưới sự định đoạt của người mua, tuy nhiên, người bán cũng có 
thể không thể thực hiện được việc di chuyển đó do người mua không thông báo theo quy định taị 
điều B7. Điều này có thể xảy ra khi chính người mua có quyền quyết định (1) thời điểm cụ thể 
trong khoảng thời gian quy định hàng hóa được đặt dưới sự định đoạt của người mua hoặc (2) 
địa điểm giao hàng (xem bình luận điều B7). Việc không thông báo dẫn đến việc di chuyển sớm 
rủi ro: việc người mua hoãn lại thời gian giao hàng và kéo dài thời điểm phân định rủi ro hơn so 
với quy định trong hợp đồng mua bán là không thể chấp nhận được. Do đó, việc người mua 
không thông báo như đã quy định trong điều B7 làm cho rủi ro được di chuyển "từ ngày thỏa 
thuận hoặc ngày cuối cùng của thời hạn quy định giao hàng". 

Cá biệt hóa và di chuyển rủi ro 

Tuy nhiên, rủi ro chưa thể di chuyển được chừng nào hàng hóa chưa được "cá biệt hóa là thuộc 
hợp đồng". Nếu hàng hóa không thể xác định được, có nghĩa là cùng loại hàng hóa đó người 
bán sẽ giao cho nhiều người mua khác nhau, thì việc cá biệt hóa được coi là đã thực hiện chỉ khi 
đã được "tách riêng ra hoặc nếu không thì được đánh dấu để nhận biết là hàng của hợp đồng". 

Việc cá biệt hóa thường được thực hiện khi người bán giao hàng để chuyên chở và lô hàng đã 
được đánh dấu là gửi cho người mua - trừ phi lô hàng được chuyên chở dưới dạng rời có khối 
lượng lớn và dự định sẽ tiến hành việc cá biệt hóa cho những người mua khác nhau khi hàng 
đến đích. 

B6 Phân chia phí tổn 

Người mua phải trả: 

• Mọi chi phí liên quan đến hàng hóa kể từ thời điểm hàng hóa đã được giao phù hợp với 
điều A4; bao gồm chi phí xuất khẩu xử lý ở cảng cho việc vận tải tiếp theo hoặc để bảo 
quản trong nhà kho hoặc ga cảng; và  

• Mọi chi phí phát sinh thêm nếu họ không nhận hàng khi hàng đã được đặt dưới quyền 
định đoạt của mình phù hợp với điều A4, hoặc không gửi thông báo phù hợp với điều B7, 
tuy nhiên với điều kiện là hàng hóa đã được cá biệt hóa cho hợp đồng, nghĩa là được 
tách riêng ra hoặc được nhận biết bằng cách nào khác là hàng hóa của hợp đồng; và  

• nếu có quy định8, chi phí về thủ tục hải quan cũng như mọi loại thuế quan, thuế và lệ phí 
khác phải trả khi nhập khẩu hàng hóa và để vận chuyển tiếp theo.  

Bình luận: Vì theo điều A4, hàng hóa được đặt dưới sự định đoạt của người mua "tại cầu cảng 
(bến tầu)", người mua không phải chịu mọi chi phí dỡ hàng. Tuy nhiên, một khi hàng hóa đã 
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được đặt dưới sự định đoạt của anh ta phù hợp với điều A4, người mua phải trả chi phí lưu kho 
và chi phí vận tải tiếp theo để đưa hàng đến điểm đích cuối cùng. 

Nếu người mua không nhận hàng hoặc không có biện pháp để chuyên chở tiếp hàng hóa về 
điểm đích cuối cùng thì người mua sẽ phải chịu mọi chi phí phát sinh. Vào lúc này thông thường 
người bán đã tiến hành đặc định hàng hóa (qua việc cá biệt hàng hóa). Nhưng nếu người bán 
chưa tiến hành việc cá biệt hóa như vậy - ví dụ, nếu hàng hóa được chuyên chở đến điểm đích 
dưới dạng rời để cá biệt hóa sau bằng các lệnh giao hàng hoặc một cách nào khác - thì người 
mua không phảitrả chi phí phát sinh liên quan đến hàng hóa cho đến khi hàng hóa được cá biệt 
hóa một cách thích hợp. 

Khi hàng hóa đã được cá biệt hóa như trên, người mua phải trả mọi chi phí phát sinh do không 
thông báo đầy đủ cho người bán theo điều B7 về thời gian hoặc địa điểm nhận hàng, ví dụ chi 
phí lưu kho hoặc bảo hiểm phát sinh thêm. 

B7 Thông báo cho người bán 

Người mua phải, vào bất kỳ lúc nào có quyền quyết định thời gian trong một thời hạn quy định 
và/hoặc địa điểm nhận hàng ở cảng đến quy định, gửi thông báo đầy đủ cho người bán về việc 
đó. 

Bình luận: Như đã giải thích trong phần bình luận của điều B5 và B6, việc người mua không 
thông báo cho người bán thời gian và địa điểm nhận hàng - khi hợp đồng mua bán quy định 
người mua có quyền quyết định những vấn đề này - có thể dẫn đến việc di chyển rủi ro về mất 
mát và tổn thất hàng hóa trước khi hàng hóa được giao theo quy định của điều A4. Ngoài ra, 
người mua còn phải trả cho người bán mọi chi phí phát sinh mà người bán phải chịu do việc 
không thông báo đó gây ra. 

B8 Bằng chứng về việc giao hàng, chứng từ vận tải hoặc thông điệp điện tử tương đương 

Người mua phải chấp nhận chứng từ giao hàng hoặc chứng từ vận tải, phù hợp với điều A8. 

Bình luận: Người mua phải chấp nhận chứng từ nếu chứng từ đó phù hợp với hợp đồng và với 
những yêu cầu quy định trong điều A8 (xem bình luận điều A8). Nếu người mua từ chối chứng từ 
(ví dụ bằng cách chỉ thị cho ngân hàng không thanh toán cho người bán theo các điều kiện của 
thư tín dụng) thì người mua đã vi phạm hợp đồng, trong trường hợp này, người bán có thể sử 
dụng những biện pháp chế tài mà hợp đồng dành cho mình để tự bảo vệ. 

Những biện pháp này có thể bao gồm, ví dụ, quyền hủy hợp đồng hoặc khiếu nại đòi bồi thường 
tổn thất do người mua vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, người mua không bắt buộc phải chấp nhận 
một chứng từ không cung cấp đủ bằng chứng về việc giao hàng, ví dụ, một chứng từ có ghi chú 
là hàng hóa có khuyết điểm hoặc hàng được giao không đủ số lượng đã quy định. Trong những 
trường hợp đó, chứng từ được coi là "không hoàn hảo". 

B9 Giám định hàng hóa 

Người mua phải trả mọi phí tổn cho bất kỳ việc giám định hàng hóa nào trước khi gửi hàng, trừ 
khi việc giám định đó là theo lệnh của cơ quan có thẩm quyền ở nước xuất khẩu. 

Bình luận: Như đã giải thích trong bình luận của điều A9, người mua phải chịu mọi chi phí kiểm 
tra hàng hóa, trừ phi hợp đồng quy định rằng toàn bộ hoặc một phần chi phí này do người bán 
chịu. Trong một số trường hợp, hợp đồng có thể quy định rằng chi phí kiểm tra sẽ do người bán 
chịu nếu kết qủa kiểm tra cho thấy hàng hóa không phù hợp với hợp đồng. 
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Tại những nước có yêu cầu giấy phép nhập khẩu hoặc giấy phép mua ngoại tệ để thanh toán 
tiền hàng, các cơ quan có thẩm quyền có thể yêu cầu kiểm tra hàng hóa trước khi gửi hàng để 
đảm bảo hàng hóa phù hợp với hợp đồng. (Việc này được gọi là "giám định hàng trước khi gửi", 
pre-shipment inspection, PSI). Trong trường hợp này, cơ quan có thẩm quyền sẽ chỉ định một cơ 
quan giám định tiến hành việc giám định. Chi phí giám định sẽ do cơ quan yêu cầu chịu. Tuy 
nhiên, người mua có nghĩa vụ hoàn trả cho cơ quan đó chi phí giám định, trừ phi có thỏa thuận 
khác giữa người mua và người bán. 

B10 Nghĩa vụ khác 

Người mua phải trả mọi tổn phí và lệ phí để lấy các chứng từ hoặc thông điệp điện tử tương 
đương nói ở điều A10 và hoàn trả những phí tổn và lệ phí mà người bán đã phải chịu để giúp đỡ 
người mua theo quy định trong điều A10. 

Bình luận: Vì người mua có nghĩa vụ thông quan hàng nhập khẩu, người mua có thể yêu cầu 
người bán giúp đỡ để lấy các chứng từ hoặc thông điệp điện tử cần thiết.Người bán phải giúp đỡ 
người mua khi được người mua yêu cầu, nhưng người bán thực hiện việc đó với chi phí và rủi ro 
của người mua. 

  

  

DDU 

Giao hàng tại đích chưa nộp thuế 

(...địa điểm đích quy định) 
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Điều kiện "Giao hàng chưa nộp thuế" ("Delivered Duty Unpaid") được hiểu là người bán giao 
hàng hóa cho người mua, chưa làm thủ tục nhập khẩu và chưa dỡ khỏi phương tiện vận tải và 
chưa chở đến ở địa điểm đích quy định. Người bán phảichịu mọi chi phí và rủi ro liên quan đến 
việc đưa hàng hóa tới nơi đến quy định mà không bao gồm, nếu có quy định

1, bất kỳ "phí tổn" 
nào (thuật ngữ này bao gồm trách nhiệm và rủi ro về việc làm thủ tục hải quan và trả các chi phí 
thông quan, lệ phí hải quan, thuế và các chi phí khác) liên quan đến việc nhập khẩu ở nước hàng 
đến. Người mua phải chịu "phí tổn" này cũng như chi phí và rủi ro phát sinh do người mua không 
làm được thủ tục nhập khẩu. 

Tuy nhiên, nếu các bên muốn người bán thực hiện thủ tục hải quan và chịu chi phí và rủi ro về 
việc đó cũng như một số chi phí phải trả khác khi nhập khẩu hàng hóa thì cần phải quy định rõ 
ràng trong hợp đồng mua bán bằng cách thêm cụm từ chính xác và rõ nghĩa

2. 

Điều kiện này có thể sử dụng cho mọi phương thức vận tải nhưng nếu việc giao hàng diễn ra ở 
cảng đến trên boong tầu hoặc cầu tầu (bến tầu) thì nên sử dụng điều kiện DES hoặc DEQ. 

A CÁC NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BÁN  

A1 Cung cấp hàng hóa theo đúng hợp đồng 

Người bán phải cung cấp hàng hóa và hóa đơn thương mại, hoặc thông điệp điện tử tương 
đương, theo đúng hợp đồng mua bán và bất kỳ bằng chứng nào khác về việc đó nếu hợp đồng 
đòi hỏi. 

Bình luận: Người bán phải cung cấp hàng hóa phù hợp với hợp đồng. Theo tập quán thông 
thường, để được thanh toán, người bán còn phải cấp hóa đơn cho người mua. Ngoài ra người 
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bán còn phải xuất trình tất cả các chứng từ quy định trong hợp đồng để chứng minh rằng hàng 
hóa phù hợp với hợp đồng. 

Quy tắc này chỉ nhắc nhở người bán tới nghĩa vụ chủ yếu của người bán theo hợp đồng mua 
bán. 

A2 Giấy phép, cho phép và thủ tục 

Người bán phải tự chịu rủi ro và chi phí để lấy giấy phép xuất khẩu hoặc các giấy phép chính 
thức khác hoặc các chứng từ khác và hoàn thành, nếu có quy định3, mọi thủ tục hải quan cần 
thiết để xuất khẩu hàng hóa và qúa cảnh qua nước khác. 

Bình luận: Người bán phải làm thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa và chịu mọi rủi ro liên quan 
đến việc này. Do vậy, nếu có một lệnh cấm xuất khẩu hoặc các loại thuế đặc biệt đánh vào việc 
xuất khẩu hàng hóa - và bất cứ yêu cầu nào của Chính phủ làm cho giá xuất khẩu của hàng hóa 
cao hơn mức dự tính - tất cả các rủi ro và chi phí này sẽ do người bán chịu. Tuy nhiên, các hợp 
đồng mua bán thường có các điều khoản mà người bán có thể viện dẫn để tự bảo vệ mình khi có 
tình huống bất ngờ xảy ra. Theo công ước Viên 1980 về mua bán hàng hóa quốc tế (CISG) và 
các điều khoản tương ứng trong Luật mua bán hàng hóa của nhiều quốc gia khác nhau, các lệnh 
cấm xuất khẩu không lường trước được hoặc không thể dự kiến trước được sẽ giải phóng người 
bán khỏi các nghĩa vụ quy định trong hợp đồng mua bán. 

A3 Hợp đồng vận tải và bảo hiểm 

a. Hợp đồng vận tải:  

Người bán phảiký hợp đồng vận tải bằng chi phí của mình để chuyên chở hàng hóa tới địa điểm 
quy định. Nếu không thể thỏa thuận hoặc thể xác định được một địa điểm cụ thể trên thực tế, thì 
người bán có thể chọn một địa điểm ở nơi đến quy định mà họ cho là phù hợp nhất. 

b. Hợp đồng bảo hiểm:  

Không có nghĩa vụ
4
. 

