VÄRT
ATT VETA
OM TULL
I din roll är det av extra vikt att se
tull ur ett strategiskt eller taktiskt
perspektiv och därmed kunna dra
nytta av de möjligheter som finns
inom tullregelverket. Risken att
betala onödiga avgifter, att kundrelationer påverkas negativt och att
kostnader för merarbete uppstår i
samband med att misstag begås
minskar med rätt kunskaper. Med
en god förståelse för de tullrelaterade processerna och med tull
inkluderat i den långsiktiga planeringen finns det mycket att vinna.
Alla våra utbildningar uppdateras ständig för att innehålla det
senaste från EU:s nya lagstiftning, UCC.

Den här utbildningen ger dig som nyckelperson inom
ditt företag den kunskap du behöver för att tillvarata de
möjligheter som finns inom regelverket. På så sätt har ni
rätt verktyg för att effektivisera er tullhantering och göra
besparingar. Utbildningen är utformad för er som är
företagsledare, inköpare, säljare och produktutvecklare.
Under kursen kommer du få insikt i
frågor så som:

■■ Hur du kontrollerar att tulldeklarationer utförda i ert namn
är korrekta.

■■ Vilken tullkunskap som bör
finnas i ert företag och varför.

■■ Hur kunskap om tullförfaranden kan påverka dina
kostnader.

■■ Vart i ert företag som kunskap
kring tull behöver finnas.
■■ Vad du tullmässigt behöver ta
hänsyn till vid köp av varor från
tredje land.
■■ Hur användingen av din vara
påverkar valet av tullförfarande.

■■ Frihandelsavtalens betydelse
vid import och export.

■■ Tulldetaljer att tänka på vid val
av leverantör.
■■ Vad du tullmässigt behöver
ta hänsyn till vid försäljning till
tredje land.

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: Värt att veta om tull - Göteborg” 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 01 februari
Vid avbokning senare än 4 veckor före kurstillfället debiteras hela kursavgiften. Vi skickar tillbaka en bekräftelse på
anmälan.
Välkommen!

■■ Leveransvillkorens betydelse
från köpares resp. säljares
perspektiv.

■■ Datum:

onsdag 01 mars

■■ Tid:

09.00 – 17.00

■■ Plats:

Norges Hus

		
■■ Kursavgift:
		

Skånegatan 16, Göteborg
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

