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KAPITTEL 61
KLÆR OG TILBEHØR TIL KLÆR, AV TRIKOTASJE
Alminnelige bestemmelser
Dette kapitlet omfatter ferdige klær og ferdig tilbehør til klær, av trikotasje, for herrer og gutter eller damer
og piker. Det omfatter også ferdige deler til klær eller deler til tilbehør til klær av trikotasje. Kapitlet
omfatter imidlertid ikke bysteholdere, hofteholdere, korsetter, seler, sokkeholdere og liknende varer samt
deler dertil, av trikotasje (posisjon 62.12).
Ved klassifisering av varer under dette kapitlet har det ingen betydning om de har deler eller tilbehør av for
eksempel vevnader, pelsskinn, fjær, lær, plast eller metall. Hvis imidlertid slikt utstyr utgjør mer enn bare
besetning, blir varene å klassifisere i overensstemmelse med de respektive kapittelnoter (særlig note 4 til
kapittel 43 og note 2.b til kapittel 67, som viser henholdsvis til besetning av pelsskinn og av fjær) eller,
hvis nødvendig, de alminnelige fortolkningsregler.
Varer som oppvarmes elektrisk, hører fortsatt under dette kapitlet.
I henhold til bestemmelsene i note 9 til dette kapitlet, skal klær med frontlukking venstre over høyre
klassifiseres som klær for herrer eller gutter. Klær med frontlukking høyre over venstre klassifiseres som
klær for damer eller piker.
Disse bestemmelser gjelder ikke hvor det tydelig fremgår av plaggets snitt at det er bestemt for det ene eller
det andre kjønn. Klær som verken kan ses å være bestemt for herrer og gutter eller damer og piker, skal
klassifiseres under de posisjoner som omfatter klær for damer eller piker.
Skjorter og skjortebluser er plagg som skal dekke overkroppen. De har korte eller lange ermer og har hel
eller delvis åpning fra halsutringingen. Dessuten kan de ha lommer, men bare ovenfor midjen, samt krage
eller snipp.
I henhold til note 14 til avsnitt XI skal klær som hører under forskjellige posisjoner, klassifiseres i sine
respektive posisjoner, selv om de foreligger i sett pakket for detaljsalg. Dette gjelder imidlertid ikke klær
som foreligger i sett som er spesielt nevnt i posisjonstekstene, for eksempel dresser, pyjamaser, badedrakter. Det skal bemerkes at ved anvendelsen av note 14 til avsnitt XI, betyr uttrykket ”klær av tekstiler”
klær i posisjonene 61.01 til 61.14.
Dette kapitlet omfatter varer, også uferdige eller ikke-komplette, av det slag som er beskrevet i kapitlet,
herunder tilskåret trikotasje for fremstilling av slike varer. Forutsatt at disse varer vesentlig har karakter av
den ferdige vare, hører de under den samme posisjon som denne. Deler til klær eller deler til tilbehør til
klær av trikotasje hører imidlertid under posisjon 61.17 (unntatt de som hører under posisjon 62.12).
Klær, tilbehør til klær eller deler dertil som er tilformede varer av trikotasje, er ansett som ferdige varer,
selv om de foreligger i stykker eller i lengder som består av flere stykker (se notene 7.b og 7.g til avsnitt
XI),
Dette kapitlet omfatter heller ikke:
a. Klær og tilbehør til klær som hører under posisjon 39.26, 40.15, 42.03 eller 68.12.
b. Tekstilstoffer av trikotasje som er blitt bearbeidd (for eksempel ved falding eller ved forming av halsutringning), til fremstilling av klær, men som ennå ikke er tilstrekkelig bearbeidd slik at de kan
identifiseres som klær eller deler av klær (posisjon 63.07).
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c. Brukte klær og andre brukte varer som hører under posisjon 63.09.
d. Dukkeklær (posisjon 95.03).
o
o