Bình luận: Theo tất cả các điều kiện nhóm D, người bán phải đảm bảo rằng hàng hóa phải được 
đưa đến nơi quy định. Điều đó có nghĩa là người bán phải tổ chức và thanh toán chi phí vận tải 
hàng hóa. 

Theo các điều kiện nhóm D, sự lựa chọn phương thức vận tải của người bán chỉ có ý nghĩa đối 
với người mua trong chừng mực việc lựa chọn đó có ảnh hưởng đến trách nhiệm của người mua 
về việc nhận hàng từ người chuyên chở. Nếu người bán chọn phương thức vận tải không phổ 
biến gây khó khăn hoặc làm tăng chi phí nhận hàng từ người chuyên chở của người mua thì tất 
cả các chi phí hoặc rủi ro do sự lựa chọn phương thức vận tải của người bán sẽ do người bán 
chịu. 

Thông thường, điểm quy định sau điều kiện nhóm D chỉ ra nơi hàng hóa sẽ được giao tại điểm 
đích. Nhưng nếu có nhiều điểm giao hàng và hợp đồng mua bán hoặc tập quán thương mại 
không quy định rõ người bán phải giao hàng tại địa điểm nào, thì người bán có thể "chọn một 
điểm tại cảng đích quy định thuận tiện cho mình nhất". 

A4 Giao hàng 
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Người bán phải đặt hàng hóa dưới quyền định đoạt của người mua hoặc một người khác do 
người mua chỉ định., trên phương tiện vận tải trở đến, chưa dỡ xuống, ở địa điểm đích quy định 
vào ngày hoặc trong thời hạn thỏa thuận cho việc giao hàng. 

Bình luận: Theo điều kiện DDU, người bán phải "đặt hàng hóa dưới sự định đoạt của người 
mua" tại điểm đích quy định. Điểm giao hàng cụ thể phụ thuộc vào điều kiện nhóm D được lựa 
chọn. 

Incoterms 2000 quy định rằng, nếu hàng hóa phải được giao tại cơ sở hoặc tại địa điểm dưới sự 
kiểm soát của người mua thì việc giao hàng được coi là đã hoàn thành khi hàng hóa được đặt 
dưới sự định đoạt của người mua trên phương tiện vận tải chở hàng hóa đến và hàng chưa 
được dỡ xuống. Trong các trường hợp khác, việc giao hàng đã được coi là đã hoàn thành khi 
hàng hóa được xếp lên xe trở hàng do người mua điều đến. 

A5 Chuyển rủi ro 

Người bán phải, theo quy định ở điều B5, chịu mọi rủi ro mất mát và hư hại đối với hàng hóa đến 
tận thời điểm hàng hóa đã được giao phù hợp với điều A4. 

Bình luận: Tất cả các điều kiện Incoterms đều dựa trên một nguyên tắc là rủi ro về mất mát hoặc 
tổn thất hàng hóa được chuyển từ người bán sang người mua khi người bán đã hoàn thành 
trách nhiệm giao hàng đúng như quy định trong A4. Điều A5 của điều kiện FOB, CFR, và CIF còn 
quy định cụ thể hơn là rủi ro được chuyển từ người bán sang người mua khi hàng hóa "qua lan 
can tầu tại cảng đi". 

Phù hợp với nguyên tắc chung của Công ước Viên năm 1980 về mua bán quốc tế hàng hóa 
(CISG), tất cả các điều kiện của Incoterms đều gắn việc di chuyển rủi ro với việc giao hàng và 
không điều chỉnh các trường hợp khác như việc di chuyển quyền sở hữu hoặc thời gian ký kết 
hợp đồng. Cả Incoterms và CISG đều không điều chỉnh việc chuyển nhượng quyền sở hữu về 
hàng hóa hoặc các quyền tài sản khác có liên quan đến hàng hóa. 

Việc di chuyển rủi ro về mất mát hoặc tổn thất hàng hóa chỉ bao gồm rủi ro do các sự kiện ngẫu 
nhiên (tai nạn) gây ra và không bao gồm mất mát hoặc tổn thất do người bán hoặc người mua 
gây ra, ví dụ, bao bì hoặc ký mã hiệu hàng hóa không đầy đủ. Vì vậy, người bán có thể vẫn phải 
chịu trách nhiệm về tổn thất xảy ra sau khi đã di chuyển rủi ro nếu tổn thất đó là do hàng hóa 
không được giao phù hợp với hợp đồng (xem A1 và bình luận của A9). 

Điều 5 của tất cả các điều kiện Incoterms đều có cụm từ "theo quy định ở điều B5". Điều đó có 
nghĩa rằng có các trường hợp ngoại lệ so với quy tắc chung liên quan đến việc di chuyển rủi ro 
trong các trường hợp quy định trong điều B5, điều này có thể dẫn tới việc di chuyển rủi ro sớm 
do người mua không hoàn thành các nghĩa vụ của mình (xem bình luận của điều B5). 

A6 Phân chia phí tổn 

Người bán phải, theo quy định ở điều B6, trả: 

• ngoài những chi phí phát sinh từ khoản A3a), mọi chi phí liên quan đến hàng hóa cho 
đến tận thời điểm hàng hóa đã được giao phù hợp với điều A4; và  

• nếu có quy định
5
, chi phí về thủ tục hải quan cần thiết để xuất khẩu cũng như mọi loại 

thuế quan, thuế và lệ phí khác phải trả khi xuất khẩu và qúa cảnh qua nước khác trước 
khi hàng giao phù hợp với điều A4.  
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Bình luận: Cũng như trường hợp di chuyển rủi ro về mất mát hoặc tổn thất hàng hóa, tất cả các 
điều kiện Incoterms đều tuân theo một quy tắc là việc phân chia chi phí xảy ra tại điểm giao hàng. 
Tất cả các chi phí phát sinh trước khi người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng theo điều A4 do 
người bán chịu, còn tất cả các chi phí sau đó sẽ do người mua chịu (xem bình luận B6). Quy tắc 
này được đưa ra phù hợp với các quy định của điều B6, theo đó người mua có thể phải chịu 
thêm những chi phí phát sinh do không thể đưa ra thông báo thích hợp cho người bán. 

Vì theo các điều kiện nhóm D, người bán chưa hoàn thành nghĩa vụ của mình chừng nào hàng 
hóa chưa thật sự đến nơi đến và được đặt dưới sự định đoạt của người mua, nên người bán 
phải làm   

Mọi việc cần thiết để đạt được điều này. Tuy nhiên, điều A3 trong tất cả các điều kiện nhóm D 
còn quy định rằng người bán phải ký hợp đồng vận tải; và điều A6 của tất cả các điều kiện nhóm 
D cũng quy định rằng người mua phải chịu mọi chi phí liên quan khi thực hiện trách nhiệm của 
mình theo điều A3 về việc chuyên chở hàng hóa, nếu có quy định, cả chi phí hải quan cần thiết 
để xuất khẩu cũng như tất cả các lệ phí, thuế và các chi phí khác trước khi giao hàng phù hợp 
với điều A4. Theo điều kiện DDP người bán phải chịu chi phí nhập khẩu, cũng như lệ phí, thuế 
và các chi phí khác trước khi giao hàng phù hợp với điều A4. Hiển nhiên, là mọi chi phí qúa cảnh 
phát sinh sau khi giao hàng sẽ do người mua chịu. 

A7 Thông báo cho người mua 

Người bán phải gửi thông báo đầy đủ cho người mua biết về việc gửi hàng hóa, cũng như bất kỳ 
thông báo nào khác, theo yêu cầu, để tạo điều kiện cho người mua tiến hành các biện pháp cần 
thiết để nhận hàng hóa. 

Bình luận: Người bán phải thông báo đầy đủ cho người mua về thời gian gửi hàng và thời gian 
hàng hóa được đặt dưới sự định đoạt của người mua tại điểm giao hàng đã thỏa thuận hoặc lựa 
chọn để người mua kịp thời chuẩn bị để nhận hàng theo điều B4. Trong Incoterms không có một 
điều khoản nào quy định rõ ràng về các hậu qủa phát sinh do việc người bán không thông báo 
đầy đủ. Nhưng từ Incoterms có thể suy ra rằng việc không thông báo đầy đủ là sự vi phạm hợp 
đồng của người bán. Điều này có nghĩa là người bán có thể phải chịu trách nhiệm về sự vi phạm 
này theo quy định của luật áp dụng cho hợp đồng mua bán. 

A8 Bằng chứng về việc giao hàng, chứng từ vận tải hoặc thông điệp điện tử tương đương 

Người bán, bằng chi phí của mình, phải cung cấp cho người mua lệnh giao hàng và/hoặc chứng 
từ vận tải thông thường (ví dụ một vận đơn có thể chuyển nhượng được, một giấy gửi hàng 
đường biển không thể chuyển nhượng được, một chứng từ vận tải đường thuỷ nội địa, hoặc một 
chứng từ vận tải đa phương thức) mà người mua yêu cầu để nhận hàng hóa phù hợp với điều 
A4/B4. 

Nếu người bán và người mua đã thỏa thuận thông tin liên lạc bằng điện tử thì chứng từ nói ở 
phần trên có thể được thay thế bằng một thông điệp điện tử (EDI) tương đương. 

Bình luận: Trong hầu hết các trường hợp, người mua sẽ yêu cầu người bán cung cấp cho mình 
một chứng từ để có thể nhận hàng từ người chuyên chở. Theo truyền thống, chứng từ mà người 
mua yêu cầu là vận đơn giao dịch được, và đây vẫn là chứng từ hay được sử dụng khi dùng điều 
kiện DDU để chuyên chở hàng rời khi có khối lượng lớn. Tuy nhiên, thay cho vận đơn, người ta 
vẫn thường sử dụng lệnh giao hàng chia nhỏ khối lượng hàng hóa theo vận đơn thành các lô 
hàng nhỏ để giao cho nhiều người mua. Các chứng từ có thể được thay thế bởi thông điệp điện 
tử EDI khi các bên thỏa thuận liên lạc bằng phương tiện điện tử. 

A9 Kiểm tra - Bao bì -mã hiệu 
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Người bán phải thanh toán các phí tổn cho việc kiểm tra (như kiểm tra chất lượng, đo lường, cân 
đong, tính đếm) cần thiết cho việc giao hàng, phù hợp với điều A4. 

Người bán, bằng chi phí của mình, cung cấp bao bì (trừ khi theo thông lệ của một ngành hàng 
thương mại cụ thể hàng hóa được gửi không cần bao bì) bắt buộc phải có đối với việc giao hàng. 
Bao bì phải được ghi ký mã hiệu phù hợp. 

Bình luận: Điều quan trọng là người mua phải biết chắc chắn rằng người bán đã hoàn thành đầy 
đủ nghĩa vụ của mình về tình trạng hàng hóa, đặc biệt là khi người mua phải thanh toán tiền 
hàng trước khi nhận và kiểm tra hàng. Tuy nhiên, người mua không phải thực hiện và chịu chi 
phí kiểm tra hàng hóa trừ phi có quy định cụ thể trong hợp đồng mua bán. 

A10 Các nghĩa vụ khác 

Người bán phải giúp đỡ người mua, khi họ yêu cầu và do họ chịu rủi ro và chi phí, để lấy các các 
chứng từ hoặc thông điệp điện tử tương đương (ngoài những chứng từ đã nói ở điều A8) được 
ký phát hoặc truyền đi ở nước gửi hàng và/hoặc nước xuất xuất xứ mà người mua yêu cầu để 
nhập khẩu hàng hóa.Người bán phải cung cấp cho người mua, khi được yêu cầu, các thông tin 
cần thiết để mua bảo hiểm. 

 

Bình luận: Như đã giải thích trong điều A2, người bán có nghĩa vụ làm thủ tục xuất khẩu hàng 
hóa. Nhưng sau khi gửi hàng, người bán không phải chịu chi phí hay rủi ro liên quan tới việc làm 
thủ tục nhập khẩu tại nơi đến. Tuy nhiên, người bán có trách nhiệm giúp đỡ người mua lấy các 
chứng từ (ví dụ, chứng nhận xuất xứ, chứng nhận vệ sinh, biên bản giám định có kết quả tốt, 
giấy phép nhập khẩu) hoặc các thông điệp điện tử tương đương theo yêu cầu của người bán để 
làm thủ tục nhập khẩu. Mặt khác người mua phải hoàn trả lại người bán mọi chi phí mà người 
bán bỏ ra để giúp người mua lấy các chứng từ trên. Hơn nữa, nếu chứng từ có sai sót, chính 
người mua chứ không phải người bán phải chịu rủi ro. 

B CÁC NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI MUA  

B1 Trả tiền hàng 

Người mua phải trả tiền hàng theo quy định trong hợp đồng mua bán hàng. 

Bình luận: Người mua có trách nhiệm thanh toán tiền như đã thỏa thuận trong hợp đồng mua 
bán. Điều B1 quy định nghĩa vụ chủ yếu này của người mua tương ứng với nghĩa vụ cung cấp 
hàng hóa phù hợp với hợp đồng mua bán của người bán, như quy định trong điều A1. 

