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Як вирішити питання щодо обов'язків експортера (продавця) при наданні товару
у розпорядження імпортера (покупця,, передачі транспортній організації (або імпортеру) для перевезення, доставки товару до пункту призначення; щодо обов'язків при пакуванні, прийманні товару; щодо розподілу ризиків між сторонами
ЗЕД у різних випадках; щодо підтвердження виконання ними своїх зобов'язань за
зовнішньоекономічним контрактом тощо?
Для проведення організаційного та Виконавчого етапів ЗЕД, зокрема
укладення контракту та належного виконання його умов.
І суб'єкту 3ЕД недостатньо знати тільки чинне законодавство України. Якщо
потенційних контрагентів - іноземних СГД багато i вони знаходяться у різних
країнах світу, суб'єкту 3ЕД, аби уникнути непорозумінь, певних розбіжностей та
судових розглядів під час ведення своєї діяльності, доведеться ознайомитися із
законодавством країни контрагента. Щоправда, це вимагає додаткових витрат
часу та грошових коштів. Радимо скористатися міжнародними (офіційними)
правилами тлумачення торговельних термінів у галузі ЗЕД – Incoterms (далі - Інкотермс-2000), завдяки яким можна уникнути або значною мірою скоротити
невизначеності, пов'язані з неоднаковою інтерпретацією таких термінів у різних
країнах.
Сфера дії та структура Iнкотермс-2000
Сфера дії правил Інкотермс-2000 обмежується питаннями, пов'язаними з правами
та обов'язками сторін зовнішньоекономічного контракту купівлі-продажу відносно
поставки товарів1. Інакше кажучи, Інкотермс-2000 покликаний урегулювати
відносини між суб'єктом ЗЕД та іноземним СГД у межах контракту купівліпродажу i тільки у визначених аспектах, які ми розглянемо нижче.
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зовнішньоекономічного контракту та наслідки таких порушень, звільнення від
відповідальності в певних ситуаціях тощо, узгоджуються індивідуально сторонами
ЗЕД, відповідно до чинного в цих країнах законодавства, i не регулюються
Інкотермс-2000.
3азвичай суб'єкту 3ЕД для виконання зовнішньоекономічного контракту потрібно
укладати додаткові угоди (перевезення, страхування, тощо). Тут слід враховувати
практичні зв’язки між різними договорами та зовнішньоекономічним контрактом,
адже домовленість сторін ЗЕД про застосування певного терміну Інкотермс-2000.
що обов'язково зазначається в контракті, має значення й для інших договорів3.
1
Під терміном «товар» у даному випадку слід розуміти як «матеріальні», так i «нематеріальні» (наприклад, комп'ютерне програмне забезпечення) речі.
2
Правила Інкотермс-2000 іноді розуміють як такі, що регулюють складання виключно
договору перевезення, а іноді як такі, що повинні охоплювати всі аспекти, які сторони
ЗЕД хотіли б включити до контракту. Як ми зазначили, ці дві точки зору є помилковими.
3
Наприклад, погодившись на умови СРО або СІР (зазначаються в контракті в розділі
«Предмет контракту»), суб'єкт ЗЕД повинен ЗДІЙСНИТИ перевезення товару за зовнішньоекономічним контрактом ТІЛЬКИ з використанням водного виду транспорту. Ця вимога
актуальна тому, що суб'єкт ЗЕД (експортер), виконуючи умови СРП або СІР, повинен
надати іноземному СГД (імпортеру, покупцю) і коносамент чи інший морський
транспортний документ, що неможливо при використанні інших видів транспорту.

