
VERDT 
Å VITE  
OM TOLL

Dette kurset er for ledere og ikke-operativt personell.  
Innholdet er tilpasset deg som ikke arbeider operativt 
med tollhåndtering, men som har behov for en overgri-
pende forståelse av tollregler og bestemmelser.

Kurset passer for deg som eksem-
pelvis arbeider med organisering 
av bedriftens tollhåndtering og 
strategisk arbeid, ledelse, innkjøp, 
salg og produktutvikling. 

 
Kurset gir deg svar på spørsmål 
som:

 ■ Hvilken tollkompetanse bør 
finnes i et foretak, og hvorfor.

 ■ Hvor i foretaket bør tollkompe-
tanse ligge.

 ■ Hvordan legge til rette for at 
nødvendig tollkompetanse 
opprettholdes i bedriften.

 ■ Alternativ tollhåndtering ved 
import og eksport.

 ■ Lager kontra tollager – forskjel-
len, fordeler og konsekvenser.

 ■ Hvordan anvendelse/bruk av 
varer påvirker valg av tollpro-
sedyrer.

 ■ Hvordan kunnskap om tollpro-
sedyrer kan påvirke kostnade-
ne.

 ■ Tolldetaljer å tenke på ved valg 
av leverandør.

 ■ Hva du tollmessig bør ta 
hensyn til ved kjøp og salg fra 
andre land (i og utenfor EU). 
 
 
 
 

 ■ Leveransvillkårenes betydning 
fra kjøper og selgers perspek-
tiv.

 ■ Frihandelsavtalenes betydning 
ved import og eksport.

 ■ Hvorfor kvalitetssikre fore-
takets tolldeklarasjoner og 
hvordan.

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: Verdt å vite om toll” 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, 28. februar

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

Velkommen!

 ■ Dato:        onsdag, 29. mars

 ■ 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