B2 Giấy phép, cho phép và thủ tục 

Người mua phải tự chịu rủi ro và chi phí để lấy giấy phép nhập khẩu hoặc các giấy phép chính 
thức khác và hoàn thành, nếu có quy định

6
, mọi thủ tục hải quan cần thiết để nhập khẩu hàng 

hóa. 

Bình luận: Người mua phải làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa và chịu mọi chi phí và rủi ro liên 
quan đến việc này. Vì vậy, một lệnh cấm nhập khẩu không giải thoát cho người mua khỏi trách 
nhiệm trả tiền hàng, trừ phi có một "điều khoản miễn trách" trong hợp đồng mua bán mà anh ta 
có thể viện dẫn để được miễn trách. Các điều khoản như vậy có thể quy định kéo dài thời gian 
hoặc quyền hủy bỏ hợp đồng theo luật áp dụng (xem bình luận A2). 
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B3 Hợp đồng vận tải và bảo hiểm 

a. Hợp đồng vận tải :  

Không có nghĩa vụ7. 

b. Hợp đồng bảo hiểm:  

Không có nghĩa vụ8. 

Bình luận: Mặc dù điều B3 chỉ quy định người mua "không có nghĩa vụ", nhưng trong hầu hết 
các trường hợp, việc tiếp tục chuyên chở từ cảng đến là cần thiết và người mua phải làm mọi 
việc cần thiết để thực hiện điều đó. Người bán không liên quan đến việc chuyên chở hàng hóa 
sau khi hàng đến cảng và người mua cũng không có trách nhiệm đối với người bán về việc này. 
Cụm từ "không có nghĩa vụ" có nghĩa rằng tất cả mọi việc mà người mua làm là vì quyền lợi của 
anh ta và không nằm trong phạm vi hợp đồng mua bán. 

B4 Nhận hàng 

Người mua phải nhận hàng khi hàng đã đươc giao, phù hợp với điều A4. 

Bình luận: Như tất cả các điều kiện nhóm D, điều B4 quy định rõ ràng rằng người mua phải 
nhận hàng ngay khi hàng hóa được đặt dưới sự định đoạt của anh ta phù hợp với điều A4 (Điều 
B4 của điều kiện EXW cũng quy định như vậy, nhưng theo EXW, việc đặt hàng hóa dưới sự định 
đoạt của người mua thường diễn ra tại cơ sở của người bán). Theo điều A4 của các điều kiện 
nhóm D, người bán sẽ đặt hàng hóa dưới sự định đoạt của người mua "vào ngày hoặc trong thời 
gian thỏa thuận". 

Nếu hàng hóa được đặt dưới sự định đoạt của người mua sớm hơn thỏa thuận, người mua 
không có nghĩa vụ nhận hàng trước thời gian quy định, mặc dù làm việc đó là vì lợi ích của anh 
ta. Nếu hàng hóa được đặt dưới sự định đoạt của người mua muộn hơn so với thời gian quy 
định, người mua có thể buộc người bán phải chịu trách nhiệm do vi phạm hợp đồng theo luật áp 
dụng. Người mua có thể bắt người bán bồi thường tổn thất hoặc hủy bỏ hợp đồng trong trường 
hợp có vi phạm nghiêm trọng. 

B5 Chuyển rủi ro 

Người mua phải chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hại đối với hàng hóa kể từ thời điểm hàng 
hóa đã được giao, phù hợp với điều A4. 

Người mua, nếu họ không hoàn thành nghĩa vụ của mình theo quy định ở điều B2, chịu mọi rủi ro 
phát sinh về mất mát hoặc hư hại đối với hàng hóa do lỗi của họ. 

Người mua phải, nếu họ không gửi thông báo như quy định ở điều B7, chịu mọi rủi ro về mất mát 
hoặc hư hại đối với hàng hóa kể từ ngày giao hàng quy định hoặc ngày cuối cùng của thời hạn 
quy định cho việc giao hàng với điều kiện là hàng hóa đã được cá biệt hóa phù hợp theo hợp 
đồng, nghĩa là rõ ràng được tách riêng ra hoặc được nhận biết bằng cách nào khác là hàng hóa 
của hợp đồng. 

Bình luận: Theo quy tắc chung, điều A5 quy định người bán chịu rủi ro về mất mát hoặc tổn thất 
hàng hóa cho đến điểm giao hàng, còn người mua chịu rủi ro sau khi đã hoàn thành việc giao 
hàng. Theo các điều kiện khác nhau thì điểm giao hàng cũng khác nhau. Trong điều kiện EXW 
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và tất cả các điều kiện nhóm D, hàng hóa đơn giản được đặt dưới sự định đoạt của người mua 
tại địa điểm quy định, trong khi theo điều kiện nhóm F và nhóm C, điểm giao hàng liên quan đến 
việc giao hàng hóa cho người vận tải hoặc người chuyên chở đường biển ở nước gửi hàng (xem 
bình luận cho điều A4 của các điều kiện này). Trong các điều kiện dùng cho hàng hóa chuyên 
chở bằng đường biển, người ta thường dẫn chiếu đến việc giao hàng dọc mạn con tầu quy định 
(FAS) hoặc giao lên tầu (FOB, CFR, CIF). 

Hậu qủa do người mua không thông báo 

Theo điều kiện EXW và tất cả các điều kiện nhóm D, người bán có thể chuyển rủi ro sang người 
mua bằng cách đặt hàng hóa dưới sự định đoạt của người mua, tuy nhiên, người bán cũng có 
thể không thể thực hiện được việc di chuyển đó do người mua không thông báo theo quy định taị 
điều B7. Điều này có thể xảy ra khi chính người mua có quyền quyết định (1) thời điểm cụ thể 
trong khoảng thời gian quy định hàng hóa được đặt dưới sự định đoạt của người mua hoặc (2) 
địa điểm giao hàng (xem bình luận điều B7). Việc không thông báo dẫn đến việc di chuyển sớm 
rủi ro: việc người mua hoãn lại thời gian giao hàng và kéo dài thời điểm phân định rủi ro hơn so 
với quy định trong hợp đồng mua bán là không thể chấp nhận được. Do đó, việc người mua 
không thông báo như đã quy định trong điều B7 làm cho rủi ro được di chuyển "từ ngày thỏa 
thuận hoặc ngày cuối cùng của thời hạn quy định giao hàng". 

Cá biệt hóa và di chuyển rủi ro 

Tuy nhiên, rủi ro chưa thể di chuyển được chừng nào hàng hóa chưa được "cá biệt hóa là thuộc 
hợp đồng". Nếu hàng hóa không thể xác định được, có nghĩa là cùng loại hàng hóa đó người 
bán sẽ giao cho nhiều người mua khác nhau, thì việc cá biệt hóa được coi là đã thực hiện chỉ khi 
đã được "tách riêng ra hoặc nếu không thì được đánh dấu để nhận biết là hàng của hợp đồng". 

Việc cá biệt hóa thường được thực hiện khi người bán giao hàng để chuyên chở và lô hàng đã 
được đánh dấu là gửi cho người mua - trừ phi lô hàng được chuyên chở dưới dạng rời có khối 
lượng lớn và dự định sẽ tiến hành việc cá biệt hóa cho những người mua khác nhau khi hàng 
đến đích. 

Trách nhiệm thông quan nhập khẩu của người mua 

Theo điều kiện DDU, người mua có trách nhiệm thông quan nhập khẩu hàng hóa (điều B2). Nếu 
người mua không tiến hành thông quan, người bán sẽ không thể đến được điểm giao hàng quy 
định. Trong trường hợp đó "mọi rủi ro hoặc tổn thất đối với hàng hóa phát sinh"sẽ do người mua 
chịu. Do đó, rủi ro có thể di chuyển thậm chí trước khi hàng hóa đến được điểm giao hàng quy 
định, ví dụ, khi hàng hóa bị giữ lại tại kho hải quan vì người mua chưa hoàn thành trách nhiệm 
thông quan nhập khẩu của mình. 

B6 Phân chia phí tổn 

Người mua phải trả: 

• Mọi chi phí liên quan đến hàng hóa kể từ thời điểm hàng hóa đã được giao phù hợp với 
điều A4; và  

• Mọi chi phí phát sinh thêm nếu họ không hoàn thành nghĩa vụ của mình phù hợp với 
điều B2, hoặc không gửi thông báo phù hợp với điều B7, tuy nhiên với điều kiện là hàng 
hóa đã được cá biệt hóa cho hợp đồng, nghĩa là được tách riêng ra hoặc được nhận biết 
bằng cách nào khác là hàng hóa của hợp đồng; và  

• nếu có quy định
9
, chi phí về thủ tục hải quan cũng như mọi loại thuế quan, thuế và lệ phí 

khác phải trả khi nhập khẩu hàng hóa.  
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Bình luận: Theo các điều kiện DAF, DES, và DEQ, địa điểm giao hàng được quy định rất rõ ràng 
trong các điều kiện đó - lần lượt là biên giới quy định, tầu hoặc cầu cảng quy định - nhưng theo 
điều kiện DDU, các bên phải tự quy định địa điểm giao hàng. Hơn nữa, người mua phải trả mọi 
chi phí phát sinh sau khi giao hàng tại địa điểm đó. 

Người mua phải trả mọi chi phí phát sinh do không nhận hàng như đã thỏa thuận hoặc không 
thông báo cho người bán về thời gian và thời gian giao hàng phù hợp với điều B7. Theo điều 
kiện DDU, việc người mua không làm được thủ tục thông quan nhập khẩu hàng hóa theo điều B2 
có thể làm cho người bán không đưa hàng đến địa điểm thoả thuận hoặc sẽ làm phát sinh thêm 
nhiều chi phí. Nếu vậy, người mua phải chịu nhiều hậu qủa và trả mọi phí tổn do việc đó gây ra. 
Trách nhiệm thanh toán chuyên chở chi phí phát sinh của người mua trong các trường hợp này 
phụ thuộc vào việc đặc định hàng hóa của hợp đồng ("cá biệt hóa"). 

Như đã giải thích trong bình luận điều B2, người mua có nghĩa vụ làm thủ tục nhập khẩu hàng 
hóa; B6 quy định rằng người mua còn phải chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc thông 
quan nhập khẩu ("chi phí thủ tục hải quan cũng như tất cả lệ phí, thuế và các chi phí khác"). 
Người mua cũng phải chịu mọi khoản lệ phí, thuế và các chi phí khác phát sinh liên quan đến 
việc qúa cảnh hàng hóa qua nước thứ ba, sau khi hàng hóa đã được người bán giao phù hợp 
với điều A4. 

B7 Thông báo cho người bán 

Người mua phải, vào bất kỳ lúc nào có quyền quyết định thời gian trong một thời hạn thỏa thuận 
và/hoặc địa điểm nhận hàng ở nơi đến quy định, gửi thông báo đầy đủ cho người bán về việc đó. 

Bình luận: Như đã giải thích trong phần bình luận của điều B5 và B6, việc người mua không 
thông báo cho người bán thời gian và địa điểm nhận hàng - khi hợp đồng mua bán quy định 
người mua có quyền quyết định những vấn đề này - có thể dẫn đến việc di chyển rủi ro về mất 
mát và tổn thất hàng hóa trước khi hàng hóa được giao theo quy định của điều A4. Ngoài ra, 
người mua còn phải trả cho người bán mọi chi phí phát sinh mà người bán phải chịu cho việc 
không thông báo đó gây ra. 

B8 Bằng chứng về việc giao hàng, chứng từ vận tải hoặc thông điệp điện tử tương đương 

Người mua phải chấp nhận lệnh giao hàng hoặc chứng từ vận tải, phù hợp với điều A8. 

Bình luận: Người mua phải chấp nhận chứng từ nếu chứng từ đó phù hợp với hợp đồng và với 
những yêu cầu quy định trong điều A8 (xem bình luận điều A8). Nếu người mua từ chối chứng từ 
(ví dụ bằng cách chỉ thị cho ngân hàng không thanh toán cho người bán theo các điều kiện của 
thư tín dụng) thì người mua đã vi phạm hợp đồng, trong trường hợp này, người bán có thể sử 
dụng những biện pháp chế tài mà hợp đồng dành cho mình để tự bảo vệ. 

Những biện pháp này có thể bao gồm, ví dụ, quyền hủy hợp đồng hoặc khiếu nại đòi bồi thường 
tổn thất do người mua vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, người mua không buộc phải chấp nhận một 
chứng từ không cung cấp đủ bằng chứng về việc giao hàng, ví dụ, một chứng từ có ghi chú là 
hàng hóa có khiếm khuyết hoặc hàng được giao không đủ số lượng đã quy định. Trong những 
trường hợp đó, chứng từ được coi là "không hoàn hảo". 

B9 Giám định hàng hóa 

Người mua phải trả mọi phí tổn cho bất kỳ việc giám định hàng hóa nào trước khi gửi hàng, trừ 
khi việc giám định đó là theo lệnh của cơ quan có thẩm quyền ở nước xuất khẩu. 
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Bình luận: Như đã giải thích trong bình luận của điều A9, người mua phải chịu mọi chi phí kiểm 
tra hàng hóa, trừ phi hợp đồng quy định rằng toàn bộ hoặc một phần chi phí này do người bán 
chịu. Trong một số trường hợp, hợp đồng có thể quy định rằng chi phí kiểm tra sẽ do người bán 
chịu nếu kết qủa kiểm tra cho thấy hàng hóa không phù hợp với hợp đồng. 

