
INCOTERMS 2010 
 
Incoterms er et sæt handelsklausuler, udgivet af Det Internationale Handelskammer (ICC). Incoterms regulerer sælgers og 
købers rettigheder og pligter under handelskontrakten. Hvorvidt Incoterms skal være gældende aftales mellem sælger og køber. 
 

Incoterm Transportform   fragt  risiko 
 
 
EXW alle transportformer Køber betaler fra angivet sted. Risikoovergang sker, når sælger 
Ex Works      stiller godset til købers disposi-   
(angivet sted)     tion på angivet sted 
 
FCA alle transportformer Sælger betaler til angivet sted. Risikoovergang sker med   
Free Carrier   Køber betaler fra angivet sted. sælgers levering af  godset til  
(angivet sted)     den af køber opgivne transpor- 
     tør på angivet sted. 
   
CPT alle transportformer Sælger betaler til angiven Risikoovergang sker med 
Carriage Paid To    destination.  sælgers levering af godset til 
(angiven destination)     den første transportør. 
 
CIP alle transportformer Sælger betaler til angiven Risikoovergang sker med 
Carriage and Insurance Paid to   destination.  sælgers levering af godset til 
(angiven destination)     den første transportør. 
 
DDP alle transportformer Sælger betaler til angivet sted Risikoovergang sker, når godset 
Delivered Duty Paid     stilles til købers disposition på 
(angivet sted)     angivet sted (fortoldet). 
 
DAT      alle transportformer Sælger betaler til angivet sted Risikoovergangen sker, når  
Delivered at Terminal     varen er til købers disposition 
(angivet sted)      aflæsset i en terminal på et  
      aftalt bestemmelsessted. 
 
DAP      alle transportformer Sælger betaler til angivet sted Risikoovergangen sker, når  
Delivered at Place     varen er til købers disposition  
(angivet sted)      på et aftalt bestemmelsessted 
      klar til aflæsning.  
       
FAS skib  Sælger betaler til angiven  Risikoovergang sker ved godsets  
Free Alongside Ship    afskibningshavn.  levering ved skibsside på den af 
(angiven afskibningshavn)   Køber betaler fra lastning i køber angivne kaj i angivne  
   angiven afskibningshavn. havn. 
 
FOB  skib  Sælger betaler til godset er  Risikoovergang sker i det øje-  
Free On Board    lastet ombord skib i angiven  blik godset passerer rælingen   
(angiven afskibningshavn)   afskibningshavn.  af det af køber anviste skib i    
afskibningshavnen   Køber betaler fra angiven  i angiven havn  
   afskibningshavn. 
 
CFR skib  Sælger betaler til angiven Risikoovergang sker i det øje- 
Cost and Freight    destinationshavn.  blik godset passerer skibets   
(angiven destinationshavn)     ræling i afskibningshavnen. 
      
CIF skib  Sælger betaler til angiven Risikoovergang sker i det øje- 
Cost, Insurance and Freight   destinationshavn.  blik godset passerer skibets  
(angiven destinationshavn)   Køber betaler fra losning i ræling i afskibningshavnen. 
   angiven destinationshavn.  
 