o

Kommentarer til underposisjoner.
Klassifisering av varer fremstilt av tekstilprodukter som hører under posisjon 58.11.
Varer fremstilt av tekstilprodukter som metervare som hører under posisjon 58.11, skal klassifiseres i
underposisjoner i posisjoner i dette kapitlet ifølge bestemmelsene i varenummernote 2 til avsnitt XI. Ved
klassifiseringen er det tekstilmaterialet i ytterstoffet som gir varene deres vesentlige karakter. Det betyr for
eksempel at en anorakk for herrer fremstilt av ”stoppede” tekstilmaterialer, og som består av et trikotert
ytterstoff av 60 % bomull og 40 % polyester, skal føres i underposisjon 6101.20. Det gjøres oppmerksom
på at selv om ytterstoffet, når det foreligger særskilt, hører under posisjon 59.03, 59.06 eller 59.07, hører
ikke plagget under posisjon 61.13.
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61.01 YTTERFRAKKER, KJØREFRAKKER, KAPPER, ANORAKKER (HERUNDER SKIJAKKER), VINDJAKKER OG LIKNENDE VARER AV TRIKOTASJE, FOR HERRER
ELLER GUTTER, UNNTATT VARER SOM HØRER UNDER POSISJON 61.03.
Denne posisjonen omfatter en gruppe trikoterte varer for herrer eller gutter, som er karakterisert ved at de
vanligvis skal benyttes utenpå alle andre klær for gi beskyttelse mot været.
Posisjonen omfatter:
Ytterfrakker, regnfrakker, kjørefrakker, kapper (herunder ponchoer), anorakker (herunder skijakker), vindjakker og liknende varer, for eksempel trekvartlange frakker, overfrakker, dyffelcoater (med eller uten
hette), trenchcoater, parkaser, dynevester.
Posisjonen omfatter ikke:
a. Klær som hører under posisjon 61.03.
b. Klær fremstilt av trikotasje som hører under posisjon 59.03, 59.06 eller 59.07 (posisjon 61.13)
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61.02 YTTERFRAKKER, KJØREFRAKKER, KÅPER, KAPPER, ANORAKKER (HERUNDER
SKIJAKKER), VINDJAKKER OG LIKNENDE VARER AV TRIKOTASJE, FOR DAMER
ELLER PIKER, UNNTATT VARER SOM HØRER UNDER POSISJON 61.04.
Bestemmelsene i kommentarene til posisjon 61.01 gjelder, med nødvendige tillempninger, også for varer
som hører under denne posisjonen.
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61.03 DRESSER, ENSEMBLER, JAKKER, BLAZERE, BUKSER, OGSÅ MED FRONTSTYKKE
OG SELER, KNEBUKSER OG SHORTS (UNNTATT BADEBUKSER), AV TRIKOTASJE,
FOR HERRER ELLER GUTTER.
Denne posisjonen omfatter bare trikoterte dresser og ensembler, jakker, blazere, bukser, knebukser og
shorts (unntatt badebukser) samt bukser med frontstykke og seler, for herrer eller gutter.
A. For note 3.a til dette kapitlet, gjelder følgende
a. En ”dressjakke”, som skal dekke overkroppen, har hel åpning uten lukkeanordning eller en annen
lukkeanordning enn glidelås. Den går ikke lenger ned enn midt på låret og skal ikke bæres utenpå en
annen jakke.
b. “Deler” (minst to foran og to bak) som utgjør dressjakkens ytterside, skal være sydd sammen i
lengderetningen. Uttrykket “del” omfatter her ikke ermer, slag eller krage.
c. En vest, hvor frontstykket er av samme stoff som yttersiden i de andre komponentene som utgjør
settet, og hvor ryggstykket er av samme stoff som fôret i dressjakken, kan også inngå i settet.
Samtlige plagg i en ”dress” eller ”drakt” må være av samme stofftype, farge og komposisjon. Plaggene
må dessuten være av samme stil og i tilsvarende eller overensstemmende størrelse. Plaggene kan
imidlertid ha en ”passepoil” (smal kant av stoff sydd inn i sømmen) i et annet stoff.
Dersom flere plagg for underkroppen foreligger samtidig (for eksempel to par bukser eller bukser og
shorts), skal ett par bukser anses som en del av dressen. De andre plaggene skal behandles særskilt.
Med uttrykket ”identisk stoff” i note 3 til dette kapitlet, menes et enkelt stoff, dvs. at stoffet må være:
-

Av samme type, dvs. at det må være fremstilt ved samme garnbindingsteknikk (ha samme maskestørrelse), samtidig som garnets struktur og vekt (dvs. garnets desitex-nummer) også må være den
samme.

-

Av samme farge (herunder samme nyanse og fargemønster). Dette gjelder også stoffer fremstilt av
flerfarget garn, samt trykte stoffer.