Tại những nước có yêu cầu giấy phép nhập khẩu hoặc giấy phép mua ngoại tệ để thanh toán 
tiền hàng, các cơ quan có thẩm quyền có thể yêu cầu kiểm tra hàng hóa trước khi gửi hàng để 
đảm bảo hàng hóa phù hợp với hợp đồng. (Việc này được gọi là "giám định hàng trước khi gửi", 
pre-shipment inspection, PSI). Trong trường hợp này, cơ quan có thẩm quyền sẽ chỉ định một cơ 
quan giám định tiến hành việc giám định. Chi phí giám định sẽ do cơ quan yêu cầu chịu. Tuy 
nhiên, người mua có nghĩa vụ hoàn trả cho cơ quan đó chi phí giám định, trừ phi có thỏa thuận 
khác giữa người mua và người bán. 

B10 Nghĩa vụ khác 

Người mua phải trả mọi tổn phí và lệ phí để lấy các chứng từ hoặc thông điệp điện tử tương 
đương nói ở điều A10 và hoàn trả những phí tổn và lệ phí mà người bán đã phải chịu để giúp đỡ 
người mua theo quy định trong điều A10. 

Bình luận: Như đã giải thích bình luận trong điều A10, người bán phải giúp người mua trong 
việc lấy các chứng từ hoặc thông điệp điện tử cần thiết để làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa. Tuy 
nhiên, mọi chi phí và rủi ro liên quan đều do người mua chịu. Do đó điều B10 quy định rằng 
người mua phải trả mọi phí tổn và chi phí phát sinh để lấy được chứng từ và các thông điệp điện 
tử nói trên. Người mua cũng phải hoàn trả lại người bán mọi chi phí mà người bán bỏ ra nhằm 
giúp người mua lấy các chứng từ và thông điệp điện tử đó. 

  

DDP 

Giao hàng tại đích đã nộp thuế 

(... địa điểm đích quy định) 
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Điều kiện "Giao đã nộp thuế" (Delivered Duty Paid") được hiểu là người bán giao hàng cho 
người mua, đã làm xong thủ tục nhập khẩu và chưa dỡ hàng khỏi phương tiện vận tải chở đến ở 
nơi quy định. Người bán phải chịu mọi phí tổn và những rủi ro liên quan tới việc đưa hàng hóa tới 
nơi đến quy định, bao gồm cả, nếu có quy định

1, các "phí tổn" khác (thuật ngữ "phí tổn") bao gồm 
trách nhiệm và các rủi ro làm thủ tục hải quan và thanh toán các chi phí thông quan, lệ phí hải 
quan, thuế và các chi phí khác liên quan đến việc nhập khẩu ở nước cảng đến. 

Nếu điều kiện EXW quy định nghĩa vụ tối thiểu của người bán không thể trực tiếp hoặc gián tiếp 
lấy được giấy phép nhập khẩu. 

Tuy nhiên, nếu các bên muốn giảm bớt cho người bán một số nghĩa vụ như không phải thanh 
toán một số chi phí phải trả khi nhập khẩu hàng hóa (như thuế giá trị gia tăng - Value added tax: 
VAT), thì cần phải quy định rõ ràng trong hợp đồng mua bán bằng cách thêm những cụm từ 
chính xác và rõ nghĩa

2
. 

Nếu các bên muốn người mua chịu mọi rủi ro và chi phí nhập khẩu thì nên sử dụng điều kiện 
DDP. 

Điều kiện này có thể đước sử dụng cho mọi phương thức vận tải nhưng khi việc giao hàng diễn 
ra ở cảng đến trên boong tầu hoặc cầu tầu, thì nên sử dụng điều kiện DES hoặc DEQ. 

A CÁC NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BÁN  

A1 Cung cấp hàng hóa theo đúng hợp đồng 
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Người bán phải cung cấp hàng hóa và hóa đơn thương mại, hoặc thông điệp điện tử tương 
đương, theo đúng hợp đồng mua bán và bất kỳ bằng chứng nào khác về việc đó nếu hợp đồng 
đòi hỏi. 

Bình luận: Người bán phải cung cấp hàng hóa phù hợp với hợp đồng. Theo tập quán thông 
thường, để được thanh toán, người bán còn phải cấp hóa đơn cho người mua. Ngoài ra người 
bán còn phải xuất trình tất cả các chứng từ quy định trong hợp đồng để chứng minh rằng hàng 
hóa phù hợp với hợp đồng. 

Quy tắc này chỉ nhắc nhở người bán tới nghĩa vụ chủ yếu của người bán theo hợp đồng mua 
bán. 

A2 Giấy phép, cho phép và thủ tục 

Người bán phải tự chịu rủi ro và chi phí để lấy giấy phép xuất khẩu hoặc các giấy phép chính 
thức khác hoặc các chứng từ khác và hoàn thành, nếu có quy định3, mọi thủ tục hải quan cần 
thiết để xuất khẩu hàng hóa và qúa cảnh qua nước khác. 

Bình luận: Vì điều kiện DDP là bằng chứng của một hợp đồng nơi đến, người bán phải thực 
hiện mọi việc cần thiết để đưa hàng hóa tới nơi giao hàng quy định. Điều đó có nghĩa rằng người 
bán phải thực hiện việc thông quan xuất khẩu và cũng như mọi thủ tục qúa cảnh qua nước thứ 
ba. 

Trước khi thỏa thuận bán hàng theo điều kiện DDP, người bán phải biết chắc chắn rằng người 
mua không cản trở người bán - một người phi cư trú - trong việc cấp giấy phép nhập khẩu. 
Thông thường, người bán sẽ không gặp phải những cản trở như vậy vì việc xin phép nhập khẩu 
có thể do người nhận (môi giới hải quan) thay mặt người bán thực hiện. 

Nên miễn một số chi phí 

Các bên nên quy định miễn cho người bán trách nhiệm thanh toán một số chi phí liên quan đến 
chế độ tài chính "nội địa" của nước nhập khẩu (như thuế VAT đánh vào hàng nhập khẩu). Nếu 
không quy định như vậy, thì người bán sẽ mất quyền được khấu trừ các chi phí hoặc không 
được hưởng các ưu đãi về loại thư nào đó chỉ dành riêng cho những người cư trú ở. Do vậy, các 
bên nên quy định rõ ràng trong hợp đồng mua bán những chi phí nào người bán được miễn ngay 
trong điều kiện DDP, ví dụ, bằng cách sử dụng cụm từ "DDP thuế giá trị gia tăng chưa trả" (DDP 
VAT unpaid"). 

Các lệnh cấm không lường trước được hoặc không thể lường trước được 

Nghĩa vụ của người bán theo điều kiện DDP có thể sẽ bị tăng lên so với quy định vì các trường 
hợp không thể lường trước được. 

Tuy nhiên, trong các hợp đồng mua bán thường có các điều khoản mà người bán có thể viện 
dẫn để tự bảo vệ mình trong các trường hợp bất ngờ như vậy. Theo Công ước Viên năm 1980 
về mua bán hàng hóa quốc tế (CISG) và các điều khoản tương ứng trong Luật mua bán hàng 
hóa của nhiều quốc gia khác nhau, các lệnh cấm xuất khẩu không lường trước được sẽ giải 
phóng người bán khỏi các nghĩa vụ quy định trong hợp đồng mua bán. 

Nếu người bán không muốn thực hiện việc thông quan hàng nhập khẩu, người bán nên sử dụng 
điều kiện DDP hoặc thêm cụm từ "chưa thông quan nhập khẩu" ("not cleared import") sau điều 
kiện DDP. 
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A3 Hợp đồng vận tải và bảo hiểm 

a. Hợp đồng vận tải:  

Người bán phảiký hợp đồng vận tải bằng chi phí của mình để chuyên chở hàng hóa tới địa điểm 
quy định. Nếu không thể thỏa thuận được hoặc xác định được một địa điểm cụ thể trên thực tế, 
thì người bán có thể chọn một địa điểm ở nơi đến quy định mà họ cho là phù hợp nhất. 

b. Hợp đồng bảo hiểm:  

Không có nghĩa vụ
4
. 

Bình luận: Theo tất cả các điều kiện nhóm D, người bán phải đảm bảo rằng hàng hóa phải được 
đưa đến nơi quy định. Điều đó có nghĩa là người bán phải tổ chức và thanh toán chi phí vận tải 
hàng hóa. 

Theo các điều kiện nhóm D, sự lựa chọn phương thức vận tải của người bán chỉ có ý nghĩa đối 
với người mua trong chừng mực việc lựa chọn đó có ảnh hưởng đến trách nhiệm của người mua 
về việc nhận hàng từ người chuyên chở. Nếu người bán chọn phương thức vận tải không phổ 
biến gây khó khăn hoặc làm tăng chi phí nhận hàng từ người chuyên chở của người mua thì tất 
cả các chi phí hoặc rủi ro do sự lựa chọn phương thức vận tải của người bán sẽ do người bán 
chịu. 

Thông thường, điểm quy định sau điều kiện nhóm D chỉ ra nơi hàng hóa sẽ được giao tại điểm 
đích. Nhưng nếu có nhiều điểm giao hàng và hợp đồng mua bán hoặc tập quán thương mại 
không quy định rõ người bán phải giao hàng tại địa điểm nào, thì người bán có thể "chọn một 
điểm tại cảng đích quy định thuận tiện cho mình nhất". 

A4 Giao hàng 

Người bán phải đặt hàng hóa dưới quyền định đoạt của người mua hoặc một người khác do 
người mua chỉ định., trên phương tiện vận tải chở đến, chưa dỡ xuống, ở nơi đến quy định vào 
ngày hoặc trong thời hạn thỏa thuận cho việc giao hàng. 

Bình luận: Theo điều kiện DDP, người bán phải "đặt hàng hóa dưới sự định đoạt của người 
mua" tại điểm đích quy định. Điểm giao hàng cụ thể phụ thuộc vào điều kiện nhóm D được lựa 
chọn. 

Incoterms 2000 quy định rằng, nếu hàng hóa phải được giao tại cơ sở hoặc tại địa điểm dưới sự 
kiểm soát của người mua thì việc giao hàng được coi là đã hoàn thành khi hàng hóa được đặt 
dưới sự định đoạt của người mua trên phương tiện vận tải chở hàng hóa đến và hàng chưa 
được dỡ xuống. Trong các trường hợp khác, việc giao hàng đã được coi là đã hoàn thành khi 
hàng hóa được xếp lên xe chở hàng do người mua điều đến. 

A5 Chuyển rủi ro 

Người bán phải, theo quy định ở điều B5, chịu mọi rủi ro mất mát và hư hại đối với hàng hóa đến 
tận thời điểm hàng hóa đã được giao phù hợp với điều A4. 

Bình luận: Tất cả các điều kiện Incoterms đều dựa trên một nguyên tắc là rủi ro về mất mát hoặc 
tổn thất hàng hóa được chuyển từ người bán sang người mua khi người bán đã hoàn thành 
trách nhiệm giao hàng đúng như quy định trong A4. Điều A5 của điều kiện FOB, CFR, và CIF còn 
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quy định cụ thể hơn là rủi ro được chuyển từ người bán sang người mua khi hàng hóa "qua lan 
can tầu tại cảng đi". 

Phù hợp với nguyên tắc chung của Công ước Viên năm 1980 về mua bán quốc tế hàng hóa 
(CISG), tất cả các điều kiện của Incoterms đều gắn việc di chuyển rủi ro với việc giao hàng và 
không điều chỉnh các trường hợp khác như việc di chuyển quyền sở hữu hoặc thời gian ký kết 
hợp đồng. Cả Incoterms và CISG đều không điều chỉnh việc chuyển nhượng quyền sở hữu về 
hàng hóa hoặc các quyền tài sản khác có liên quan đến hàng hóa. 

Việc di chuyển rủi ro về mất mát hoặc tổn thất hàng hóa chỉ bao gồm rủi ro do các sự kiện ngẫu 
nhiên (tai nạn) gây ra và không bao gồm mất mát hoặc tổn thất do người bán hoặc người mua 
gây ra, ví dụ, bao bì hoặc ký mã hiệu hàng hóa không đầy đủ. Vì vậy, người bán có thể vẫn phải 
chịu trách nhiệm về tổn thất xảy ra sau khi đã di chuyển rủi ro nếu tổn thất đó là do hàng hóa 
không được giao phù hợp với hợp đồng (xem A1 và bình luận của A9). 

Điều 5 của tất cả các điều kiện Incoterms đều có cụm từ "theo quy định ở điều B5". Điều đó có 
nghĩa rằng có các trường hợp ngoại lệ so với quy tắc chung liên quan đến việc di chuyển rủi ro 
trong các trường hợp quy định trong điều B5, điều này có thể dẫn tới việc di chuyển rủi ro sớm 
do người mua không hoàn thành các nghĩa vụ của mình (xem bình luận của điều B5). 

