
Kursen vänder sig till företag som tar in varor från länder utanför EU för att bearbeta 
dem och sedan återexportera dem ut ur EU. Vi tar upp vad du bör tänka på innan du 
bestämmer dig för att ta in varorna, hur du löser det smidigast om det inte är någon tull 
på varorna, hur du kan undvika att betala tull om varorna är tullpliktiga.

Kursen ger dig insikt i de tullförfa-
randen som till fördel används då 
man ska ta in varor för bearbet-
ning. 

Under utbildningen tas även sce-
narier upp för att du ska veta hur 
man kan göra bedömning om vilka 
varor som bör tas in under aktiv 
förädling och i vilka fall andra tillvä-
gagångsätt är mer fördelaktiga.

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 följande: 

 ■ Olika fall av bearbetning.

 ■ Vad som bör kontrolleras innan 
man bestämmer sig för att 
börja eller lämna offert.

 ■ Vad som behöver göras av 
exportören i avsändarlandet.

 ■ Vad ska göras om varan är 
tullfri. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ■ Vad som ska göras om varan 
är tullpliktig.

 ■ Möjlighet att förtulla bearbetad 
vara i EU.

 ■ Olika praktiska fall.

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 för bearbetning” i ämnesraden. 

Ange även i mailet: namn, position och e-mailadress till den 
eller de personer som anmäls samt faktureringsuppgifter 
och fakturareferens.
Sista anmälningsdag: onsdag 22 februari

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

Välkommen!

 ■ Datum:        torsdag 23 mars

 ■ Tid:       09.00 – 17.00

 ■ Plats:       FCTRY & CO AB 

        Friggagatan 3, 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

TULLMÖJLIGHETER VID 
BEARBETNING AV GODS I EU


