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KGH Customs Academy er etablert for å sikre høy kvalitet og kunnskap internt i KGH, samt for å 
tilby våre kunder tilsvarende kunnskap innen toll, moms og internasjonal handel. I vår kurskatalog 
ønsker vi å presentere de kursene som er tilgjengelige i vårt ordinære kurstilbud og som vi tilbyr på 
regelmessig basis. Våre kurs tilbys som foretakstilpasset opplæring, som åpne kurs, gjennom 
akademiske institusjoner eller i andre kursarrangørers regi.

Kursene fokuserer på å overføre den kunnskapen som du og ditt foretak trenger for å forbedre
kvaliteten på eller effektiviteten i deres toll- eller momshåndtering. Alle kurs kan derfor tilpasses 
etter nettopp ditt foretaks særskilte behov. Vi overfører vår kunnskap ved å ta hensyn til teoretiske, 
juridiske og praktiske aspekter i både vår undervisning og i vårt kursmateriell.

Ut over de kursene som finnes listet opp i vår kurskatalog, kan vi med vår brede kompetanse også 
tilby spesifikt utformede kurs innen alle tenkelige toll- og momsrelaterte emner.

Hvis du har noen spørsmål om vårt kurstilbud eller vil vite mer om et spesielt kurs så ta gjerne kontakt 
med oss via e-post til adressen: academy@kghcustoms.com

Strategiske kurs
AEO – Authorised Economic Operator (Autoriserte Økonomiske Operatører)
Frihandel og opprinnelsesstatus
Handel mellom Sverige og Norge
Leveringsvilkår – Incoterms 2010
Momsstrategi i EU
Sikkerhet i logistikkjeden
Tollprosedyrer med økonomisk innvirkning

Grunnkurs
Eksport av varer fra EU 
Eksport av varer fra Norge
Grunnkurs Moms
Grunnkurs Tollprosedyrer 
Import av varer til EU 
Import av varer til Norge 
Verdt å vite om toll

Videregående kurs og fordypningskurs
Bygg- og Entreprenørbransjen: Virksomhet på begge sider av den Norsk-Svenske grensen
EU-toll og moms for virksomheter i Norge
Finn korrekte avgifter ved import til EU 
Klassifisering
Momsopplæring – Internasjonal handel med varer og tjenester
Momsopplæring - Skatteprosedyrer
Transittering
Tollager
Tollverdi
Videregående kurs Eksport
Videregående kurs Import

KGH CUSTOMS ACADEMY
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Sikkerhet i logistikkjeden
Dette kurset fokuserer på å forbedre sikkerheten i ditt foretaks logistikkjede. Basert på EUs retningslinjer 
for AEO-sertifisering og ”best practice” bør et foretak vise til høy standard og forståelse for sikkerhet og 
beskyttelse for å minimere risiko og trusler som kan finnes innen den internasjonale logistikkjeden. Med 
utgangspunkt i ditt foretaks erfaring og forutsetninger går vi igjennom områder hvor det er viktig å opprette 
en sikrere logistikkjede. Vi går også igjennom andre internasjonale sikkerhetssertifiseringer og hvordan 
disse forholder seg til hverandre og til din egen virksomhet. 

AEO-sertifiseringer stiller også krav til intern kompetanse og opplæring innen området sikkerhet, noe 
som også kan tas med som en del av kurset.

Halvdags kurs

Tollprosedyrer med økonomiske konsekvenser
Det finnes flere tollprosedyrer med økonomiske konsekvenser som kan benyttes for å gi ditt foretak 
fullstendig eller delvis nedsettelse av toll og andre avgifter. Tollprosedyrene med økonomiske konsekvenser 
er: aktiv bearbeiding, forskjellige typer tollager og midlertidig import. Det kreves spesielle tillatelser for disse 
prosedyrene og enkelte av dem kan kreve et depositum for toll og avgifter. I dette kurset gjennomgår vi 
samtlige alternativer og prosedyrer og viser hvordan de kan være fordelaktige for din bedrift.

Halvdags kurs

AEO - Authorised Economic Operator (Autorisert økonomisk operatør) 
AEO-sertifiseringsprogrammet er et felles EU-program som har vært tilgjenglig siden 2008. I dette kurset 
gjennomgår vi hva AEO er, hva en AEO-sertifisering innebærer, hvilke krav som stilles for en sertifisering 
og hvilke fordeler et AEO-sertifisert foretak kan forvente i dag og i framtiden. Kurset tilpasses det enkelte 
foretaks situasjon og forutsetninger og hva en AEO-sertifisering vil innbære for nettopp ditt foretak.