A6 Phân chia phí tổn 

Người bán phải, theo quy định ở điều B6, trả: 

• ngoài những chi phí phát sinh từ khoản A3a), mọi chi phí liên quan đến hàng hóa cho 
đến tận thời điểm hàng hóa đã được giao phù hợp với điều A4; và  

• nếu có quy định
5
, chi phí về thủ tục hải quan cần thiết để xuất khẩu và nhập khẩu cũng 

như mọi loại thuế quan, thuế và lệ phí khác phải trả khi xuất khẩu và nhập khẩu hàng 
hóa và khi hàng qúa cảnh qua nước khác trước khi hàng giao phù hợp với điều A4.  

Bình luận: Cũng như trường hợp di chuyển rủi ro về mất mát hoặc tổn thất hàng hóa, tất cả các 
điều kiện Incoterms đều tuân theo một quy tắc là việc phân chia chi phí xảy ra tại điểm giao hàng. 
Tất cả các chi phí phát sinh trước khi người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng theo điều A4 do 
người bán chịu, còn tất cả các chi phí sau đó sẽ do người mua chịu (xem bình luận B6). Quy tắc 
này được đưa ra phù hợp với các quy định của điều B6, theo đó người mua có thể phải chịu 
thêm những chi phí phát sinh do không thể đưa ra thông báo thích hợp cho người bán. 

Vì theo các điều kiện nhóm D, người bán chưa hoàn thành nghĩa vụ của mình chừng nào hàng 
hóa chưa thật sự đến nơi đến và được đặt dưới sự định đoạt của người mua, nên người bán 
phải làm mọi việc cần thiết để đạt được điều này. Tuy nhiên, điều A3 trong tất cả các điều kiện 
nhóm D còn quy định rằng người bán phải ký hợp đồng vận tải; và điều A6 của tất cả các điều 
kiện nhóm D cũng quy định rằng người mua phải chịu mọi chi phí liên quan khi thực hiện trách 
nhiệm của mình theo điều A3 về việc chuyên chở hàng hóa, nếu có quy định, cả chi phí hải quan 
cần thiết để xuất khẩu cũng như tất cả các lệ phí, thuế và các chi phí khác trước khi giao hàng 
phù hợp với điều A4. Theo điều kiện DDP người bán phải chịu chi phí nhập khẩu, cũng như lệ 
phí, thuế và các chi phí khác trước khi giao hàng phù hợp với điều A4. Hiển nhiên, là mọi chi phí 
qúa cảnh phát sinh sau khi giao hàng sẽ do người mua chịu. 

A7 Thông báo cho người mua 

Người bán phải gửi thông báo đầy đủ cho người mua biết về việc gửi hàng hóa, cũng như bất kỳ 
thông báo nào khác, theo yêu cầu, để tạo điều kiện cho người mua tiến hành các biện pháp cần 
thiết để nhận hàng hóa. 
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Bình luận: Người bán phải thông báo đầy đủ cho người mua về thời gian gửi hàng và thời gian 
hàng hóa được đặt dưới sự định đoạt của người mua tại điểm giao hàng đã thỏa thuận hoặc lựa 
chọn để người mua kịp thời chuẩn bị để nhận hàng theo điều B4. Trong Incoterms không có một 
điều khoản nào quy định rõ ràng về các hậu qủa phát sinh do việc người bán không thông báo 
đầy đủ. Nhưng từ Incoterms có thể suy ra rằng việc không thông báo đầy đủ là sự vi phạm hợp 
đồng của người bán. Điều này có nghĩa là người bán có thể phải chịu trách nhiệm về sự vi phạm 
này theo quy định của luật áp dụng cho hợp đồng mua bán. 

A8 Bằng chứng về việc giao hàng, chứng từ vận tải hoặc thông điệp điện tử tương đương 

Người bán, bằng chi phí của mình, phải cung cấp cho người mua lệnh giao hàng và/hoặc chứng 
từ vận tải thông thường (ví dụ một vận đơn có thể chuyển nhượng được, một giấy gửi hàng 
đường biển không thể chuyển nhượng được, một chứng từ vận tải đường thuỷ nội địa, hoặc một 
chứng từ vận tải đa phương thức) mà người mua yêu cầu để nhận hàng hóa phù hợp với điều 
A4/B4. 

Nếu người bán và người mua đã thỏa thuận thông tin liên lạc bằng điện tử thì chứng từ nói ở 
phần trên có thể được thay thế bằng một thông điệp điện tử (EDI) tương đương. 

Bình luận: Trong hầu hết các trường hợp, người mua sẽ yêu cầu người bán cung cấp cho mình 
một chứng từ để có thể nhận hàng từ người chuyên chở. Theo truyền thống, chứng từ mà người 
mua yêu cầu là vận đơn giao dịch được, và đây vẫn là chứng từ hay được sử dụng khi dùng điều 
kiện DDP để chuyên chở hàng rời khi có khối lượng lớn. Tuy nhiên, thay cho vận đơn, người ta 
vẫn thường sử dụng lệnh giao hàng chia nhỏ khối lượng hàng hóa theo vận đơn thành các lô 
hàng nhỏ để giao cho nhiều người mua. Các chứng từ có thể được thay thế bởi thông điệp điện 
tử EDI khi các bên thỏa thuận liên lạc bằng phương tiện điện tử. 

A9 Kiểm tra - bao bì - mã hiệu 

Người bán phải thanh toán các phí tổn cho việc kiểm tra (như kiểm tra chất lượng, đo lường, cân 
đong, tính đếm) cần thiết cho việc giao hàng, phù hợp với điều A4. 

Người bán phải, bằng chi phí của mình, cung cấp bao bì (trừ khi theo thông lệ của một ngành 
hàng thương mại cụ thể hàng hóa được gửi không cần bao bì) bắt buộc phải có đối với việc giao 
hàng. Bao bì phải được ghi ký mã hiệu phù hợp. 

Bình luận: Điều quan trọng là người mua phải biết chắc chắn rằng người bán đã hoàn thành đầy 
đủ nghĩa vụ của mình về tình trạng hàng hóa, đặc biệt là khi người mua phải thanh toán tiền 
hàng trước khi nhận và kiểm tra hàng. Tuy nhiên, người mua không phải thực hiện và chịu chi 
phí kiểm tra hàng hóa trừ phi có quy định cụ thể trong hợp đồng mua bán. 

A10 Nghĩa vụ khác 

Người bán phải trả mọi phí tổn và lệ phí  để lấy được các chứng từ hoặc thông điệp điện tử 
tương đương nói ở điều B10 và hoàn trả lại cho người mua những phí tổn và lệ phí mà người 
mua phải trả để giúp đỡ người bán theo quy định ở điều B10 . 

Người bán phải cung cấp cho người mua, khi được yêu cầu, các thông tin cần thiết để mua bảo 
hiểm. 

Bình luận: Điều kiện DDP quy định người bán có nghĩa vụ làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá, 
nhưng nếu người bán có yêu cầu thì người mua có trách nhiệm giúp đỡ người bán lấy các 
chứng từ  (ví dụ, chứng nhận xuất xứ, chứng nhận vệ sinh, biên bản giám định có kết quả tốt, 
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giấy phép nhập khẩu) hoặc các thông điệp điện tử tương đương mà người bán yêu cầu để làm 
thủ tục nhập khẩu. Tuy nhiên người bán phải hoàn trả  người mua mọi chi phí phát sinh mà 
người mua bỏ ra để giúp người bán mua lấy các chứng từ trên.  

B CÁC NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI MUA 

B1 Trả tiền hàng 

Người mua phải trả tiền hàng theo quy định trong hợp đồng mua bán hàng. 

Bình luận: Người mua có trách nhiệm thanh toán tiền như đã thỏa thuận trong hợp đồng mua 
bán. Điều B1 quy định nghĩa vụ chủ yếu này của người mua tương ứng với nghĩa vụ cung cấp 
hàng hóa phù hợp với hợp đồng mua bán của người bán, như quy định trong điều A1. 

B2 Giấy phép, cho phép và thủ tục 

Người mua phải giúp đỡ người bán, khi họ yêu cầu và do họ chịu rủi ro và chi phí, để lấy, nếu có 
quy định

6
, giấy phép nhập khẩu hoặc các giấy phép chính thức khác cần thiết để nhập khẩu hàng 

hoá. 

Bình luận: Vì người bán phải đặt hàng hoá dưới sự định đoạt của người mua tại nước đến, nên 
người bán phải làm mọi việc cần thiết liên quan đến việc xuất khẩu, quá cảnh và nhập khẩu hàng 
hoá. 

B3 Hợp đồng vận tải và bảo hiểm 

a. Hợp đồng vận tải :  

Không có nghĩa vụ
7
. 

b. Hợp đồng bảo hiểm:  

Không có nghĩa vụ8. 

Bình luận: Mặc dù điều B3 chỉ quy định người mua "không có nghĩa vụ", nhưng trong hầu hết 
các trường hợp, việc tiếp tục chuyên chở từ cảng đến là cần thiết và người mua phải làm mọi 
việc cần thiết để thực hiện điều đó. Người bán không liên quan đến việc chuyên chở hàng hóa 
sau khi hàng đến cảng và người mua cũng không có trách nhiệm đối với người bán về việc này. 
Cụm từ "không có nghĩa vụ" có nghĩa rằng tất cả mọi việc mà người mua làm là vì quyền lợi của 
anh ta và không nằm trong phạm vi hợp đồng mua bán. 

B4 Nhận hàng 

Người mua phải nhận hàng khi hàng đã đươc giao, phù hợp với điều A4. 

Bình luận: Như tất cả các điều kiện nhóm D, điều B4 quy định rõ ràng rằng người mua phải 
nhận hàng ngay khi hàng hóa được đặt dưới sự định đoạt của anh ta phù hợp với điều A4 (Điều 
B4 của điều kiện EXW cũng quy định như vậy, nhưng theo EXW, việc đặt hàng hóa dưới sự định 
đoạt của người mua thường diễn ra tại cơ sở của người bán). Theo điều A4 của các điều kiện 
nhóm D, người bán sẽ đặt hàng hóa dưới sự định đoạt của người mua "vào ngày hoặc trong thời 
gian thỏa thuận". 
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Nếu hàng hóa được đặt dưới sự định đoạt của người mua sớm hơn thỏa thuận, người mua 
không có nghĩa vụ nhận hàng trước thời gian quy định, mặc dù làm việc đó là vì lợi ích của anh 
ta. Nếu hàng hóa được đặt dưới sự định đoạt của người mua muộn hơn so với thời gian quy 
định, người mua có thể buộc người bán phải chịu trách nhiệm do vi phạm hợp đồng theo luật áp 
dụng. Người mua có thể bắt người bán bồi thường tổn thất hoặc hủy bỏ hợp đồng trong trường 
hợp có vi phạm nghiêm trọng. 

B5 Chuyển rủi ro 

Người mua phải chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hại đối với hàng hóa kể từ thời điểm hàng 
hóa đã được giao, phù hợp với điều A4. 

Người mua, nếu họ không hoàn thành nghĩa vụ của mình theo quy định ở điều B2, chịu mọi rủi ro 
phát sinh về mất mát hoặc hư hại đối với hàng hóa do lỗi của họ. 

Người mua phải, nếu họ không gửi thông báo như quy định ở điều B7, chịu mọi rủi ro về mất mát 
hoặc hư hại đối với hàng hóa kể từ ngày giao hàng quy định hoặc ngày cuối cùng của thời hạn 
quy định cho việc giao hàng với điều kiện là hàng hóa đã được cá biệt hóa phù hợp theo hợp 
đồng, nghĩa là rõ ràng được tách riêng ra hoặc được nhận biết bằng cách nào khác là hàng hóa 
của hợp đồng. 

Bình luận: Theo quy tắc chung, điều A5 quy định người bán chịu rủi ro về mất mát hoặc tổn thất 
hàng hóa cho đến điểm giao hàng, còn người mua chịu rủi ro sau khi đã hoàn thành việc giao 
hàng. Theo các điều kiện khác nhau thì điểm giao hàng cũng khác nhau. Trong điều kiện EXW 
và tất cả các điều kiện nhóm D, hàng hóa đơn giản được đặt dưới sự định đoạt của người mua 
tại địa điểm quy định, trong khi theo điều kiện nhóm F và nhóm C, điểm giao hàng liên quan đến 
việc giao hàng hóa cho người vận tải hoặc người chuyên chở đường biển ở nước gửi hàng (xem 
bình luận cho điều A4 của các điều kiện này). Trong các điều kiện dùng cho hàng hóa chuyên 
chở bằng đường biển, người ta thường dẫn chiếu đến việc giao hàng dọc mạn con tầu quy định 
(FAS) hoặc giao lên tầu (FOB, CFR, CIF). 

Hậu qủa do người mua không thông báo 

Theo điều kiện EXW và tất cả các điều kiện nhóm D, người bán có thể chuyển rủi ro sang người 
mua bằng cách đặt hàng hóa dưới sự định đoạt của người mua, tuy nhiên, người bán cũng có 
thể không thể thực hiện được việc di chuyển đó do người mua không thông báo theo quy định taị 
điều B7. Điều này có thể xảy ra khi chính người mua có quyền quyết định (1) thời điểm cụ thể 
trong khoảng thời gian quy định hàng hóa được đặt dưới sự định đoạt của người mua hoặc (2) 
địa điểm giao hàng (xem bình luận điều B7). Việc không thông báo dẫn đến việc di chuyển sớm 
rủi ro: việc người mua hoãn lại thời gian giao hàng và kéo dài thời điểm phân định rủi ro hơn so 
với quy định trong hợp đồng mua bán là không thể chấp nhận được. Do đó, việc người mua 
không thông báo như đã quy định trong điều B7 làm cho rủi ro được di chuyển "từ ngày thỏa 
thuận hoặc ngày cuối cùng của thời hạn quy định giao hàng". 