Групування термінів, відмінних між собою по суті
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(основне перевезення не оплачене)
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категорії термінів
Експортер (продавець)
тільки забезпечує
імпортеру (покупцю)
доступ до товару на
власних плащах
Експортер (продавець)
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(транспортній
організації тощо), який
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1.EXW
(Ех Works)

1.РСА

Франко-перевізник (...назва
місця призначення)

2. РА5

Франко вздовж борту судна (.
.назва порту/ відвантаження)

З.РОВ

Франко-борт
(...назва порту відвантаження)
Вартість i фрахт
(...назва порту призначення)

3 «С»
Експортер (продавець) 1.СРВ
(основне переве- повинен укласти
зення оплачене) Договір на перевезення,
не приймаючи, проте, на
себе ризик втрати чи
пошкодження товару
або додаткові витрати
внаслідок подій, що
мають місце після
відвантаження та
відправлення товару
імпортеру (покупцю)
2.СІР
З.СРТ
4.СІР

4 «D» (прибуття)

Коротка характеристика
термінів
Франко-завод (...назва місця)

Експортер (продавець) 1.РАР
має нести всі витрати та
ризики, необхідні для
доставки товару до
місця призначення, яке
вказується імпортером
(покупцем)
2. DЕ5
З. DЕО
4. DDU
5.0PР

Вид транспорту
Будь-який

Зовнішній (морський та
внутрішній (річковий)
транспорт

Вартість, страхування та фрахт
(...назва порту призначення)
Фрахт/перевезення оплачені до Будь-який
(...назва місця призначення)
Фрахт/перевезення та страхування оплачені до (... назва
місця призначення)
Поставка до кордону (...назва
місця поставки)

Поставка з судна (...назва пор- Зовнішній (морський) та
ту призначення)
внутрішній (річковий)
транспорт
Поставка з причалу (...назва
порту призначення)
Поставка без сплати мита
Будь-який
(...назва місця призначення)
Поставrа зі сплатою мита (...
Будь-який
назва місця призначення)

В Інкотермс-2000 терміни, відмінні між собою по суті, згруповані в чотири
категорії, що полегшує розуміння умов передачі товару (табл.).
Використання під час укладення та виконання умов зовнішньоекономічного
контракту зазначених у таблиці термінів Інкотермс-2000 полягав не тільки у за-

стосуванні їх абревіатури (ВОЛ/, DDР iн.) та наведенні короткі характеристики.
Посилання в розділі "Предмет контракту» на певний термін Інкотермс-2000 означав зобов’язання сторін зовнішньоекономічного контракту обрати певні правила
поведінки при здійсненні ЗЕД, які притаманні тільки обраному терміну.
Розглянемо вимоги, які повинен виконувати експортер (продавець) та імпортер
(покупець) у випадку застосування термінів Iнкотермс-2000.
Характеристика термінів Iнкотермс-20001.
Група «Е»
1. ЕХW. Продавець вважається таким, що виконав свої зобов'язання щодо
постачання, в момент, коли він надав товар у розпорядження покупця на площах
свого підприємства чи в іншому названому покупцем місці (наприклад, на заводі,
фабриці, складі тощо), а покупець, у свою чергу, несе всі витрати i ризики у
зв'язку з перевезенням товару з площ продавця до місця призначення, в тому
числі щодо одержання будь-яких експортних та імпортних ліцензій або інших
офіційних дозвільних документів, виконання усіх митних формальностей, сплати
мита, податків та зборів під час перевезення товару через кордон, оплати
транспортних послуг та послуг страхової організації. Продавець може взяти на себе обов’язки щодо завантаження товару в мисці відправлення та всі ризики й
витрати, пов'язані з таким завантаженням, у випадку, коли ці умови будуть
зазначені в контракті5.
Група «F»
1. РСА. Продавець, за рахунок покупця, здійснює постачання та сплачує платежі
(збори, мито тощо), необхідні для вивезення (експорту) товару за
межі митної території країни. Постачання здійснюється шляхом передання товару
призначеному покупцем перевізнику (далі - особа, яка на підставі договору
перевезення зобов'язується здійснити доставку товару покупцю) в названому
мiсці6. Якщо поставка товару здійснюється на площах продавця то він відповідає
за завантаження, а якщо поставка здійснюється в іншому місці, продавець не
несе відповідальності за розвантаження товару. Покупець зобов'язаний одержати
на власний ризик i за власний рахунок будь-яку імпортну ліцензію або інший
офіційний дозвільний документ i виконати всі митні формальності, необхідні для
імпорту придбаного товару та його транзитного перевезення через будь-яку
країну.
Нормативна база
Інкотермс-2000 - Офiцiйні правила тлумачення торговельних термінів
Міжнародної торгової палати, видання МТП № 560, введені в дію з 01.01.2000 р.
Наказ Мінекономіки № 201 - Наказ Міністерства економіки України «Про
затвердження
Положення
про
форму
зовнішньоекономічних
договорів
(контрактів)» від 06.09.2001р.№201.
2. FAS. Поставка вважається здійсненою продавцем, якщо товар розміщений біля
борту судна у названому порту відвантаження. 3 цього моменту усі витрати й
ризики втрати чи пошкодження товару повинен нести покупець. Витрати,
пов'язані з митним оформленням експорту товару, покладаються на продавця, а
витрати, пов'язані з митним оформленням імпорту товару, - на покупця. У
випадку, якщо сторони ЗЕД вважають за потрібне, щоб покупець узяв на себе
обов'язки з експортного оформлення товару, про це слід чітко вказати у
зовнішньоекономічному контракті купівлі-продажу.
3. FОВ. Умови, що використовуються при застосуванні цього терміну, майже
ідентичні до вище наведених умов терміну РАЗ. Головна відмінність полягає в
тому, що поставка вважається здійсненою продавцем, якщо товар завантажений
ним на борт судна, вказаного продавцем.

