
IMPORT 
AV VAROR 
TILL EU

Utbildningen ”Import av varor till EU” är kursen för dig 
som vill lära dig grunderna inom tullhantering vid import 
och få en god inblick i vad som är viktigt när du importe-
rar varor. Vi berör vilka rutiner som bör vara på plats och 
vilket ansvar du har som enskild aktör.

I din roll som importör har du 
ansvar att se till så korrekt uppgif-
ter lämnas i tulldeklarationer. Detta 
gäller även om du använder dig av 
ombud. Det kan även vara viktigt 
för dig att kunna utläsa vilka avgif-
ter som är relaterade till de varor 
du importerar och om det finns 
möjlighet till tullnedsättning. Därför 
har vi utformat en utbildning inom 
import för att ge dig som importör 
rätt kunskap och för att du ska 
veta hur man ska agera.

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: 

 ■ Hur tullproceduren för import 
ser ut.

 ■ Uppgifter som ska lämnas i 
deklarationen - vilka är de och 
vad betyder de?

 ■ Hur du kommer fram till rätt 
varukod på dina varor och vad 
du kan utläsa av tulltaxan.

 ■ Hur du beräknar tullvärde och 
vilka avgifter som ska betalas. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ■ Vilka restriktioner som finns för 
import.

 ■ Vilka frihandelsavtal som finns 
tecknade för EU och som kan 
ge möjlighet till lägre tullsats.

 ■ Hur du styrker en varas ur-
sprung och vilka dokument du 
som importör behöver få från 
din leverantör.

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: Import av varor till EU” i ämnesraden. 

Ange även i mailet: namn, position och e-mailadress till den 
eller de personer som anmäls samt faktureringsuppgifter 
och fakturareferens.
Sista anmälningsdag: fredag 30 september

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

Välkommen!

 ■ Datum:        torsdag 20 oktober

 ■ Tid:       09.00 – 17.00

 ■ 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