Cá biệt hóa và di chuyển rủi ro 

Tuy nhiên, rủi ro chưa thể di chuyển được chừng nào hàng hóa chưa được "cá biệt hóa là thuộc 
hợp đồng". Nếu hàng hóa không thể xác định được, có nghĩa là cùng loại hàng hóa đó người 
bán sẽ giao cho nhiều người mua khác nhau, thì việc cá biệt hóa được coi là đã thực hiện chỉ khi 
đã được "tách riêng ra hoặc nếu không thì được đánh dấu để nhận biết là hàng của hợp đồng". 

Việc cá biệt hóa thường được thực hiện khi người bán giao hàng để chuyên chở và lô hàng đã 
được đánh dấu là gửi cho người mua - trừ phi lô hàng được chuyên chở dưới dạng rời có khối 
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lượng lớn và dự định sẽ tiến hành việc cá biệt hóa cho những người mua khác nhau khi hàng 
đến đích. 

B6 Phân chia phí tổn 

Người mua phải trả: 

• Mọi chi phí liên quan đến hàng hóa kể từ thời điểm hàng hóa đã được giao phù hợp với 
điều A4; và  

• Mọi chi phí phát sinh thêm nếu họ không hoàn thành nghĩa vụ của mình phù hợp với 
điều B2, hoặc không gửi thông báo phù hợp với điều B7, tuy nhiên với điều kiện là hàng 
hóa đã được cá biệt hóa cho hợp đồng, nghĩa là được tách riêng ra hoặc được nhận biết 
bằng cách nào khác là hàng hóa của hợp đồng;   

Bình luận: Theo các điều kiện DAF, DES, và DEQ, địa điểm giao hàng được quy định rất rõ ràng 
trong các điều kiện đó - lần lượt là biên giới quy định, tầu hoặc cầu cảng quy định - nhưng theo 
điều kiện DDU, các bên phải tự quy định địa điểm giao hàng. Hơn nữa, người mua phải trả mọi 
chi phí phát sinh sau khi giao hàng tại địa điểm đó. 

Người mua phải trả mọi chi phí phát sinh do không nhận hàng như đã thỏa thuận hoặc không 
thông báo cho người bán về thời gian và địa điểm  giao hàng phù hợp với điều B7. Trách nhiệm 
thanh toán các chi phí phát sinh của người mua trong các trường hợp này phụ thuộc vào việc 
đặc định hàng hóa của hợp đồng ("cá biệt hóa"). 

Vì theo điều kiện DDP,  người bán phải làm thủ tục nhập khẩu, do vậy người mua không phải 
chịu các chi phí liên quan đến việc này . 

B7 Thông báo cho người bán 

Người mua phải, vào bất kỳ lúc nào có quyền quyết định thời gian trong một thời hạn thỏa thuận 
và/hoặc địa điểm nhận hàng ở nơi đến quy định, gửi thông báo đầy đủ cho người bán về việc đó. 

Bình luận: Như đã giải thích trong phần bình luận của điều B5 và B6, việc người mua không 
thông báo cho người bán thời gian và địa điểm nhận hàng - khi hợp đồng mua bán quy định 
người mua có quyền quyết định những vấn đề này - có thể dẫn đến việc di chyển rủi ro về mất 
mát và tổn thất hàng hóa trước khi hàng hóa được giao theo quy định của điều A4. Ngoài ra, 
người mua còn phải trả cho người bán mọi chi phí phát sinh mà người bán phải chịu cho việc 
không thông báo đó gây ra. 

B8 Bằng chứng về việc giao hàng, chứng từ vận tải hoặc thông điệp điện tử tương đương 

Người mua phải chấp nhận lệnh giao hàng hoặc chứng từ vận tải, phù hợp với điều A8. 

Bình luận: Người mua phải chấp nhận chứng từ nếu chứng từ đó phù hợp với hợp đồng và với 
những yêu cầu quy định trong điều A8 (xem bình luận điều A8). Nếu người mua từ chối chứng từ 
(ví dụ bằng cách chỉ thị cho ngân hàng không thanh toán cho người bán theo các điều kiện của 
thư tín dụng) thì người mua đã vi phạm hợp đồng, trong trường hợp này, người bán có thể sử 
dụng những biện pháp chế tài mà hợp đồng dành cho mình để tự bảo vệ mình. 

Những biện pháp này có thể bao gồm, ví dụ, quyền hủy hợp đồng hoặc khiếu nại đòi bồi thường 
tổn thất do người mua vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, người mua không buộc phải chấp nhận một 
chứng từ không cung cấp đủ bằng chứng về việc giao hàng, ví dụ, một chứng từ có ghi chú là 
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hàng hóa có khiếm khuyết hoặc hàng được giao không đủ số lượng đã quy định. Trong những 
trường hợp đó, chứng từ được coi là "không hoàn hảo". 

B9 Giám định hàng hóa 

Người mua phải trả mọi phí tổn cho bất kỳ việc giám định hàng hóa nào trước khi gửi hàng, trừ 
khi việc giám định đó là theo lệnh của cơ quan có thẩm quyền ở nước xuất khẩu. 

Bình luận: Như đã giải thích trong bình luận của điều A9, người mua phải chịu mọi chi phí kiểm 
tra hàng hóa, trừ phi hợp đồng quy định rằng toàn bộ hoặc một phần chi phí này do người bán 
chịu. Trong một số trường hợp, hợp đồng có thể quy định rằng chi phí kiểm tra sẽ do người bán 
chịu nếu kết qủa kiểm tra cho thấy hàng hóa không phù hợp với hợp đồng. 

Tại những nước có yêu cầu giấy phép nhập khẩu hoặc giấy phép mua ngoại tệ để thanh toán 
tiền hàng, các cơ quan có thẩm quyền có thể yêu cầu kiểm tra hàng hóa trước khi gửi hàng để 
đảm bảo hàng hóa phù hợp với hợp đồng. (Việc này được gọi là "giám định hàng trước khi gửi", 
pre-shipment inspection, PSI). Trong trường hợp này, cơ quan có thẩm quyền sẽ chỉ định một cơ 
quan giám định tiến hành việc giám định. Chi phí giám định sẽ do cơ quan yêu cầu chịu. Tuy 
nhiên, người mua có nghĩa vụ hoàn trả cho cơ quan đó chi phí giám định, trừ phi có thỏa thuận 
khác giữa người mua và người bán. 

B10 Nghĩa vụ khác 

Người mua phải giúp đỡ người bán, theo yêu cầu của họ và do họ chịu rủi ro và chi phí dể lấy 
các chứng từ hoặc thông điệp điện tử tương đương được ký phát hoặc truyền đi ở nước nhập 
khẩu, mà người bán yêu cầu, để chuẩn bị cho người mua nhận hàng. 

Bình luận: Vì người mua có nghĩa vụ thông quan hàng nhập khẩu, người mua có thể yêu cầu 
người bán giúp đỡ để lấy các chứng từ hoặc thông điệp điện tử cần thiết. Người bán phải giúp 
đỡ người mua khi dược người mua yêu cầu, nhưng người bán thực hiện việc đó với rủi ro và chi 
phí của người mua . 

  

Phụ lục 

INCOTERMS 2000 (ẤN BẢN CỦA ICC số 560) 

Giới thiệu (lược chính-xem ghi chú phía dưới) 

9 CÁC ĐIỀU KIỆN 

9.3...) Chỉ có hai điều kiện liên quan đến bảo hiểm là CIF và CIP. Theo các điều kiện này người 
bán phải mua bảo hiểm vì quyền lợi của người mua. Trong các trường hợp khác tự các bên phải 
quyết định có cần mua bảo hiểm cho mình không và mua ở chừng mực nào. Vì người bán mua 
bảo hiểm vì quyền lợi của người mua nên anh ta sẽ không biết chính xác yêu cầu của người 
mua. Theo các điều khoản của Hiệp hội các nhà bảo hiểm London, "bảo hiểm tối thiểu"theo điều 
kiện C, "bảo hiểm trung bình theo điều kiện B, và "bảo hiểm tối đa" theo điều kiện A. Vì khi mua 
bán hàng hóa CIF người mua có thể muốn bán hàng trên đường vận chuyển cho một người mua 
tiếp theo và người này có thể cũng muốn bán lại hàng hóa, nên không thể biết được mức bảo 
hiểm phù hợp cho những người mua sau và do đó mức bảo hiểm tối thiểu theo CIF được lựa 
chọn và người mua có thể được yêu cầu người bán mua thêm bảo hiểm. Tuy nhiên, mức bảo 
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hiểm tối thiểu không phù hợp với mua bán hàng thành phẩm vì rủi ro mất cắp, do xếp hàng 
không đúng hoặc sự bảo quản hàng hóa yêu cầu phải có mức cao hơn bảo hiểm C. Vì CIP khác 
với CIF thường không áp dụng cho mua bán hàng hóa, có thể chọn mức bảo hiểm tối đa theo 
CIP thay vì mức bảo hiểm tối thiểu cho CIF. Nhưng sự khác nhau trong nghĩa vụ mua bảo hiểm 
của người bán theo CIF và CIP sẽ dẫn đến sự nhầm lẫn và do vậy cả hai điều kiện đều giới hạn 
nghĩa vụ bảo hiểm của người bán ở mức tối thiểu. Ðiều đặc biệt quan trọng đối với người mua 
CIP là chú ý điều này: nếu muốn yêu cầu mua thêm bảo hiểm, anh ta phải thỏa thuận với người 
bán để người này mua thêm bảo hiểm hoặc tự mua bảo hiểm tối đa. Cũng có những trường hợp 
đặc biệt là người mua muốn mua bảo hiểm cao hơn mức tối đa A ví dụ như mua bảo hiểm rủi ro 
chiến tranh, bạo động, xáo trộn xã hội, đình công hoặc các sự biến lao động khác. Nếu anh ta 
muốn có những bảo hiểm như vậy, anh ta phải chỉ thị cho người bán, trong trường hợp đó, 
người bán có thể phải mua theo yêu cầu của người mua. 

10 CỤM TỪ  "KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ" 

Theo các cụm từ "người bán phải" và "người mua phải" Incoterms chỉ quy định những nghĩa vụ 
mà các bên phải thực hiện với nhau. Do vậy, cụm từ "không có nghĩa vụ" chỉ được thêm vào khi 
một bên không phải có nghĩa vụ với bên kia. Như thế, ví dụ theo A3 của điều khoản  tương ứng, 
người bán phải thu xếp và trả tiền vận tải, chúng ta thấy cụm từ "không có nghĩa vụ " dưới tiêu 
đề "hợp đồng vận tải" trong B3 a) đặt trước vị trí của người mua. Ðồng thời khi không bên nào có 
nghĩa vụ với bên nào thì cụm từ "không có nghĩa vụ" sẽ xuất hiện tương ứng ở cả hai bên, ví dụ 
điều khoản mua bảo hiểm. 

Trong những trường hợp khác, điều quan trọng là phải chỉ ra rằng mặc dầu một bên có thể 
không có nghĩa vụ thực hiện một công việc nhất định đối với bên kia nhưng không có nghĩa là 
anh ta không muốn làm việc đó. Do vậy, ví dụ người mua CFR không có nghĩa vụ ký hợp đồng 
bảo hiểm cho người bán theo B4, nhưng thực sự anh ta muốn có hợp đồng bảo hiểm vì lợi ích 
của chính mình còn người bán theo A4 không có nghĩa vụ mua bảo hiểm. 

11 CÁC QUY ĐỊNH BIẾN THỂ CỦA INCOTERMS 

Thực tế thường xảy ra là các bên tự mình thêm các cụm từ vào Incoterms nhằm chính xác hóa 
hơn các điều kiện. Cần chú ý rằng Incoterms không có hướng dẫn gì về những cụm từ bổ sung 
này. Do vậy, nếu các bên không dựa vào tập quán thương mại truyền thống về cách giải thích 
những cụm từ bổ sung này, các bên có thể gặp phải những vấn đề rất rắc rối khi không thống 
nhất trong cách hiểu. 

Ví dụ, nếu sử dụng cụm từ thông dụng sau "FOB xếp hàng" thì không thể bắt cả thế giới hiểu 
rằng người bán không những có nghĩa vụ chịu chi phí xếp hàng lên tầu hoặc lên phương tiện vận 
tải tương ứng mà còn chịu rủi ro, mất mát hoặc hư hỏng đối với hàng hóa trong qúa trình xếp 
hàng. Vì những lý do này, các bên phải xác định rõ ngoài việc người bán chịu trách nhiệm xếp 
hàng và các chi phí liên quan thì anh ta có phải chịu các rủi ro cho đến khi hàng được xếp xong 
hay không. Những vấn đề này không được giải đáp trong Incoterms; do vậy, nếu hợp đồng 
không mô tả ý định của các bên, các bên có thể gặp nhiều rắc rối và chi phí không cần thiết 

Mặc dù Incoterms 2000 không quy định nhiều về các quy định thường được sử dụng khác nhưng 
lời tựa đầu đối với các điều kiện thương mại đã nhắc nhở các bên sự cần thiết của các điều kiện 
hợp đồng đặc biệt nếu các bên muốn quy định nhiều hơn Incoterms. 