Група «С»
1. СFR.
2. СІF. При застосуванні умов обох термінів: постачання вважається здійсненим
продавцем, якщо товар завантажений ним на борт судна (яке знаходиться в
порту відвантаження), вказаного продавцем; продавець зобов’язаний оплатити
вартість фрахту судна, необхідного для доставки товару до названого порту
призначення, але ризик втрати чи пошкодження товару, а також будь-які
додаткові витрати, спричинені подіями, що виникають після
здійснення постачання, переходять від продавця до покупця: продавець повинен
виконати за свій рахунок процедури, пов'язані з митним оформлянням товару, що
експортується, а покупець - товару, що імпортується. Відмінність же умов полягає
в тому, що при застосуванні сторонами ЗЕД терміну СІР продавець додатково до
вище наведених обов'язків повинен взяти на себе виконання ще одного, а саме:
за6езпечити морське (річкове) страхування на користь покупця щодо ризику
втрати чи пошкодження товару під час перевезення. Інакше кажучи, продавець
повинен укласти Договір страхування товару, що транспортується, та сплатити
страхові внески страховій організації.
3. СРТ.
4. СІР. Умови цих термінів, окрім 6агатьох спільних моментів (продавець має
здійснити постачання товару шляхом йога передачі перевізнику, з яким сам
укладає договір перевезення та сплачує надані ним транспортні послуги до місця
призначення, вказаного покупцем; покупець повинен прийняти на се6е всі
ризики та будь-які інші витрати, що можуть виникнути після здійснення
постачання товару перевізнику7: покупець та продавець здійснюють митне
оформлення товару так само, як i при використанні умов термінів СFR та СІF),
також мають одну відмінність. Вона полягає в тому, що за умовами терміну СІР
продавець зобов'язаний за власний рахунок застрахувати товар, що
транспортується (вантаж), у відповідності із положеннями зовнішньоекономічного
контракту купівлі-продажу. Страхування вантажу має здійснюватися на умовах
надання права покупцю заявляти вимоги 6езпосередньо до страховика (тобто з
наданням покупцю страхового поліса тощо).
Група «D»
1. ОАР. Вважається, що продавець виконав свої обов'язки щодо постачання, якщо
товар, що пройшов митне оформлення для експорту, але ще не для імпорту,
наданий у розпорядження покупця у вигляд, вантажу (не розвантажений
транспортний засіб) у названому місці (пункті) на кордоні, але перед митним
кордоном8 суміжної країни. Всі витрати (митне оформлення для експорту,
транспортні витрати тощо), пов’язані з постачанням товару, здійснюються за
рахунок продавця. У випадку, якщо сторони ЗЕД дійшли згоди про покладення
обов’язків на продавця щодо розвантаження товару з транспортного засобу, про
це слід вказати в контракті. Зазначений термін може застосовуватися незалежно
від виду транспорту, за умови, якщо товар доставляється до сухопутного пункту
(місця, межі), в іншому випадку, тобто при здійсненні постачання в порт
призначення, слід застосовувати терміни DЕS а6о DЕQ.
2. DES. Вважа’ться, що продавець виконав свої обов’язки щодо постачання,
якщо товар, що не пройшов митного оформлення для імпорту, наданий у
розпорядження покупця на борту судна в названому останнім порту призначення.
3азначимо, що продавець у цьому випадку несе всі витрати та ризики, пов'язані з
доставкою товару до названого порту призначення до моменту розвантаження.
Якщо сторони 3ЕД дійшли згоди про покладення витрат i ризиків щодо
розвантаження товару на продавця, то слід застосовувати термін DЕQ.
3. DЕQ. Відповідно до умов терміну, продавець виконав свої обов'язки щодо
постачання, якщо товар, що не пройшов митного оформлення для імпорту,

