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INTRODUCTION KGH
Three business areas to help facilitate trade

Strategy
&

Compliance Services

Digital
Services

Operations
services

Trade and customs 
management

Our business concept 

We offer and deliver innovative Strategy and 
Compliance, Operations and Digital Services, 
ensuring optimized Trade and Customs 
Management

Our vision
Where we want to be

KGH is the leading provider of Trade and 
Customs Management in Europe with 
global reach.

Our mission
Why we exist

Facilitating trade for sustainable growth

A&V
del av 
BA NORDIC 

KGH STRATEGI

KGH A&V AB concept 

Assist international companies in Sweden 
with local VAT, accounting and payroll 
expertise as consultants and in managing 
daily financial operations
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AT A GLANCE

14,000
CUSTOMERS

GLOBAL REACH 
LOCAL 
EXPERTISE

> 700
EMPLOYEES

> 65 M
2017 REVENUES

N   1
EUROPEAN 
LEADER
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we@kgh are:
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Värt att veta om handel med Norge 

• Att handla med Norge är inte som att 

handla med ett EU-land

• Sverige är medlem i EU, inte Norge = två 
tullregelverk att hålla reda på 

• EES- avtalet mellan EU och Norge gör 

många varor  tullfria, men inte alla 

• ALLT gods ska deklareras och en del varor 

har ”saeravgifter”

• Tullvärde behöver inte vara samma som 
fakturabeloppet

• Importör/exportör är alltid ansvarig för 

innehållet i deklarationerna även om ett 
ombud har gjort deklarationen

• En deklaration kan kontrolleras fem (EU) 

/tio (NO) år efter klarering. 

• Sedan 1/1/17 böter för felhantering Toll



Värt att veta om handel med Norge

• Moms & andra myndigheters krav hanteras 

samtidigt som tull, men styrs av olika 

regelverk.

• Sedan 2015-01-01 hanteras momsen vid 

import till Sverige direkt mot Skatteverket

• Sedan 2017-01-01 hanteras momsen vid 
import till Norge ungefär likadant som i 

Sverige

• Transportdokument & tulldeklaration är olika 
saker

• Leveransvillkor gäller mellan säljare och 

köpare och är oberoende av tullregelverken

• Vem som gör arbetet på plats och var den 

”bor” är avgörande för hur löner och sociala 

avgifter ska hanteras

• Kunskap ger större möjlighet att ta höjd för 

kostnader och annat i framtida affärer



Ett exempel: 

Försäljning av varor och tjänster med serviceavtal till Norge, vilka regler gäller?

Ditt företag har precis vunnit en upphandling i Norge för att bygga en ny handelspark i Halden, Norge. 

Företaget ska agera totalentreprenör där ni skall stå för:

• Inköp av byggmaterial, arbetsmaterial (inkl arbetskläder & verktyg) och byggtjänster

• Arbetskraft är anställda från ditt svenska bolag

• Kontraktsvärde NOK 45 miljoner och bygget beräknas ta fem månader att genomföra

• Detta är ditt första uppdrag i Norge vad gör du nu?



Alternativa verksamhetsformer

• Vanligast …

• Aksjeselskap (aktiebolag), 

• Enkeltpersonforetak (enskild näringsverksamhet)

• NUF – norsk utenlandsk foretak (norskregistrerat utländskt 

företag



Arbetskraft

• Anställd behöver få norskt 

personnummer (D-nummer) & 

skattekort från skattekontor i Norge

• Sända intyg som visar att sociala avgifter 

ska betalas i Sverige och inte Norge. (A1-

intyg från Försäkringskassan & NT-1 
formulär från Skatteverket)

• Sända in beskrivning av ert uppdrag i 

Norge till Sentralskattekontoret (RF-
1199)

• Sända rapportering av lön och 

traktamente (A-melding) till norska 
myndigheter

• Arbetstagare som arbetar på 

byggarbetsplatser måste ansöka om 
Byggkort på www.byggekort.no



Moms

• Värt att tänka på …

• Registreringsplikt …

• Tröskelvärden … omsättning, investeringar

• Fördelar

• I praktiken …



Maskiner

• Värt att tänka på …

• Skall du använda maskiner som skall över gränsen?

• Vad är det för maskiner?

• Hur länge skall maskinerna vara i Norge?

• Har ni med er verktyg?

• Har ni med er reservdelar?



Inköp av material

• Värt att tänka på …

• Vilka varor skall användas?

• Vad är de värda?

• Var kommer de ifrån?

• Tullavgifter?

• Saeravgifter?

• Ursprungsintyg?



En summering -Vad du bör tänka på före du…
• Lämnar anbud?

• Planerar arbetsstart?



Före du ska lämna anbud …
• Vilka parter är del i avtalet?

• Vem kommer arbeta på plats i Norge och var är de hemmahörande?

• Vilka verktyg och maskiner kommer behövas och varifrån kommer de?

• Vad är det för material som behövs, var kommer det ifrån och hur ska det användas?

• Ta höjd för ”alla” aktiviteter och kostnader inklusive handelstekniska element



Före arbetsstart …
• Avtal signerat

• Projektplan dokumenterad

• Moms och företagsregistrering på plats

• Ev. tulltillstånd på plats

• Arbetsregistreringar genomförda

• Hur tullklareringen ska skötas och av vem/vilka (både export och import)

• Hur momsredovisning och löner ska skötas och av vem/vilka

• Varor som ska exporteras och importeras är klassificerade och ni vet vad som gäller för varorna



Att inte ta ett beslut är också ett beslut …

FÖRE UNDER EFTER

Beslut att göra affärer Transporten Leverans

Färdigmat till Norge Konsulten i Norge Adventskalendrar



Frågeställningar att ta hänsyn till …

• Bör säljaren etablera sig i Norge eller räcker 

det med ett NUF?

• Är det personal involverad på plats i Norge?

• Vad är det för produkt, verktyg, maskiner?

• Var kommer de ifrån?

• Hur ska de användas?

• Vem äger dem vid exporten / importen?

• Vem är den slutliga ägaren?

• Vilka leveransvillkor ska användas

• Behövs tullkredit?

• Andra tillstånd?

Ta hjälp att göra rätt från början!
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Thank you!

Catharina Olofsson Charlotte S Nordmark

Catharina.olofsson@kghav.com charlotte@kghav.com

+46706109818 +4790182450

20

mailto:Catharina.olofsson@kghav.com
mailto:charlotte@kghav.com





