
HANDEL 
MELLAN 
SVERIGE 
& NORGE

Norge och Sverige är varandras största och näst största 
handelspartner. Trots det så har en enkätundersökning av 
Företagarnas medlemmar indikerat att tullrelaterade frågor 
utgör det största handelshindret för handel mellan Sverige 
och Norge. Många svenska företag finner det besvärligt att 
handla med Norge eftersom det är en gräns som passeras 
och tulldeklarationer som ska lämnas in.

KGH har över 50 års erfarenhet av 
tullhantering mellan Sverige och 
Norge. Vi vet vad som behöver 
göras för att exportera från Sverige 
och importera till Norge och vice 
versa. Därför har vi sammanställt 
en utbildning som täcker helheten.

För att du ska få möjlighet att lära 
dig hur det fungerar i bägge länder 
så hålls kursen av en tullexpert från 
Sverige och en från Norge.

Alla våra utbildningar uppdate-
ras ständig för att innehålla det 
senaste från EU:s nya lagstift-
ning, UCC.

Under kursen kommer du få insikt i 
frågor så som: 

 ■ Vilka är de tullrelaterade 
bestämmelserna för handel 
mellan de två länderna?

 ■ Vilka handelsavtal finns det att 
gå efter och hur påverkar de 
handeln mellan de två länder-
na?

 ■ Hur ska du hantera momsen 
vid handel med varor och 
tjänster?

 ■ Hur du beräknar statistiskt 
värde

 ■ Vilka frihandelsavtal som finns 
tecknade för EU 
 

 ■ Hur gör du när du tillfälligt tar 
in varor i Norge? tredje land.

 ■ Hur gör du för att ta in norska 
varor i Sverige för bearbetning 
och sedan skicka dem tillbaka 
till Norge?

 ■ Vad måste du tänka på när du 
skickar svensk personal för att 
arbeta i Norge?

 ■ Vilka är konsekvenserna av att 
transportör inte stannar hos 
tullkontoret vid gränsen?

FÖR ANMÄLAN:

Gör din anmälan via vår hemsida 
www.kghcustoms.com eller maila din anmälan till 
academy@kghcustoms.com

Vid anmälan via mail, vänligen ange 
”Anmälan: Handel mellan Sverige & Norge” i ämnesraden. 

Ange även i mailet: namn, position och e-mailadress till den 
eller de personer som anmäls samt faktureringsuppgifter 
och fakturareferens.
Sista anmälningsdag: tisdag 08 november

Vid avbokning senare än 4 veckor före kurstillfället debite-
ras hela kursavgiften. Vi skickar tillbaka en bekräftelse på 
anmälan. 

Välkommen!

 ■ Datum:        tisdag 29 november

 ■ Tid:       09.00 – 16.00

 ■ Plats:       Norges Hus 

        Skånegatan 16, Göteborg

 ■ Kursavgift:    4500 SEK exkl. moms   

        per person

 ■ Övrigt:       Fika, lunch och kursma- 

        terial ingår i kursavgiften  

        som faktureras i samband  

        med bokning

För mer information, 
vänligen kontakta 
academy@kghcustoms.com


