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Leveransvillkor - olika typer och vad de innebär
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Vad är ett leveransvillkor?

• Tullverkets hemsida: ”leveransvillkor som reglerar 

kostnadsfördelning och ansvar mellan säljare och 

köpare för en vara under transporten”

• Vem betalar transporten och till vilken plats

• Vem ansvarar för lastning och lossning

• När övergår risken från säljare till köpare.

• Övergång av äganderätten?



Leveransvillkor - betydelse

• Hämtnings- eller transportköp (KöpL)?

• Avlämnande/”Delivery” 

• Pris och betalning (”zug-um-zug”)

• Riskövergång

• Försäkring

• Dröjsmål och fel



Vad avgör valet av leveransvillkor?

• Vem har bäst avtal med 

transportör? 

• Destination

• Typ av produkt 

• Konkurrenternas erbjudande

• Distributions- och logistikpolicy



Olika regelverk för leveransvillkor

• Köplagen (eller andra länders köplagar)

• INCOTERMS

• COMBITERMS

• Revised American Foreign Trade Definitions; RAFTD

• Uniform Commercial Code (UCC)



INCOTERMS

• Incoterms = ”set” av internationella 

handelstermer/leveransvillkor framtagna 1936 av 

International Chamber of Commerce (ICC)

• Incoterms 2020

• Incoterms = ”Handelsbruk”? Nja, referens i 

kontraktet krävs sannolikt!



INCOTERMS

• EXW – Ex Works

• FCA – Free Carrier

• FAS – Free Alongside Ship 

• FOB – Free On Board

• CFR – Cost And Freight

• CIF – Cost Insurance Freight



INCOTERMS

• CPT – Carriage Paid To 

• CIP – Carriage And Insurance Paid To

• DAP – Delivered At Place

• DPU – Delivered At Place Unloaded (”DAT” i 

Incoterms 2010)

• DDP – Delivered Duty Paid



INCOTERMS

• Vissa villkor används bara för sjötransporter (FAS, 

FOB, CFR, CIF); ”alongside ship v. innanför 

skeppets reling”.

• Övriga villkor kan användas till alla typer av 

transporter (FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP).



INCOTERMS

• Ex Works = minimalt ansvar för säljaren; köparen 

hämtar varan hos säljaren (och ansvarar för all 

lastning och transport).

• DDP = maximalt ansvar för säljaren; säljaren har allt 

ansvar för lastning och transport (inkl. tullar, avgifter, 

skatter, tillstånd) fram till lossning. 

• CIP = säljaren ordnar och betalar transport och 

försäkring (och lägger det på priset); avlämnande 

sker när förste självständige fraktförare tar hand om 

varan.  



INCOTERMS 
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• Vanligt missförstånd: ordet ”Delivery”!

• Delivery (avlämnande) styr bl.a. riskövergång, fel 

och dröjsmål samt är ofta kopplat till betalning.

• Place of delivery är inte nödvändigtvis detsamma 

som varans destinationsort!

INCOTERMS



Exempel

Exempel ur ett leveranskontrakt: 

”Delivery terms: CIP Brisbane, Australia, Buyer´s
facility at 146 Ramsay Road (Incoterms 2020)” 

”Time of delivery: 20 May 2021”. 

”50 per cent of the purchase price shall be paid upon

delivery and 50 per cent shall be paid 14 days

thereafter”



Exempel (fortsättning)

När ska köparen göra den första betalningen enligt 

avtalet?

Den 21 maj 2020 har varan inte kommit fram till 

köparen i Brisbane. Föreligger försening enligt avtalet?

Den 20 juni har varan fortfarande inte kommit fram till 

köparen i Brisbane. Det visar sig att den försvunnit på 

en godsterminal i Kuala Lumpur. Behöver köparen 

betala för varan?



Avslutning

1. Vilket leveransvillkor?

2. Tydlig hänvisning, t.ex: ”Ex works, 
Supplier´s plant at Bergsgatan 2 A, 

Lindesberg, Sweden (INCOTERMS 

2020)”!

3. Säljare: undvik ”DDP”! 

4. Ordet ”delivery” – se upp! Place of

delivery är EJ samma som 

destinationsort. 



Nästa tillfälle:

Torsdagen den 5 november 2020, kl. 9:00 –

10:00

• Reklamationer och hävning av köp



• Tack för din uppmärksamhet!



Ramberg Advokater

Anders Ericsson

+ 46 8 546 546 89

+ 46 708 52 13 19

anders.ericsson@ramberglaw.se

Bobby Arash

+ 46 8 546 546 92

+ 46 708 88 28 32

bobby.arash@ramberglaw.se

http://www.ramberglaw.se/anders-ericsson/
mailto:anders.ericsson@ramberglaw.se
http://www.ramberglaw.se/bobby-arash/
mailto:bobby.arash@ramberglaw.se