Hel- eller halvdags kurs.

Frihandel og opprinnelsesreglene
Det finnes flere Frihandelsavtaler som gir full tollnedsettelse for handelspartnere i de landene som har inngått 
en avtale, og det finnes avtaler som gir fordeler for produsenter i utviklingsland. I dette kurset introduserer vi 
de forskjellige frihandelsavtalene som finnes og forklarer hvordan ditt foretak kan benytte seg av disse. Vi 
gjennomgår også kravene til dokumentasjon for å bevise et produkts opprinnelse der dette er formålstjenlig.

Halvdags kurs

Handel mellom Sverige og Norge
Dette kurset fokuserer på handelen mellom Sverige og Norge og hvordan korrekt tollbehandling foregår 
mellom de to landene. Store mengder varer passerer daglig den svensk-norske grensen, men særskilte 
regler og overenskomster medfører en spesiell tollsituasjon. Hva er bestemmelsen mellom de to landene, 
hvilke handelsavtaler kan vi nyte godt av og hvordan skal du håndtere momsen? Dette er noen av 
spørsmålene du får besvart i dette kurset.

Heldags kurs

Informasjon om leveringsbestemmelser – Incoterms 2010
Når ditt foretak kjøper eller selger varer har det stor betydning hvilket leveringsvilkår som velges. Den 
seneste revisjonen av leveringsbestemmelsene Incoterms, Incoterms 2010, ble innført høsten 2010 og 
inneholder flere endringer og nyheter. KGH informerer om hva de forskjellige vilkårene betyr og innebærer, 
samt gir råd om hva som er det beste valget for nettopp ditt foretak.

Hel – eller halvdags kurs

Momsstrategi i EU
Tollsatsene er de samme innen EU, men når det gjelder håndtering av moms er det visse forskjeller innen 
medlemslandene. Forskjellene kan gjelde momshåndtering, prosentsatser for moms og andre nasjonale 
bestemmelser som har betydning for deg som handler med kunder i forskjellige EU-land. Det er viktig at du 
tar hensyn til momskonsekvenser i din bedrifts forretningsstrategi. En strategi for moms letter din bedrifts 
handelsrutiner og er et viktig element i arbeidet med å optimalisere bedriftens internasjonale flyt av varer og 
tjenester. En feilaktig momshåndtering kan bety at ditt foretak blir tvunget til å la seg registrere for moms i 
andre land, noe som igjen kan medføre dyre straffeavgifter. 

KGH har høy kompetanse innen fagområdet moms, og tilbyr både generelle kurs og spesielt tilpassede 
kurs rettet mot hvordan en momsstrategi kan utformes for nettopp ditt foretak.

Halvdags kurs

STRATEGISKE KURS
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GRUNNKURS

Knowledge improves both quality 
and compliance of your business’ 
customs administration.

Eksport av varer fra EU
Dette kurset berører de grunnleggende aspektene ved korrekt eksportfortolling og gir deltakerne et godt 
innblikk i hva som er viktig når man eksporterer varer. Vi går inn på hvilke rutiner som bør være på plass, 
hvilket ansvar som påhviler deg som eksportør og hvordan du enklest oppnår et en effektiv vareflyt.

Kurset kan tilpasses foretakets aktuelle vareflyt.

Heldags kurs

Eksport av varer fra Norge
Målet for dette kurset er å gi deltakerne en grunnleggende forståelse for hva som skjer tollmessig ved 
eksport  av varer fra Norge, samt å gi noen tips og råd om hvilke rutiner som er viktige å ha i foretaket.  
Kurset  tar for seg de viktigste områdene innen tollregelverket og gir praktiske tips om blant annet 
tollprosedyrer  ved eksport, aktuelle frihandelsavtaler, utstedelse av opprinnelsesbevis, klassifisering av 
varer, leveransevilkår og restriksjoner ved eksport av varer.

Heldagskurs.

