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מי אמור לשל
 את הוצאות האחסנה 

  DAP כללוההשהיה בשימוש ב
  
  
  


  זאב תל
 

 

, באו בי� השאר על מנת להסדיר את חלוקת ההוצאות Incoterms® 2010�הידועי� ב הכללי�

פרסמה את  (!)והסיכוני� בי� מוכר וקונה בעסקת מכר בינלאומית. לשכת המסחר הבינלאומית 

מה ספר כללי�,וכמו בגרסאות הקודמות של ה )2(שלה  715הגירסה האחרונה בפרסו� מספר 

   .)3(לשכת המסחר הבינלאומית ג� ספר פרשנות מאת פרופסור יא� רמברג 

  

  

  מתארי� שלוש נקודות קריטיות: Incoterms�נית� לומר שכללי  ה

  

 

נושא המוכר בנטל נקודה קריטית ראשונה היא  הנקודה הגיאוגרפית שבה מוגדר עד היכ�   �

  ההוצאות ומהיכ� נטל ההוצאות עובר לקונה.

    

היכ�   זיקת  נקודה קריטית שניה היא נקודה גיאוגרפית א& היא. זו הנקודה המגדירה   �

  הביטוח (סיכו�)  עוברת  מהמוכר לקונה.

    

נקודה שלישית היא לא נקודה גיאוגרפית אלא נקודת זמ�. נקודה זו מגדירה מתי  נטל    �

האחריות לביצוע שורת מטלות מוגדרות או פעולות מסוימות עוברת מהמוכר לקונה (כמו 

  . השגת רשיונות, באחריות מי תהליכי מכס ועוד)

 

רי� לכסות ככל הנית� עיסקת מכר בינלאומית, עדיי� יש בה� הרבה ולמרות שהכללי� אמו

  .כללי�שונות ל ריאציותשטחי� אפורי�. כ' נולדו במש' השני� ו
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  לפי האות הראשונה של הכלל:לארבע קבוצות, הכללי� צאות מחולקי� ומבחינת הה

  

  Dקבוצה   Cקבוצה   Fקבוצה   Eקבוצה   

המחיר ב"חצרו" של 

  היצוא�, ללא הטענה

המחיר כולל את 

ההובלה עד לנמל 

היצוא או עד למוביל 

א' אינו כולל את 

  ההובלה הראשית

המחיר כולל את 

ההוצאות (לעתי� ע� 

ולעתי� ללא בטוח) עד 

  לנמל היעד

המחיר כולל את 

ההוצאות עד ליעד 

הסופי, או עד לגבול 

הבינלאומי של מדינת 

  היצוא

EXW  FAS 

FCA 

FOB  

CFR 

CIF 

CPT 

CIP  

DAT 

DAP 

DDU 

DDP 

  

המוכר אינו נושא  EXWבעוד שבשימוש בכלל משמאל לימי� הוצאות המוכר הולכות ועולות. 

, המוכר DDP�בשו� הוצאה מעבר לאריזה המתאימה לתובלה הבינלאומית, הרי שבשימוש ב

  ונה, כולל תשלומי המסי� ביבוא.קית הבנושא בכל ההוצאות עד 

  

יכסו ככל הנית�  Incoterms�לשכת המסחר הבינלאומית השקיעה מאמצי� רבי� על מנת בכללי ה

התאי� למה ל י�אמור  Incoterms�ה במלי� אחרות, כללי . את כל הנקודות בי� מוכר וקונה

היא  תייבות לכ'.  סיבה עיקרתי� לא קורה ויש מספר סעשל משהו זהא'  שקורה בפועל. 

שהמוכר והקונה פשוט לא בקיאי� מספיק ולא מביני� את הכללי� . סיבה נוספת היא  שפעמי� 

לא תמיד ו שלה� המשלוחי� כל עבור רבות ארגוני� מחליטי� שישתמשו רק בכללי� בודדי� 

בה� החליטו לעבוד מתאימי� לה�.  עובדה זו יכולה לגרו� לבעיות רבות משו� שה� לא  הכללי�

באמת את מה שהמוכר והקונה התכוונו אליו.  התוצאה יכולה להיות בעיות ע�  תמיד משקפי�

ביטוח במקרה של נזקי� או חיוב של הצד הלא נכו� בהוצאות שונות, על ידי  נותני השירותי� 

  הלוגיסטיי�.
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האחסנה וההשהיה  שאהוא נו Incoterms�אחד השטחי� האפורי� הקיימי� בשימוש בכללי ה

בשימוש בכלל זה, מילא המוכר את . DAP – Delivered at Placeקרא בשימוש בכלל הנ

התחייבויותיו, כאשר מסר הטובי�, נשוא עסקת המכר, לקונה בנקודת מסירה מוסכמת בי� 

כולל תשלו�  בגי�  מכס ו / או מסי�. על הקונה חלה החובה  לאהצדדי� לעסקה, במדינת היעד, 

  ר, על חשבונו, את הטובי� המיובאי� מרשות המכס.להתי

  

זיקת הביטוח, נטל ההוצאות, למעט תשלו� בגי� מכס ומסי�, ונטל האחריות  עוברי� ממוכר 

  לקונה ע� מסירת הטובי� לקונה או לנציג מטעמו, בנקודה מוסכמת במדינת היבוא.

