
EKSPORT  
AV VARER 
FRA NORGE

Eksporterer du varer fra Norge? Lurer du på 
hva det er viktig å ha kontroll på i handelen med 
utlandet? Ønsker du bedre kontroll på arbeidet knyt-
tet til eksporthåndteringen? Vi inviterer deg til et nyttig 
og lærerikt heldagskurs som temaet, med kursmate-
riell og en deilig lunsj inkludert!

Målet er å gi en grunnleggende in-
nføring i de viktigste tollrutinene for 
eksport av varer fra Norge, samt
hvilke rutiner det er viktig å ha 
etablert i egen virksomhet. Kurset 
tar for seg de viktigste områdene 
innenfor tollregelverket.

Kurset passer for alle eksportfo-
retak, også nyoppstartede, som 
ønsker et bedre «grep» om tollre-
gelverket og egne rutiner knyttet 
til eksport av varer. Kurset holdes 
på Thon Vika Atrium som ligger 
sentralt ved Aker Brygge. Her 
finnes både parkering og kollektiv-
transport i umiddelbar nærhet. 

 

Kurset gir deg svar på spørsmål 
som:

 ■ Tolldeklarering og tollprosedy-
rer ved eksport.

 ■ Forskjellige typer eksport; 
reparasjoner, garantisendinger, 
reklamasjoner, bearbeiding.

 ■ Opprinnelse og handelsavtaler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■ Godkjent eksportør.

 ■ Klassifisering.

 ■ Leveringsvilkår.

 ■ Restriksjoner ved eksport

FOR PÅMELDING:

Meld deg på via vår hjemmeside www.kghcustoms.com
eller send epost til academy@kghcustoms.com.

Ved påmelding via epost, vennligst oppgi 
”Påmelding: Eksport av varer fra Norge” i emnefeltet.  
Oppgi også navn, stilling og e-postadresse til den eller de 
personen(e) som meldes på kurset, samt faktureringsopp-
lysninger og eventuell fakturareferanse. Påmeldingen er 
bindende, og det blir sendt ut påmeldingsbekreftelse.

Siste dag for påmelding: tirsdag, 21. mars

Ønsker du mer informasjon om kurset, 
ta kontakt på epost academy@kghcustoms.com 

Velkommen!

 ■ Dato:        onsdag, 19. april

 ■ Tid:       09.00 – 16.00

 ■ Sted:       Thon Hotel Vika Atrium 

        Munkedamsveien 45, Oslo

 ■ Kursavgift:    NOK 4500 eks mva.    

        per person

 ■ Ellers:       Lunsj og kursmateriell er  

        inkludert i kursavgiften

        Kursavgiften faktureres ved

         bestilling

Vil du vite mer? 
send en e-post til 
academy@kghcustoms.com