-

Av samme komposisjon, dvs. at den prosentvise andel av det anvendte tekstilmaterialet må være
den samme (for eksempel 100 vektprosent ull, 51 vektprosent syntetiske eller kunstige fibrer, 49
vektprosent bomull).

B. Med ”ensembler for herrer eller gutter” forstås sett (unntatt dresser og varer under posisjon 61.07,
61.08 eller 61.09) av flere plagg av identisk stoff, pakket for detaljsalg, og som består av:
- ett plagg som skal dekke overkroppen, men en pullover, når den er del av et cardigansett, eller en
vest kan imidlertid utgjøre et tilleggsplagg, og
- ett eller to plagg som skal dekke underkroppen, og omfatter bukser, også med frontstykke og seler,
knebukser, shorts (unntatt badebukser).
Samtlige plagg i et ensemble må være av samme stofftype, stil, farge og komposisjon. Plaggene må
dessuten være av tilsvarende eller overensstemmende størrelse. ”Ensembler” omfatter ikke treningsdrakter og skidresser som hører under posisjon 61.12 (se kapittelnote 3.b).
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Posisjonen omfatter også:
C. ”Jakker og blazere” som har de samme kjennetegn som dressjakker som beskrevet i note 3 a til dette
kapitlet og under pkt. A ovenfor, bortsett fra at ytterstoffet (unntatt ermer, eventuelle slag og eventuell
krage) kan bestå av tre eller flere deler (hvorav to er foran) som er sydd sammen i lengderetningen.
Posisjonen omfatter imidlertid ikke anorakker, vindjakker, skijakker og liknende plagg som hører
under posisjon 61.01 eller 61.02.
D. ”Bukser” er plagg som omslutter hvert ben særskilt. De dekker knærne og går vanligvis ned til eller
under anklene. Disse plaggene stopper vanligvis i hoftehøyde, men de mister ikke sin vesentlige
karakter av bukser selv om de har seler.
E. ”Bukser med frontstykke og seler” er plagg som vist i figur 1 til 5 nedenfor samt tilsvarende plagg som
ikke dekker kneet.
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F. ”Shorts” er bukser som ikke dekker kneet.
Posisjonen omfatter ikke:
a. Vester som foreligger særskilt (posisjon 61.10).
b. Treningsdrakter, skidresser og badebukser (posisjon 61.12).

61-7

61
61.04 DRAKTER, ENSEMBLER, JAKKER, BLAZERE, KJOLER, SKJØRT, BUKSESKJØRT,
BUKSER, OGSÅ MED FRONTSTYKKE OG SELER, KNEBUKSER OG SHORTS
(UNNTATT BADEDRAKTER), AV TRIKOTASJE, FOR DAMER ELLER PIKER.
Bestemmelsene i kommentarene til posisjon 61.03 gjelder, med nødvendige tillempninger, også for varer
som hører under denne posisjonen.
Alle plaggene i en drakt for damer eller piker må være av samme stofftype, farge og komposisjon, og de
må dessuten være av samme stil og av tilsvarende eller overensstemmende størrelse. Plaggene kan
imidlertid ha en ”passepoil” (smal kant av stoff som er sydd inn i sømmen) i et annet stoff.
Dersom flere plagg for underkroppen foreligger samtidig (for eksempel et skjørt eller et bukseskjørt og
bukser), skal skjørtet eller bukseskjørtet anses som del av drakten. De andre plaggene behandles særskilt.
Med ”ensembler for damer eller piker” forstås imidlertid i denne posisjonen sett (unntatt drakter og varer
under posisjon 61.07, 61.08 eller 61.09) av flere plagg av identisk stoff, pakket for detaljsalg, og som
består av:
-

ett plagg som skal dekke overkroppen, men en pullover, når den er del av et cardigansett, eller en vest
kan imidlertid utgjøre et tilleggsplagg, og

-

ett eller to plagg som skal dekke underkroppen, og omfatter bukser, også med frontstykke og seler,
knebukser, shorts (unntatt badebukser), skjørt eller bukseskjørt, også med frontstykke og seler