במלי� אחרות, יש בכלל זה שתי נקודות מסירה: אחת בנמל היבוא ש� הקונה אמור לבצע את 

הלי' המכס ולשל� את מיסי היבוא ואחת במסירה בנקודה הסופית שהיא על פי רוב חצרו של 

  הקונה.

  

ונה חלה החובה, כאמור לשחרר את על הקכלל נראה ברור למדי א' יש בו איזור אפור ולא ברור. ה

א� היבוא� לא משחרר את המטע�  א' ת היבוא ולשל� את מיסי היבוא.נהמטע� מהמכס במדי

   בנמל היבוא ? והוצאות דמי השהית מכולות מיידית, על מי יחולו הוצאות האחסנה 

ע הקונה לא שחרר את המטע� בזמ�. דבר אחד הוא א� השאלה הנשאלת כא�, לדעתי היא מדו

העיכוב חל מסיבות הקשורות למוכר (למשל א� לא שלח מסמכי� בזמ�) א� מסיבות הקשורות 

  אליו (למשל, א� לא דאג להשיג רשיונות או א� אי� ביכולתו הכלכלית לשחרר את המטע�).

 )3(רמברג  של יא� ובספר
  :)4( של הכללי�  Cבהסבר לכללי קבוצה  כותב המחבר  

  

 … while under the C-terms the seller has to pay the 

normal costs of carriage to the carrier, the buyer has to 

bear any additional costs resulting from circumstances 

occurring after the seller has fulfilled his delivery 

obligation.   

  

, הקונה אחראי לשל� כל הוצאה לא צפויה הרי Cא� בשימוש בכללי קבוצה במלי� אחרות, 

ודאי שכל הוצאה לא צפויה תחל על הקונה (אלא כמוב�, כנאמר לעיל הוצאה   Dשבשימוש בכללי 

  זו חלה באשמתו של המוכר.

  

המוכר אינו נוקט במכלול הפעולות ו  במידהש )5(בספרו   DDU כללבהסבר ל בברי פינטוב כות

הדרושות לצור' התרת הטובי� מהמכס וכתוצאה מכ' עלולות, לכאורה, להיגר� הוצאות נוספות 
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שהיית מכולות. הוצאות אלה, אשר לא נגרמו מאוזלת ידו של המוכר למוכר כגו� אחסנה ודמי ה

  רינ� באחריותו ולכ�, תשולמנה על ידי הקונה.

  

אבל ה� דומי� ביותר ולכ� בהחלט נית� לסמו'   DDUהחלי& את הכלל   DAPיש לציי� שהכלל 

  על הנאמר בספרו של ברי פינטוב בנושא.

  

  ר הקוני� והמוכרי� שתי הצעות:יתר, על כ� ברצוני להציע לציבו

  

. בשימוש בכלל CPT (Carriage paid To) כללל  DAP כללהצעה ראשונה, היא לשקול מעבר מה

CPT  המכר, עד למקו� יעד נקוב במדינת  המוכר משל�  עבור הובלת� של הטובי�, נשוא עיסקת

 CPT�ל  DAPבמלי� אחרות, ההבדל הרציני בי� היבוא. זאת ללא שחרור� מהמכס,  בנמל היעד. 

  DAP�. בעוד שבשימוש בon carriage�הידועה כזו  –ארצית במדינת היבוא �הוא ההובלה הפני�

  כלל ו משולמת על ידי המוכר (וזה מה שגור� לבעיה בה עוסק מאמר זה), האי שבשימוש בהובלה ז

CPT  ית במדינת היבוא חלה על הקונה וממילא א� התעכב בשחרור המטע�, צההובלה הפני� אר

  .)6(ישל� את כל ההוצאות הנובעות מכ'  הוא

  

, טוב יעשו א� יוסיפו בחוזה DAPבכל זאת החליטו הצדדי� לעבוד תחת הכלל א�  –הצעה שניה 

ה המבהירה את חלוקת ההוצאות בי� הצדדי� במקרה של איחור הקונה בשחרור הער המכר

  המטע�.

   

  

  

  

 
   

  

)1(  
ICC – International Chamber of Commerce 

)2(  
Incoterms ® 2010 ICC rules for the use of domestic and international terms  &פרסו� זה א .

  ישראל.  ICCופורס� על ידי  על ידי מאיר פיירשטיי�  תורג� לעברית
)3(  

ICC Guide to Incoterms ® 2010 by Jan Ramberg – ICC publication 720E 
 77ש�, עמוד   )4(
)5(  

בהוצאת ארגו� התאגידי� של סוכני המכס והמשלחי� הבינ"ל ומכו� היצוא  Incoterms 2000 רמונחי המכ
  1999הישראלי, יולי 

)6(  
  .DAP,  חלוקת הסיכוני� בי� המוכר והקונה שונה מזו שבשימוש בכלל CPTיש לשי� לב שבשימוש בכלל 

  

  


