UCC – RISKER, MÖJLIGHETER
OCH FÖRBEREDELSER
Det här är kursen för dig som undrar hur du påverkas av den nya unionstullkodexen,
UCC. Under implementationsfasen omprövas tillstånd, nya regler och krav har tillkommit vilket för näringslivet kan kännas främmande. KGH Customs Services har därför
tagit fram en utbildning som orienterar dig i vad du behöver göra nu för att maximera
möjligheter och minimera risker.
Kursen hålls under förmiddagen
den 15 mars. Vid kurstillfället går
KGH Customs Services igenom de
fem områden inom UCC som företag bör fokusera på.

Fem områden att fokusera på:

■■ Tulltillstånd

■■ Datakvalitet

Det kan vara bra att se över dessa
områden och förbereda ert företag
i förebyggande syfte, samt att följa
de nya reglerna i takt med att de
träder i kraft. På så sätt kan ditt företag dra så stor nytta som möjligt
av det nya regelverket.

■■ Kompetens

■■ Rutiner

Alla våra utbildningar uppdateras ständig för att innehålla det
senaste från EU:s nya lagstiftning, UCC.

—— Omprövningar och nya krav.
—— Tillstånd som hänger samman
och samverkar för optimala
flöden.
—— Vilken tullkompetens behövs i
ditt företag.
—— Var tullkompetens ska finnas.

■■ Systemstöd

—— Vilka rutiner bör vara på plats.
—— Rutiner som fungerar i verksamheten och lever upp till
kraven i UCC.

—— Vilket system använder ni?
—— Vilka krav som ställs av myndigheterna.

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: UCC - Förberedelser” i ämnesraden.
Ange även i mailet: namn, position och e-mailadress till den
eller de personer som anmäls samt faktureringsuppgifter
och fakturareferens.
Sista anmälningsdag: tisdag 14 februari
Vid avbokning senare än 4 veckor före kurstillfället debiteras hela kursavgiften. Vi skickar tillbaka en bekräftelse på
anmälan.
Välkommen!

—— Vad är datakvalitet?
—— Hur den nya lagstiftningen
kommer att påverka er.

■■ Datum:

onsdag 15 mars

■■ Tid:

08.30 – 12.00

■■ Plats:

FCTRY & CO AB

		
■■ Kursavgift:
		

Friggagatan 3, Göteborg
2500 SEK exkl. moms 		
per person

■■ Övrigt:

Fika och kursmaterial ingår

		

i kursavgiften som fakture

		

ras i samband med bok

		

ning

För mer information,
vänligen kontakta
academy@kghcustoms.com