Grunnkurs Moms
Kurset er utformet for deg som vil lære deg grunnleggende momsbehandling. I dette kurset får du blant 
annet lære i hvilke tilfeller moms skal belastes eller ikke belastes, med hvilken prosentsats momsen skal 
belastes og hvilke avskrivninger du kan benytte. Under kurset får du praktiske råd og tips om hva du bør 
tenke på ved handel, fakturering og innrapportering av moms.

Heldags kurs

Grunnkurs Tollprosedyrer
Dette kurset er lagt opp som en oversiktlig introduksjon til toll. I dette kurset redegjør vi for hvilke ulike 
tollprosedyrer som finnes, de viktigste aspektene rundt import- og eksportprosedyrene, hvordan du 
klassifiserer produkter, hvordan du regner ut tollverdien og hvordan du håndterer opprinnelse og 
frihandelsavtaler.

Heldags kurs

Import av varer til EU
I dette kurset går vi igjennom de viktigste aspektene rundt import av varer. Vi berører hvilke rutiner som 
bør være på plass, hvilket ansvar du har som importør og hvordan du kan oppnå en effektiv vareflyt. 

Kurset kan tilpasses foretakets aktuelle vareflyt.

Heldags kurs

Verdt å vite om toll
I dette kurset tar vi for oss toll i et perspektiv som er tilpasset deg som ikke til daglig jobber operativt med 
toll, men som ønsker en mer overordnet forståelse med fokus på det strategiske arbeidet. Deltakerne vil 
få innsikt i problemstillinger som for eksempel; hvilken tollkunnskap bør finnes i foretaket og hvor bør den 
finnes?  Hva er viktig å tenke på ved innkjøp fra og salg til utlandet? Hvordan påvirker bruken av varen 
valget  av import- og eksportprosedyrer? Detaljer om toll man bør tenke på ved valg av leverandører,  
Hvordan  kan man kontrollere at tolldeklarasjoner opprettet i ditt foretaks navn er korrekte? Hvordan 
påvirker  kunnskap om tollprosedyrer dine kostnader? Leveransevilkårenes betydning for kjøper og selger, 
Hva betyr frihandelsavtaler ved import og eksport?

Heldagskurs.
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Bygg- og entreprenørbransjen: virksomhet på begge sider av den norsk-svenske grensen
Kurset retter seg mot foretak som bedriver virksomhet på begge sidene av den svensk-norske grensen, 
og som sender varer, tjenester og ansatte fram og tilbake. Vi gjennomgår blant annet det gjeldende 
regelverket med tanke på hvordan toll og moms bør håndteres, forskjellen på momsregler mellom Norge 
og Sverige, hvordan personale som jobber på den andre siden av grensen skal håndteres samt hvilke 
krav som stilles til registrering og rapportering i Sverige og Norge.

Heldags kurs

EU-toll og moms for norske foretak
I dette kurset gjenomgår vi hvordan norske foretak kan opptre som importør av varer inn til EU. Vi ser 
nærmere på tollprosedyrene i EU og hva som kreves for å gjennomføre EU-fortollinger, også kjent som 
yttergrensefortollinger, for varer som skal til et annet land enn det de fortolles inn i. Vi gjenomgår også 
hvordan moms skal håndteres ved handel med EU, hvordan et norsk foretak kan momsregistreres i 
Sverige, hvordan du håndterer ”momsfri” import til EU samt hvilke leveringsvilkår som bør velges.

Halvdags eller heldags kurs

Finn korrekte avgifter ved import til EU
Hvilke avgifter som skal betales ved import av varer bestemmes ut fra varenummeret. Alle produkter som 
importeres eller eksporteres må derfor klassifiseres ved hjelp av en varekode (HS-nummer) fra TARIC, og 
ut i fra denne kan man finne alle avgifter knyttet til importen. Som importør eller eksportør er det ditt ansvar 
at korrekte varekoder benyttes. Hvis det finnes frihandelsavtaler knyttet til den aktuelle varen, kan det være 
penger å spare.
Kurset er beregnet på deg som jobber som innkjøper, selger,  produktplanlegger eller tollansvarlig. Kurset 
lærer deg å klassifisere varer slik at du kan ta kontroll over og beregne dine kostander korrekt.

Halvdagskurs.

Klassifisering
Alle produkter som importeres eller eksporteres må klassifiseres ved hjelp av en varekode (HS-nummer) 
og det er importøren eller eksportøren som har ansvaret for at klassifiseringen er korrekt. Dette kurset viser 
deg hvordan du klassifiserer varer og på den måten sikrer kontroll over dine kostnader. Kurset viser også 
hvordan du bruker tolltariffen, hvor du finner informasjonen du trenger samt hvordan du velger riktig 
varekode med tilhørende avgifter.