EXW quy định nghĩa vụ tăng thêm cho người bán là xếp hàng lên phương tiện của người mua. 

CIF/CIP nêu nhu cầu người mua mua thêm bảo hiểm; 

DEQ có nghĩa vụ yêu cầu thêm người bán trả các chi phí sau khi dỡ hàng. 
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Trong một số trường hợp người bán và người mua dẫn chiếu đến các tập quán thương mại về 
tầu chợ và thuê tầu. Trong những trường hợp này cần phải phân biệt rõ nghĩa vụ của các bên 
theo hợp đồng vận tải và nghĩa vụ đối với nhau theo hợp đồng mua bán. Không may, không có 
định nghĩa tường tận cho các cụm từ như "điều kiện tầu chợ" và "phí làm hàng tại kho". Sự phân 
chia chi phí theo các điều kiện này ở mỗi nơi một khác và thay đổi theo thời gian. Các bên quy 
định rõ trong hợp đồng mua bán cách phân bổ chi phí giữa các bên.  

Các cụm từ thường được sử dụng trong hợp đồng thuê tầu như "FOB xếp hàng". "FOB xếp và 
sang hàng" đôi khi cũng được sử dụng trong hợp đồng mua bán nhằm xác định rằng người bán 
FOB phải thực hiện công việc xếp hàng và sang hàng lên tầu ở chừng mực nào. Khi những từ 
trên được thêm vào thì cần phải quy định trong hợp đồng mua bán là nghĩa vu tăng thêm đó có 
bao gồm chi phí và rủi ro hay chỉ bao gồm chi phí. 

Như đã nói ở trên, mọi nỗ lực nhằm bảo đảm rằng Incoterms phản ánh thực tiễn thương mại phổ 
biến nhất. Tuy nhiên, trong một số trường hợp - đặc biệt là những điểm khác của Incoterms 2000 
so với Incoterms 1990 - các bên mong muốn vận dụng các điều kiện thương mại. Các bên được 
nhắc nhở về những lựa chọn này trong lời nói đầu của các điều kiện và được đánh dấu bằng từ 
"tuy nhiên". 

14 THỦ TỤC THÔNG QUAN  

Ðiều kiện "thông quan" gây ra nhiều hiểu lầm. Do vậy, khi dẫn chiếu đến nghĩa vụ của người bán 
hoặc người mua cam kết thực hiện những nghĩa vụ liên quan đến việc đưa hàng qua hải quan 
nước xuất khẩu hoặc nhập khẩu thì rõ ràng là những nghĩa vụ này không chỉ bao gồm thuế hải 
quan và các chi phí khác mà còn bao gồm các hoạt động và thanh tóan mang tính chất hành 
chính khác có liên quan đến việc thông quan. Ngoài ra, một số nước cho rằng việc áp dụng các 
điều kiện đòi hỏi nghĩa vụ thông quan là không phù hợp với buôn bán nội bộ các nước EU. Hoặc 
các khu vực mậu dịch tự do khác nơi mà không có bất cứ nghĩa vụ gì liên quan đến trả thuế và 
không có hạn chế gì về xuất nhập khẩu. Ðể làm rõ tình hình, cụm từ "nếu có" được thêm vào 
trong A2, B2, A6, B6 của các điều kiện Incoterms tương ứng nhằm sử dụng chúng không một 
chút mập mờ tại những nơi không đòi hỏi thủ tục thông quan. 

Thông thường bên cư trú trong nước làm thủ tục thông quan hàng hóa nếu cần hoặc ít nhất ai đó 
làm hộ anh ta. Do vậy, người xuất khẩu thường làm thông quan xuất khẩu còn người nhập khẩu 
làm thông quan nhập khẩu. 

Incoterms 1990 quy định từ điều kiện EXW và FAS (người mua làm thông quan xuất khẩu) và 
DEQ "người bán làm thông quan nhập khẩu" nhưng trong Incoterms 2000, FAS và DEQ quy định 
nghĩa vụ thông quan hàng xuất khẩu cho người bán và thông quan nhập khẩu cho người mua 
trong khi EXW- nghĩa vụ người bán là tối thiểu - vẫn để nguyên không sửa đổi (người mua có 
nghĩa vụ thông quan xuất khẩu). Theo DDP người bán thỏa thuận một cách chi tiết theo đúng tên 
của điều kiện-Giao hàng đã nộp thuế- làm thủ tục nhập khẩu và trả bất cứ khoản thuế nào có liên 
quan. 

Quy tắc thống nhất của uỷ ban hàng hải quốc tế về giấy vận tải đường biển 

Comité Maritime International - Paris 29/6/1990 

1 Phạm vi áp dụng  

i. Những quy tắc này được gọi là "những quy tắc thống nhất của CMI về giấy vận tải 
đường biển"  
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ii. Những quy tắc này được áp dụng chon hợp đồng vận tải bằng văn bản hoặc phi văn bản 
mà không có vận đơn hoặc một chứng từ sở hữu tương tự.  

2Các định nghĩa 

Trong những quy tắc này: 

"Hợp đồng vận tải" có nghĩa là tất cả các hợp đồng tuân theo những quy tắc nói trên và phải 
được thực hiện toàn bộ hoặc một phần bằng đường biển. 

"Hàng hóa" có nghĩa là tất cả hàng hóa được chuyên chở hoặc được nhận để chuyên chở đúng 
theo một hợp đồng vận tải. 

"Người chuyên chở" và "người gửi hàng" là chỉ rõ các bên được gọi như vậy hoặc có thể được 
xác định là như vậy trong hợp đồng vận tải. 

"Người nhận" là chỉ bên được gọi như vậy hoặc có thể được xác định là như vậy trong hợp đồng 
vận tải hoặc bất kỳ ai được thay thế cho người nhận với tư cách đó theo quy tắc 6. 

"Quyền định đoạt" có nghĩa là các quyền và nghĩa vụ ghi ở quy tắc 5. 

3 Đại diện 

i. Người gửi hàng ký hợp đồng vận tải không chỉ vì quyền lợi của mình mà còn với tư cách 
là người được uỷ quyền của người nhận hàng và vì quyền lợi của người nhận hàng và 
bảo đảm với người chuyên chở rằng anh ta có tư cách làm điều đó.  

ii. Quy tắc này chỉ được áp dụng nếu như luật điều chỉnh hợp đồng vận tải coi điều đó là 
cần thiết để cho người nhận hàng có quyền được khiếu kiện và bị khiếu kiện theo quy 
định của hợp đồng. Trách nhiệm của người nhận hàng sẽ không được mở rộng hơn nữa 
nếu như hợp đồng vận tải đưa đến việc cấp phát một vận đơn hoặc một chứng từ sở 
hữu tương tự.  

4 Quyền và nghĩa vụ 

i. Hợp đồng vận tải là đối tượng điều chỉnh của tất cả các Công ước quốc tế hoặc các luật 
quốc gia mà chúng đang hoặc đã có thể được bắt buộc áp dụng nếu như hợp đồng vận 
tải là một vận đơn hoặc một chứng từ sở hữu tương tự. Các công ước và luật nói trên sẽ 
được áp dụng mặc dù trong hợp đồng vận tải có những quy định khác.  

ii. Ngoại trừ quy định trong đoạn (i) nói trên, trong mọi trường hợp, hợp đồng vận tải phải 
phục tùng:  

a. Những quy tắc này  
b. Trừ phi những điều khoản và các điều kiện chung của người chuyên chở bao gồn cả 

thỏa thuận khác giữa các bên, những điều khoản và điều kiện về phần không phải 
chuyên chở bằng đường biển của hợp đồng vận tải.  

c. Tất cả các điều khoản và các điều kiện khác đã được quy định giữa các bên.  

iii. Trong trường hợp có sự không tương hợp giữa các điều khoản và các điều kiện đã được 
nêu ở đoạn (ii) và các điểm (b), (c) với những Quy tắc này thì những Quy tắc này sẽ 
được ưu tiên áp dụng.  
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5 Mô tả hàng hóa 

i. Người gửi hàng chịu trách nhiệm bảo đảm sự đúng đắn của những điều chỉ dẫn liên 
quan đến hàng mà anh ta cung cấp và sẽ bồi thường cho người chuyên chở mọi mất 
mát, thiệt hại và chi phí phát sinh do sự không đúng đắn của những điều chỉ dẫn đó.  

ii. Trong trường hợp không có bảo lưu của người chuyên chở, tất cả lời ghi chú trong một 
giấy vận tải đường biển hoặc trong một chứng từ tương tự liên quan tới chất lượng và 
trạng thái của hàng hóa sẽ được coi là:  

a. Trong quan hệ của người chuyên chở và của người gửi hàng, bằng chứng đủ rõ là đã 
nhận hàng để chở đúng như lời ghi chú ấy.  

   b. Trong quan hệ của người chuyên chở và của người nhận hàng, bằng chứng có giá trị như 
lời ghi và có chứng cứ, ngược lại sẽ không có giá trị với điều kiện là người nhận hàng đã hành 
động một cách thiện chí. 

6 Quyền định đoạt 

i. Trừ khi người gửi hàng đã có sự lựa chọn quy định ở đoạn (ii) dưới đây, chỉ có anh ta 
mới được quyền cung cấp cho người chuyên chở những chỉ thị liên quan đến hợp đồng 
vận tải, trừ phi luật áp dụng cấm người gửi hàng thay đổi chính danh của người nhận, 
bất kỳ lúc nào cho đến khi người nhận hàng yêu cầu giao hàng sau khi hàng được chở 
đến nơi đến với điều kiện đã thông báo cho người chuyên chở biết điều đó, trong điều 
kiện hợp lý, bằng văn bản hoặc bằng bất kỳ biện pháp nào có thể chấp nhận được với 
người chuyên chở và do vậy, tự chịu trách nhiệm bồi thường cho người chuyên chở mọi 
chi phí phụ có thể phát sinh.  

ii. Người gửi hàng có quyền lựa chọn, chừng nào mà hàng hóa chưa được người chuyên 
chở nhận, chuyển nhượng quyền định đoạt cho người nhận hàng. Việc thực hiện quyền 
này phải được nêu trong giấy vận tải đường biển hoặc trong chứng từ tương tự nếu 
chứng từ đó được thành lập. Khi người gửi hàng đã thực hiện quyền đó, thì người nhận 
hàng được có những quyền quy định ở đoạn (i) trên đây, và người gửi hàng thôi được 
hưởng những quyền đó nữa.  

7 Giao hàng 

i. Người chuyên chở giao hàng cho người nhận dựa trên sự chứng minh về chính danh 
của người này.  

ii. Người chuyên chở không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự nhầm lẫn về giao 
hàng nếu người chuyên chở chứng minh được rằng anh ta đã thực hiện một sự cẩn thận 
hợp lý để bảo đảm rằng người yêu cầu giao hàng tự nhận là người nhận hàng có đủ 
chính danh đó.  

8 Hiệu lực 

Trong trường hợp mà một quy định nào đó trong những quy tắc này, hoặc một điều khoản nào 
đó trong các điều khoản được đưa vào trong hợp đồng vận tải căn cứ vào quy tắc 4 không phù 
hợp với các quy định của một công ước quốc tế hoặc của luật quốc gia bắt buộc áp dụng cho 
hợp đồng vận tải thì những Quy tắc hoặc điều khoản nói trên sẽ chỉ bị vô hiệu trong phạm vi nói 
trên. 
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QUY TẮC CỦA UỶ BAN HÀNG HẢI QUỐC TẾ CMI VỀ VẬN ĐƠN ĐIỆN TỬ  

Comité Maritime International - Paris 29/6/1990 

1 Phạm vi áp dụng 

Những quy tắc này có thể được áp dụng trong mọi trường hợp khi các bên đương sự thỏa thuận 
áp dụng chúng 

2 Các định nghĩa 

a "Hợp đồng vận tải" có nghĩa là tất cả các hợp đồng có liên quan tới việc vận chuyển hàng hóa 
phải được thực hiện, toàn bộ hoặc một phần bằng đường biển. 

b "EDI" có nghĩa là sự trao đổi điện tử các dữ liệu nghĩa là sự trao đổi các dữ liệu thương mại 
được thực hiện bằng điện tử. 

c "UN/EDIFACT" chỉ tất cả các quy tắc của liên hợp quốc liên quan tới việc trao đổi điện tử các 
dữ liệu về quản trị, thương mại và vận tải. 

d "Thông điệp truyền phát" có nghĩa là một hoặc nhiều thông điệp được truyền đi bằng điện tử 
cùng một lúc trong một đơn vị truyền phát gồm có các dữ liệu bắt đầu và kết thúc của tin tức. 

e "Sự xác nhận" có nghĩa là một thông báo trong đó chỉ ra rằng nội dung của một thông tin là đủ 
và đúng mà không phương hại tới bất kỳ sự xem xét hay hành động nào mà nội dung đó có thể 
gây ra. 

f "Mã khóa" có nghĩa là tất cả mọi biện pháp kỹ thuật thích hợp như là một tổ hợp các chữ số 
và/hoặc của ký tự, được các bên thỏa thuận nhằm đảm baỏ tính trung thực và giá trị hiệu lực của 
thông tin truyền phát. 

g "Người giữ mã khóa" chỉ bên thực sự có các quyền được mô tả ở quy tắc 7-a chiếu theo quyền 
chiếm giữ một mã khóa bí mật đang có hiệu lực. 

h "Hệ thống kiểm tra điện tử" có nghĩa là một thiết bị mà qua đó một hệ thống tin học có thể được 
kiểm soát về các giám định lưu giữ, ví dụ như Lưu trữ dữ liệu thương mại hay quy trình kiểm 
soát. 

i "Lưu trữ điện tử" có nghĩa là tất cả các lưu trữ tạm thời trung hạn hoặc dài hạn các thông tin 
điện tử, gồm có sự dự trữ thông tin gốc và bản sao bảo vệ. 

