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GH Accountancy & VAT Services 
bildades 1991 som en del av den 
internationella koncernen KGH 
Group där även KGH Customs 

Services ingår. På företagets kontor arbetar 
såväl auktoriserade lönekonsulter som auk-
toriserade redovisningskonsulter utifrån ett 
kvalitetssäkrat arbetssätt

−Även om bolaget formellt sett grundades 
1991 så går våra rötter tillbaka till 1963. Vår 
kärnkompetens har alltid varit densamma, 
med fokus på internationella verksamheter och 
verksamheter med internationella flöden. Vi 
hjälper våra kunder hela vägen från etablerin-
gen i ett nytt land till hjälp med löpande redo-
visning och lönehantering när etableringen 

är genomförd. Vi hjälper företag att förkorta 
etableringstiden och bli framgångsrika i sin 
globala verksamhet, säger Catharina Olofsson, 
vd på KGH Accountancy & VAT Services.

Gedigen kompetens kring 
internationella handelsflöden
Många av KGH Accountancy & VAT Services 

KGH Accountancy & VAT Services är en auktoriserad ekonomi- och redovisningsbyrå som är specialiserad på att 
etablera, registrera och företräda företag i andra länder.  Spetskompetensen med fokus på gränsöverskridande 
verksamheter innebär att KGH Accountancy & VAT Services ofta har långsiktiga och omfattande samarbeten med 
sina kunder.
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KGH AccountAncy & VAt SerViceS - 
ledAnde SpeciAliSter på Att etAblerA, reGiStrerA 
ocH företrädA företAG i AndrA länder
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kunder är norska företag som betraktar Sverige 
som en intressant inkörsport för etablering av 
verksamhet i andra EU-länder.

−Vår främsta konkurrensfördel är vår ge-
digna erfarenhet och kompetens kring inter-
nationella handelsflöden i kombination med 
kompetens kring gällande regelverk i Sverige 
och övriga EU. Vi kan hjälpa våra kunder att 
strukturera sina handelsflöden och sin logistik. 
Via samarbetspartners kan vi även erbjuda re-
visionstjänster, säger Catharina Olofsson.

I KGH Accountancys & VAT Services kun-
dregister finns alltifrån småbolag till större 
bolag som står inför att genomföra någon form 
av utlandsetablering. Kundföretagen är bland 
annat verksamma i byggbranschen, handel, 
e-handelssektorn och inom industrin. Just in-
dustriföretag planerar KGH Accountancys & 
VAT Services att satsa lite extra på framöver. 
Här kan KGH Accountancys & VAT Services 
nämligen verkligen göra skillnad genom att 
bistå med såväl lönehantering som redovisning 
och momshantering. 

oM KGH AccountAncy 
& VAt SerViceS

KGH Accountancy & VAT Services är en 
auktoriserad ekonomi- och redovisnings-
byrå med totalt 28 medarbetare som in-
går i KGH Group. Företagets huvudkontor 
ligger i Strömstad.  KGH Accountancy & 
VAT Services arbetar enligt REX, SALK och 
är certifierade enligt ISO 9001. Vana att 
arbeta med kunder på distans sedan 
1991. www.kghav.com och www.kghcus-
toms.com
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– Vår KärnKoMpetenS 
HAr Alltid VArit denSAMMA, 

Med foKuS på internAtionellA 
VerKSAMHeter ocH VerKSAM-
Heter Med internAtionellA 

flöden

kghav.com

besöksadress:   
Kilegatan 4

452 33 Strömstad

tel: 010 455 0100
e-post: catharina.olofsson@kghav.com