Halvdags eller heldags kurs

Momskurs – Internasjonal handel med varer og tjenester
Kunnskap om moms er nødvendig for deg som driver forretningsmessig virksomhet og spesielt dersom du 
handler med andre land. Ved internasjonal handel stilles det også store krav til din bedrift når det gelder 
rapportering til de ulike myndighetene. Med kunnskap om hvilke krav som stilles til håndtering av moms 
ved internasjonal handel, kan du utnytte de mulighetene som finnes innenfor momsregelverket i andre 
land. Videre kan du unngå kostbare feiltrinn. Kurset tar for seg hvordan moms skal behandles ved import, 
eksport og varehandel i EU samt ved handel med tjenester. På kurset får du både nyttige eksempler og 
konkrete råd om hva din bedrift bør tenke på når det gjelder momshåndtering ved internasjonal handel.

Halvdags eller heldags kurs

Momskurs – Skatteprosedyren (Sverige)
Dette kurset tar sikte på å tilføre kunnskap om hvordan skatteprosedyrer rundt moms fungerer. Kurset 
behandler spørsmål som f eks hvordan du kan unngå skattetillegg, hvordan du kan argumentere mot 
påførte skattetillegg, hvordan du gjør rettelser, ber om omberegning og håndterer en klage. 

Med kunnskap om skatteprosedyren og ved hjelp av de praktiske rådene du får underveis i kurset blir 
ditt foretak bedre rustet til å bestå kontroller som Skatteverket utfører. Dyrebare feil kan også forebygges 
med slik kunnskap.

Halvdags kurs

Transittering
Transitteringer benyttes for å kunne transportere varer gjennom et eller flere land uten å måtte betale 
toll og andre avgifter i hvert enkelt land. I dette kurset gjennomgår vi de viktigste aspektene ved 
transitteringsprosedyren slik som f eks hva en transittering er, de forskjellige typene transittering, 
krav til en transittering og hvordan et transitteringsdokument skal fylles ut.

Halvdags kurs

Tollager
Ved å legge dine varer inn på tollager kan du utsette innbetalingen av toll og avgifter til varen tas i bruk 
eller videreselges. Det finnes forskjellige typer tollager og KGH gir informasjon om alle samtidig som vi 
gir råd om hva slags tollager som er det mest fordelaktige for nettopp ditt foretak.

Halvdags eller heldags kurs

Beregning av korrekt tollverdi
Når man fortoller en vare er det mange faktorer som påvirker den verdien man beregner toll og moms ut i 
fra. Det finnes flere skjulte kostnader som skal inkluderes i beregningen og også noen som kan trekkes i 
fra. Hvis du vil ha kontroll på dine produksjonskostnader ved import av varer, bør du delta på dette kurset. 
Her går vi igjennom hvordan tollverdien regnes ut, hvilke kostnader som skal med og hvilke du har rett til å 
trekke fra.

Heldags kurs

Videregående kurs Eksport
Dette kurset retter seg hovedsakelig mot deg som allerede har grunnleggende kompetanse og erfaring 
innen eksportrutiner og eksportfortolling. I dette kurset ser vi på de forskjellige eksportprosedyrene, 
håndtering av opprinnelsesbestemmelsene, fokuserer på gode rutiner og kurset kan tilpasses ditt 
foretaks spesifikke problemstillinger.

Halvdags eller heldags kurs

Videregående kurs Import
Dette kurset retter seg hovedsakelig mot deg som allerede har grunnleggende kompetanse og erfaring 
innen importfortolling. I dette kurset ser vi nærmere på importprosedyrer med økonomiske konsekvenser, 
midlertidig import og frihandel. Vi spesialtilpasser gjerne kursets innhold til ditt foretaks erfaringer og 
problemstillinger.

Halvdags eller heldags kurs

VIDEREGÅENDE KURS OG FORDYPNINGSKURS
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At KGH, we build bridges between 
your company and existing regulations 
in international trade. We are passionate 
about customs and look forward to 
helping you improve your customs 
process through our:

   Unique product portfolio

   Customs competence

   Geographical coverage

Please visit our website at www.kghcustoms.com
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