3 Quy tắc về thủ tục 

a Những quy tắc của UNCID 1987 sẽ điều chỉnh các mối quan hệ giữa các bên nếu chúng không 
trái với những quy tắc này. 

b EDI liên quan tới các quy tắc này phải phù hợp với các tiêu chuẩn của UN/EDIFACT. Tuy 
nhiên, các bên có thể sử dụng tất cả các phương pháp trao đổi dữ liệu thương mại có thể chấp 
nhận bởi tất cả những người sử dụng. 
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c Trừ khi có thỏa thuận khác, loại chứng từ được sử dụng trong hợp đồng vận tải phải phù hợp 
với "UNLayout Key" hoặc phải thích hợp với các tiêu chuẩn quốc gia được quy định đối với một 
vận đơn. 

d Trừ khi có thỏa thuận khác, một bên đã nhận được một thông điệp sẽ không được phép tiếp 
tục gửi thông điệp khác đi nếu như người này không gửi đi một sự xác nhận. 

e Trong trường hợp có tranh chấp giữa hai bên về các dữ liệu thực tế đã đượoc truyền đi, một 
hệ thống kiểm tra điện tử có thể được sử dụng để xác thực các thông tin đã nhận được. Những 
dữ liệu liên quan tới các giao dịch khác không có quan hệ với các dữ liệu đang tranh chấp, phải 
được coi như những thông tin mật và do đó không phải là đối tượng bị kiểm tra. Nếu những 
thông tin này bất đắc dĩ phải là một bộ phận của nội dung kiểm tra và giám sát của hệ thống kiểm 
tra điện tử, chúng cần phải được giữ kín và không được thông tin cho người thứ ba hoặc sử 
dụng vì một mục đích khác. 

f Một sự chuyển giao các quyền liên quan tới hàng hóa cần phải được coi là thông tin bí mật và 
không được tiết lộ cho một người thứ ba không liên quan tới việc vận tải hoặc thông quan hàng 
hóa. 

4 Hình thức và nội dung của thông tin về việc tiếp nhận hàng 

a Người vận tải, ngay sau khi tiếp nhận hàng từ người gửi hàng phải thông báo cho người gửi 
hàng sự tiếp nhận hàng hóa theo địa chỉ điện tử do người gửi hàng cung cấp 

b Thông tin về sự tiếp nhận hàng này bao gồm: 

i. Tên người gửi hàng  
ii. Mô tả hàng hóa, tất cả mọi ghi chép và những bảo lưu theo đúng như phương thức của 

một vận đơn bằng chứng từ,  
iii. Ngày và nơi tiếp nhận hàng hóa  
iv. Một sự dẫn chiếu tới các định nghĩa và điều kiện của hợp đồng vận tải  
v. Mã khóa phải được sử dụng trong các thông điệp sau này.  

Người gửi hàng phải xác nhận những thông tin về sự tiếp nhận thông điệp ngay sau khi xác nhận 
người gửi hàng sẽ trở thành người nắm giữ mã khóa. 

c Theo yêu cầu của người nắm giữ mã khóa, các thông tin tiếp nhận sẽ được cập nhật về thời 
hạn và nơi bốc hàng ngay sau khi hàng được giao lên tầu. 

d Thông tin mang nội dung ghi ở các điểm (ii), (iii) và (iv) của mục b trên đây, trong đó cho biết 
ngày địa điểm bốc hàng nếu được cập nhật theo mục c, của Quy tắc này, có cùng một giá trị và 
hiệu lực như được quy định trong một vận đơn chứng từ. 

5 Các thuật ngữ và các điều kiện của hợp đồng vận tải 

a Nhất trí và thỏa thuận rằng cứ mỗi lần khi người vận tải dẫn chiếu tới các thuật ngữ và các điều 
kiện vận tải riêng của mình thì những thuật ngữ và các điều kiện trở thành một bộ phận của hợp 
đồng vận tải. 

b Những điều khoản và các điều kiện này cần phải được dễ dàng phổ biến đối với các bên. 
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c Trong trường hợp có xung đột hoặc không phù hợp giữa các điều khoản và điều kiện với các 
quy tắc này thì quy tắc này sẽ được ưu tiên áp dụng. 

6 Luật áp dụng 

Hợp đồng vận tải chịu sự điều chỉnh của Công ước quốc tế hoặc của luật quốc gia, và sẽ bắt 
buộc áp dụng nếu hợp đồng dưới hình thức vận đơn chứng từ. 

7 Quyền định đoạt và chuyển nhượng 

a Người nắm giữ mã khóa bên duy nhất có thể đối với người vận tải: 

1. Yêu cầu giao hàng  
2. Chỉ định người nhận hàng, chỉ định thay thế người này bằng bất kỳ người nhận hàng đại 

diện cho bên khác, kể cả bản thân người giữ mã khóa.  
3. Chuyển quyền định đoạt và chuyển nhượng cho một bên thứ ba  
4. Cung cấp cho người vận tải mọi sự chỉ dẫn về mọi vấn đề liên quan tới hàng hóa phù 

hợp với các chứng từ và các điều kiện và điều khoản của hợp đồng vận tải như khi họ là 
người giữ một vận đơn chứng từ.  

b Quyền định đoạt và chuyển nhượng sẽ có hiệu lực:(i) bởi một thông báo của người nắm giữ 
cho người vận tải về ý định của anh ta muốn chuyển quyền định đoạt và chuyển nhượng của 
mình sang cho một Người nắm giữ mới chỉ định và (ii) bởi sự xác nhận của người vận tải về sừ 
thông báo đó, sau đó (iii) người vận tải sẽ chuyển thông tin đi cho người nắm giữ mới chỉ định, 
theo quy tắc 4 (trừ mã khóa bí mật) sau đó (iv) người nắm giữ được chỉ định này sẽ thông báo 
cho người vận tải về sự chấp nhận Quyền định đoạt và chuyển nhượng, cuối cùng (v) người vận 
tải sẽ hủy bỏ mã khóa bí mật đang dùng và cấp cho Người nắm giữ mới một mã khoá bí mật 
mới. 

c Nếu như người nắm giữ mới thông báo cho người vận tải rằng anh ta không chấp nhận quyền 
định đoạt và chuyển nhượng hoặc không thông báo về sự chấp nhận của mình cho người vận tải 
trong một thời hạn hợp lý, sự chuyển nhượng dự kiến sẽ không có giá trị, người vận tải thông 
báo về điều này cho người nắm giữ hiện thời và mã khóa bí mật sẽ giữ nguyên hiệu lực của nó. 

d Việc chuyển quyền định đoạt và chuyển nhượng như đã mô tả ở trên có cùng một hiệu lực như 
việc chuyển nhượng các quyền đó của một vận đơn chứng từ. 

8 Mã khóa bí mật 

a Mã khóa bí mật là duy nhất cho mỗi người nắm giữ kế thừa. Nó không thể được chuyển 
nhượng bởi người nắm giữ. Người vận tải và người nắm giữ, mỗi người phải đảm bảo sự an 
toàn của mã khóa bí mật. 

b Người vận tải có nghĩa vụ gửi một thông điệp điện tử về sự xác nhận cho người nắm giữ cuối 
cùng, người mà anh ta đã cấp cho một mã khóa bí mật chỉ khi người nắm giữ này bảo đảm tiếp 
nhận an toàn thông điệp điện tử này bằng việc sử dụng mã khóa bí mật. 

c Mã khóa bí mật phải đựơc độc lập và tách biệt với mọi biện pháp được sử dụng để xác định 
Hợp đồng vận tải cũng như với mật hiệu hay mật mã đã được sử dụng để truy cập vào mạng 
máy tính. 

9 Giao hàng 
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a Người vận tải phải thông báo cho người nắm giữ biết về địa điểm ngày giao hàng dự kiến. 
Ngay khi nhận được thông báo này, người nắm giữ phải chỉ định người nhận hàng và cung cấp 
cho người vận tải mọi chỉ dẫn thích hợp để giao hàng có kiểm tra bằng mã khóa bí mật. Trường 
hợp không chỉ định nói trên, người nắm giữ sẽ là người nhận hàng. 

b Người vận tải phải giao hàng cho người nhận hàng là người phải chứng minh về danh phận 
của mình phù hợp với những chỉ dẫn liên quan tới việc giao hàng như đã đề cập tới ở mục (a) 
nói trên việc giao hàng này sẽ dẫn đến việc hủy bỏ một cách tự động mã khóa bí mật. 

c Người vận tải không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự nhầm lẫn về việc giao hàng nếu 
anh ta chứng minh được rằng anh ta đã có sự cẩn thận hợp lý để đảm bảo rằng người nhận 
hàng có đủ tư cách hợp lệ. 

10 Sự lựa chọn liên quan tới việc nhận một chứng từ bằng văn bản  

a.Vào mọi thời điểm trước khi giao hàng, người nắm giữ có thể lựa chọn việc đề nghị người vận 
tải giao lại cho mình một vận đơn chứng từ. Vận đơn này phải được gửi cho người nắm giữ tại 
một địa điểm do anh ta quy định, với điều kiện là không một người vận tải nào bị bắt buộc phải 
gửi chứng từ này tại nơi mà họ không có bất kỳ phương tiện truyền đạt, trong trường hợp như 
vậy, người vận tải chỉ có nghĩa vụ gửi chứng từ cho người nắm giữ tại địa điểm gần nhất với địa 
điểm mà anh ta quy định. Người vận tải không phải chịu trách nhiệm về việc giao hàng chậm mà 
nguyên nhân do có sự lựa chọn nói trên của người nắm giữ. 

b. Người vận tải có thể chọn vào mọi thời điểm trước khi giao hàng, việc giao lại cho người nắm 
giữ một vận đơn trừ trường hợp nếu như việc thực hiện sự lựa chọn này làm chậm trễ hoặc cản 
trở sự giao hàng. 

c. Một vận đơn được cấp phát phù hợp với những quy định của quy tắc 10 (a) hoặc (b) phải bao 
gồm: (i) thông tin về sự nhận hàng theo quy tắc 4 (trừ quy định về mã khóa bí mật); và (ii) một ghi 
chú chỉ rằng vận đơn đã được cấp phát sau khi đã hoàn thành các trình tự của EDI theo chuyên 
chở quy tắc CMI về vận đơn điện tử. Vận đơn nói trên sẽ được cấp phát theo sự lựa chọn của 
người nắm giữ hoặc vận đơn theo lệnh của người nắm giữ, khi đó, tên của anh ta phải được ghi 
trong vận đơn hoặc là một vận đơn đích danh. 

d. Việc phát hành một vận đơn phù hợp với quy tắc 10 (a) hoặc (b) sẽ dẫn tới việc hủy mã khóa 
bí mật và hoàn thành những thủ tục của EDI theo quy tắc này. Việc hoàn thành những thủ tục 
này bởi người nắm giữ hoặc người vận tải, không giải phóng cho các bên trong hợp đồng vận tải 
khỏi những nghĩa vụ của họ hoặc những trách nhiệm đã được cả Quy tắc này lẫn hợp đồng vận 
tải quy định. 

e Người nắm giữ có thể yêu cầu vào mọi thời điểm cho ký phát bản in của thông điệp nhận hàng 
theo quy tắc 4 (trừ quy định về mã khóa bí mật) trên đó có ghi chú "bản sao không thể chuyển 
nhượng được". Việc in như vậy không dẫn tới việc hủy bỏ Chìa khóa bí mật và cũng không kết 
thúc các thủ tục cuả EDI. 

11 Những dữ liệu điện tử có giá trị ngang với văn bản 

Người vận tải và người gửi hàng cũng như tất cả các bên liên quan đến các thủ tục này, thỏa 
thuận rằng việc thông tin và xác nhận các dữ liệu điện tử, đã được lưu trữ trong một máy tính 
điện tử và có khả năng đọc một cách rõ ràng trên màn hình điện tử bằng ngôn ngữ thông thường 
được in từ máy tính điện tử, thỏa mãn các quy định của mọi luật quốc gia hoặc mọi tập quán 
hoặc thực tiễn yêu cầu. Hợp đồng vận tải phải được ký kết bằng văn bản. Bằng cách thỏa thuận 
chấp nhận những quy tắc này, các bên có thể được coi là đã đồng ý là không viện cớ rằng hợp 
đồng không được ký kết bằng văn bản. 
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