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• Nav konvencijas vai starptautiska līguma statusa, tā ir vispārēji pieņemta 
komercprakse 

• Saistoši tikai tad, ja puses uz tiem atsaucas līgumā vai citā dokumentā, kas 
apliecina pušu gribu attiecības organizēt atbilstoši konkrētajam noteikumam

• Piemērojami starptautiskajiem pirkuma līgumiem, bet puses var vienoties par to 
piemērošanu nacionāla rakstura līgumiem  

• Pēdējā versija 2010.gadā (iepriekšējās 1936, 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 
2000), tāpēc tiek rekomendēts apzīmēt piemērotā gada versiju

• Piemērojami tikai kustamu preču pirkuma gadījumos 

INCOTERMS® 



• Noteikumi, par kuriem vienojas pircējs un pārdevējs

• Regulē preču nodošanu no pārdevēja pircējam

• Mērķis: precizēt pienākumu sadalījumu starp pircēju un pārdevēju

PĀRDEVĒJS
Pienākums veikt 
preču izsniegšanu

Pirkuma līgums

Pārvadātājs

Pušu 10 saistības:

          A Pārdevēja pienākumi
          B Pircēja pienākumi

PIRCĒJS
Pienākums veikt 

preču pieņemšanu



• Neregulē līguma laušanu, izbeigšanu

• Neregulē atbildību par saistību neizpildi

• Neregulē īpašumtiesību pāreju

• Pēc noteikuma ir jānorāda vieta, piemēram, CIP Madrid (Carriage and Insurance 
paid to Madrid); FOB Riga (Free on Board Riga) 



Biežākie strīdus gadījumi saistībā ar INCOTERMS ®

• Puses līgumā iekļāvušas atsauci uz noteikumu, kas neeksistē

• Puses līgumā iekļāvušas atsauci uz noteikumu, kas ir pretējs tām saistībām, kas 
ir atrunātas līguma saturā

• Puses līgumā iekļāvušas vienu noteikumu, bet preču pavaddokumentos – citu



INCOTERMS® 2010

Noteikumi visu veidu transportam/-iem:

• EXW (Ex Works)

• FCA (Free Carrier)

• CPT (Carriage Paid to)

• CIP (Carriage and Insurance Paid to)

• DAT (Delivered at Terminal)

• DAP (Delivered at Place)

• DDP (Delivered Duty Paid)

Noteikumi transportēšanai pa jūru un iekšzemes 
ūdensceļiem:

• FAS (Free Alongside Ship)

• FOB (Free on Board)

• CFR (Cost and Freight)

• CIF (Cost Insurance and Freight)



• Šobrīd vēl nav vēl oficiāli publicēta 

• Stāsies spēkā 2020.gada 1.janvārī

• Apsvērti sekojoši grozījumi:

INCOTERMS® 2020

– dzēsti: 

• FAS (Free Alongside Ship) 

• DDP (Delivered Duty Paid)

• EXW (Ex Works)

– DDP vietā ieviesti jauni:

• DTP (Delivered at Terminal Paid)

• DPP (Delivered at Place Paid)

– ieviests 

• CNI (Cost and Insurance)

– paplašināts FCA (Free Carrier)



Līga Fjodorova

Zvērināta advokāte

liga.fjodorova@cobalt.legal
T:  + 371 6720 1816
M: + 371 2983 8394
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Igaunija
Kawe Plaza, Pärnu mnt 15, 10141 
Tallina
Tel. +372 665 1888 
tallinn@cobalt.legal

Latvija
Marijas iela 13 k-2
LV-1050 Rīga
Tel. +371 6720 1800
riga@cobalt.legal

Lietuva
Lvovo 25
LT-09320 Viļņa
Tel. +370 5250 0800
vilnius@cobalt.legal

Baltkrievija
Pobediteley ave. 100-207
220020 Minska
Tel. +375 17 336 0093
minsk@cobalt.legal

www.cobalt.legal
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