наданий у розпорядження покупця на причалі (набережній) у названому ним
порту призначення. Продавець у цьому випадку несе всі витрати та ризики,
пов'язані з доставкою товару до названого порту призначення та його
розвантаженням на причалі (набережній). Термін DЕQ покладає на покупця
обов'язок здійснити митне оформлення товару для його імпорту та сплату всіх
податків, якими супроводжується імпорт товару. Якщо ж сторони 3ЕД бажають
включити у зобов'язання продавця сплату всіх або частини витрат, пов'язаних з
імпортом товару, то це слід вказати в зовнішньоекономічному контракті.
4. DDU. Умови даного терміну за своєю сутністю ідентичні умовам термін ОЕО,
але існує одне застереження, а саме: цей термін може застосовуватися незалежно
від використовуваного виду транспорту (залізничний, автомобільний та iн.), але
якщо постачання здійснюється на борту судна або на причалі (набережній) в
порту призначення, потрібно застосовувати термін DЕS або DEQ.
5. DDР. Цей термін припускає виконання продавцем максимальних обов'язків здійснення постачання покупцю товару, який пройшов експортно-імпортне
оформлення (проходження митних процедур, сплата податків, митних та інших
зборів тощо), але без розвантаження з будь-якого транспортного засобу, що
знаходиться в названому в контракті місці призначення. У цьому випадку
продавець несе всі витрати та ризики, пов'язані з доставкою товару до
визначеного покупцем місця. 3азначммо, що цей термін не повинен
застосовуватися, якщо продавець не може одержати імпортну ліцензію. Якщо ж
сторони 3ЕД бажають включити у зобов’язання покупця сплату частини витрат,
пов'язаних з імпортом товару (наприклад, ПДВ), то про це слід вказати в
зовнішньоекономічному контракті. Так само, як i термін DDU, цей термін може
застосовуватися незалежно від використовуваного виду транспорту, окрім
здійснення постачання на борту судна або на причалі (набережній) у порту
призначення.
Окрім характеристики групи термінів, в Інкотермс-2000 розглядаються детально
також питання, пов’язані з обов'язками сторін 3ЕД у розрізі окремих термінів
щодо надання товару, сплати ціни за товар, ліцензування та експортно-імпортне
(в т. ч. митне) оформлення товару, укладення договорів перевезення i
страхування, постачання товарів, момент переходу ризиків, розподіл витрат,
документального доказу постачання товару, проведення перевірки упакування
(маркування), огляду товару та iн. обов'язки. Як бачимо, застосування умов
Інкотермс-2000 значно полегшить суб'єкту 3ЕД процедуру укладення та виконання типового зовнішньоекономічного контракту, що діє в Україні в редакції
Наказу Мінекономіки № 201. 3азначимо також, що не слід використовувати
умови міжнародних правил, які суперечать чинному митному та податковому
законодавству України, адже в цьому випадку У суб'єктів 3ЕД можуть виникнути
додаткові витрати, пов’язані з врегулюванням проблемних питань.

