
HANDEL MED EU
 ■ Selger eller kjøper du varer til/fra EU?
 ■ Lurer du på hva som er viktig når du forholder deg til 

kunder eller leverandører som holder til i EU?
 ■ Ønsker du bedre kontroll på hva du som norsk aktør må tenke på?
 ■ Vet du at det er store endringer på gang når det gjelder EUs tollovgivning, og at dette vil 

ha direkte konsekvenser også for norske foretak?

EUs nye Union Customs Code 
(UCC) innebærer nemlig at foretak 
i EU som handler med land utenfor 
unionen må være ekstra påpasse-
lige med å ha gode tollrutiner for å 
kunne beholde sine sertifiseringer 
og tolltillatelser også i fremtiden.

Vi inviterer deg til et nyttig og 
lærerikt heldagskurs om temaet, 
med kursmateriell og en deilig lunsj 
inkludert!

 
 

Målet i dette kurset er å gi en 
grunnleggende innføring i de 
viktigste tollreglene som gjelder for 
handel med EU, samt hvilke rutiner 
det er viktig å ha etablert i egen 
virksomhet.
 
Kurset tar for seg mange tema-
er innenfor både Norges og EUs 
tollregelverk, og vil gi deg praktiske 
tips om blant annet:

 ■ Tolldeklarering og tollprosedy-
rer 

 ■ Etableringsformer i EU

 ■ Ny tollov i EU i 2016 Union 
Customs Code

 ■ Opprinnelse og handelsavtaler 
mellom Norge og EU

 ■ Klassifisering av varer for å 
finne avgifter og restriksjoner i 
EU  

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: Handel med EU” 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: onsdag, 05. oktober

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

Velkommen!

 ■ Dato:        onsdag, 02. november

 ■ 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


