
Health Check ger dig en övergripande riskanalys av ditt bolags internationella varuhandel 
gällande tull- och momshantering. Teamet, bestående av specialister, åker ut till er för ett 
initialt möte med berörd personal för att kartlägga och diskutera er nuvarande hantering. 
Övrig information och dokumentation granskas och analyseras. Slutprodukten är en 
övergripande analys av riskerna och möjligheterna kopplat till era internationella 
varuflöden, både gällande import, export och EU-handel. Rekommendationer och förslag 
på åtgärder presenteras i en kortfattad rapport.

Health checken hjälper dig att få en få en övergripande bild av de risker och möjligheter 
som finns för bolagets internationella handel från ett tull- och momsperspektiv. Syftet är 
att säkerställa att bolaget följer gällande regelverk och använder sig av de möjligheter 
som finns för att optimera hanteringen. 

Health check vänder sig till bolag som bedriver internationell handel med varor. 
Teamet som utför Health Check består av specialister inom tull och moms, samtliga med 
gedigen erfarenhet av internationell varuhandel.

Health check utförs med hjälp av intervjuer av personer med ansvar för tull- och 
momsfrågor inom bolaget. Resultatet av genomgången utmynnar i en rapport som 
identifierar möjligheter och riskområden. 

Health Check Internationell varuhandel

Tull & Moms
Health check internationell varuhandel är en hälsokontroll av ditt bolags tull- och momshantering 
vid internationell varuhandel. Syftet är att säkerställa efterlevnad och identifiera risker och 
möjligheter relaterad till bolagets internationella handelsflöden.

Vad?

Varför?

Vem?

Hur?

Kontakt
Joachim Broberg
08-723 97 82
joachim.broberg@kpmg.se

Björn Johansson
08-723 61 34
bjorn.johansson@kpmg.se

© 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent  member 
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Marie Hedin 
031-61 47 54
marie.hedin@kpmg.se


	Tull & Moms�Health check internationell varuhandel är en hälsokontroll av ditt bolags tull- och momshantering vid internationell varuhandel. Syftet är att säkerställa efterlevnad och identifiera risker och möjligheter relaterad till bolagets internationella handelsflöden.

