Finnterms 2001
Kotimaankaupan toimituslausekkeet
Tämä kuvaesitys pyrkii havainnollistamaan
myyjän ja ostajan välistä suhdetta ja siten
antamaan käyttökelpoisen työkalun niin
jokapäiväisessä työssä kuin kauppasopimuksia kotimaan kauppaan laadittaessakin.
Toimituslauseke on kauppasopimuksen
osa, joka määrittelee myyjän ja ostajan välillä

- kustannusten jakautumisen sekä
- riskin siirtymisen
Kuvaus on laadittu Suomen Logistiikkayhdistys ry:n ylläpitämien toimituslausekkeiden, Finnterms 2001 -kirjasen pohjalta
(tilaukset www.logy.fi/julkaisut.shtml).
Kun tätä kuvaesitystä käytetään, on
otettava huomioon, ettei kaikkiin eri tapauksiin
soveltuvaa Finnterms-sääntöjen esittämistä

- tavaran toimittamisen ja toimittamisen
vastaanoton
- toimenpiteet

NOUDETTAVANA LÄHETTÄJÄLTÄ

OSTAJA

TERMINAALI

NOL

(nimetty lähtöpaikka)

RISKIT

RISKIT

KULUT

KULUT

RISKIT

A)

RISKIT

B)

VAPAASTI KULJETTAJALLA

FCA

(nimetty lähtöpaikka)

RISKIT

Kun myyjä on lastannut tavaran nimetyn rahdinkuljettajan kuljetusvälineeseen myyjän toimitiloissa tai kun rautatiet vastaanottaa lastatun vaunun.
Kun tavara on asetettu nimetyn rahdinkuljettajan
käytettäväksi nimetyssä paikassa.

RISKIT

Kun tavara on toimitettu ostajalle

KULUT

CPT
RISKIT

A)

RISKIT

B)

KULJETUS MAKSETTUNA

KULUT

CPT

(nimetty määräpaikka)

RISKIT

Kun myyjä on lastannut tavaran ensimmäisen rahdinkuljettajan ajoneuvoon myyjän luona tai kun rautatiet on vastaanottanut myyjän lastaaman vaunun.
Kun tavara luovutetaan rahdinkuljettajalle tämän
toimipaikassa.

RISKIT
KULUT

(ellei sovittu, myyjä voi valita)

KULUT

CIP

KULJETUS JA VAKUUTUS MAKSETTUINA

RISKIT

A)

RISKIT

B)

RISKIT

Kun myyjä on lastannut tavaran ensimmäisen rahdinkuljettajan ajoneuvoon myyjän luona tai kun rautatiet on vastaanottanut myyjän lastaaman vaunun.
Kun tavara luovutetaan rahdinkuljettajalle tämän
toimipaikassa.

RISKIT

KULUT

KULUT

Sovittuun kohtaan määräpaikalla.

KULJETUSVAKUUTUS

DDU

CIP

(nimetty määräpaikka)

Ensimmäiselle rahdin
kuljettajalle toimitettuna.

Myyjän hankkima tavaravakuutus ostajan hyväksi.

(ellei sovittu, myyjä voi valita)

DDU

TOIMITETTUNA (nimetty määräpaikka)

RISKIT

Sovittuun kohtaan
määräpaikalla.

RISKIT

KULUT

(ellei sovittu,
myyjä voi valita)

KULUT

TOP

TOP

TOIMITETTUNA PERILLE (nimetty määräpaikka)

RISKIT

Sovittuun kohtaan määräpaikalla.

RISKIT

KULUT

(ellei sovittu, myyjä voi valita)

KULUT

KÄSITTEIDEN SELITYKSET
NOL, FCA, CPT, CIP, DDU ja TOP
Toimituslausekkeiden viralliset lyhenteet.
Merkitään asiapapereihin täydellisesti:
lyhenne paikkakunta FIN01, esim. CIP Nokia FIN01
Riskit
Vahingonvaaraa jostakin määrätystä tapahtumasta,
joka voi aiheuttaa vahinkoa tai menetystä tavaralle,
kutsutaan riskiksi. Useimpia riskejä vastaan
voidaan suojautua ottamalla vakuutus.

Myyjä vastaa tavaroille
sattuvista vahingoista ja
päättää tavaran
vakuuttamisesta.

Ostaja vastaa
tavaralle sattuvista
vahingoista ja päättää
vakuutuksista (huom. CIP)

Sopimuksessa erikseen
määrättävä kriittinen piste

Toimituslauseke jättää avoimeksi kriittisen pisteen
tarkan paikan. Tällöin täytyy sopimuksessa
määrätä erikseen tarkasti osapuolten
velvollisuuksien vaihtuminen eli kriittinen piste.

Kulut
Kaikkia itse tavaraan ja sen siirtämiseen kohdistuvia kustannuksia, mukaanlukien asiakirjakustannuksia, kutsutaan kuluiksi.

Ostaja vastaa
kuluista

Myyjä vastaa
kuluista

Vakuutus

Myyjän hankkima tavaravakuutus ostajan hyväksi.
CIP-lausekkeen mukaan myyjän on otettava ostajan
puolesta vakuutus kuljetuksen aikaisten riskien
varalta. Lausekkeen mukaan vakuutus on otettava
ENIMMÄISEHTOJEN mukaisesti voimassaolevien
Tavaran yleisten kuljetusvakuutusehtojen mukaan.
Myyjän on toimitettava ostajalle vakuutustodistus
tai muu osoitus vakuutuksesta. Vakuutuksen tulee
ulottua määräpaikkaan.
Vakuutusarvo on kauppalaskun arvo tai muu
markkina-arvo korotettuna 10 %:lla, ellei toisin
ole sovittu.

Kuljetusvakuutus alkaa kunkin kollin (tavaran
käsittely-yksikkö) osalta aikaisintaan, kun sen lastaus
kuljetusvälineen sivulta kuljetusvälineeseen alkaa ja
päättyy, kun tavara on purettu määräpaikkakunnalla
kuljetusvälineestä sen sivulle.
Kuljettajan eli rahdinkuljettajan vastuu
Rahdinkuljettajan vastuu kuljettamastaan tavarasta
on määritelty eri kuljetusmuotoja koskevalla
lainsäädännöllä. Vastuu on rajoitettu määrällisesti,
ajallisesti ja laadullisesti siinä määrin, ettei sen, jolla
on riski tavarasta kuljetuksen aikana, kannata luopua
tavaravakuutuksen käytöstä rahdinkuljettajan vastuun
perusteella.
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NOL

voida tehdä kuvallisesti, koska säännöt ovat
kirjallisen tekstin muodossa.

TOIMITUSPAIKKA, TMS.

MYYJÄ

Mahdollisten erimielisyyksien syntyessä tämän
kuvauksen ja Finnterms-sääntöjen välillä on
Finnterms-sääntöjen teksti ratkaiseva.
Koska tavaran kaupassa on voimassa
sopimusvapaus, voidaan kauppasopimuksissa
sopia erikoisehdoista Finnterms-lausekkeiden
estämättä.