Samtlige plagg i et ensemble må være av samme stofftype, stil, farge og komposisjon. Plaggene må
dessuten være av tilsvarende eller overensstemmende størrelse. ”Ensembler” omfatter ikke treningsdrakter
og skidresser som hører under posisjon 61.12 (se kapittelnote 3.b).
Dessuten omfatter posisjonen ikke underkjoler og underskjørt som hører under posisjon 61.08.
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61.05 SKJORTER AV TRIKOTASJE, FOR HERRER ELLER GUTTER.
Med unntak av nattskjorter som hører under posisjon 61.07, og T-skjorter, singleter og andre undertrøyer
som hører under posisjon 61.09, omfatter denne posisjonen skjorter av trikotasje, for herrer eller gutter,
herunder skjorter med løs snipp, dresskjorter, sportsskjorter og fritidsskjorter.
Denne posisjonen omfatter ikke ermeløse plagg og heller ikke plagg som har lommer under beltestedet,
ribbekant eller liknende strammeanordning nederst, eller plagg som gjennomsnittlig har mindre enn 10
masker per lineær centimeter i hver retning, talt på en overflate som måler minst 10 x 10 cm (se kapittelnote 4).
Plagg som ikke er ansett som skjorter for herrer eller gutter og er unntatt fra denne posisjonen i henhold til
note 4, blir vanligvis klassifisert slik:
- Dersom de har lommer under beltestedet: som jakker under posisjon 61.03, eller som cardigans
(strikkejakker) under posisjon 61.10.
- Dersom de har ribbekant eller liknende strammeanordning nederst, eller har gjennomsnittlig mindre enn
10 masker per lineær centimeter: under posisjon 61.01 eller 61.10.
- Ermeløse plagg for herrer eller gutter: under posisjon 61.09, 61.10 eller 61.14.
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61.06 BLUSER, SKJORTER OG SKJORTEBLUSER AV TRIKOTASJE, FOR DAMER ELLER
PIKER.
Under denne posisjonen hører en gruppe klær av trikotasje, for damer eller piker, som omfatter bluser,
skjorter og skjortebluser
Denne posisjonen omfatter ikke plagg som har lommer under beltestedet, ribbekant eller liknende
strammeanordning nederst, eller plagg som gjennomsnittlig har mindre enn 10 masker per lineær
centimeter i hver retning, talt på en overflate som måler minst 10 x 10 cm (se kapittelnote 4).
Plagg som ikke er ansett som bluser, skjorter eller skjortebluser for damer eller piker og er unntatt fra
denne posisjonen i henhold til note 4, blir vanligvis klassifisert slik:
- Dersom de har lommer under beltestedet: som jakker under posisjon 61.04 eller som cardigans (strikkejakker) under posisjon 61.10.
- Dersom de har ribbekant eller liknende strammeanordning nederst, eller har gjennomsnittlig mindre enn
10 masker per lineær centimeter: under posisjon 61.02 eller 61.10.
Posisjonen omfatter heller ikke:
a. T-skjorter, singleter og andre undertrøyer (posisjon 61.09).
b. Klær fremstilt av metervarer som hører under posisjon 59.03, 59.06 eller 59.07 (posisjon 61.13).
c. Kitler og liknende beskyttelsesklær som hører under posisjon 61.14.
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61.07 UNDERBUKSER, TRUSER, NATTSKJORTER, PYJAMASER, BADEKÅPER, SLÅBROKER OG LIKNENDE VARER AV TRIKOTASJE, FOR HERRER ELLER GUTTER.
Denne posisjonen omfatter to forskjellige kategorier klær av trikotasje for herrer eller gutter, nemlig underbukser, truser og liknende varer (undertøy), og nattskjorter, pyjamaser, badekåper (herunder strandkåper),
slåbroker og liknende varer.
Posisjonen omfatter ikke singleter og andre undertrøyer (posisjon 61.09).
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61.08 UNDERKJOLER, UNDERSKJØRT, UNDERBUKSER, TRUSER, NATTKJOLER,
PYJAMASER, NEGLISJEER, BADEKÅPER, MORGENKÅPER OG LIKNENDE VARER
AV TRIKOTASJE, FOR DAMER ELLER PIKER.
Denne posisjonen omfatter to forskjellige kategorier klær av trikotasje for damer eller piker, nemlig underkjoler, underskjørt, underbukser, truser og liknende varer (undertøy), og nattkjoler, pyjamaser, neglisjeer,
badekåper (herunder strandkåper), morgenkåper og liknende varer.
Posisjonen omfatter ikke singleter og andre undertrøyer (posisjon 61.09).
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61.09 T-SKJORTER, SINGLETER OG ANDRE UNDERTRØYER, AV TRIKOTASJE.
Med ”T-skjorter” menes lette, undertrøyeliknende plagg av trikotasje, fremstilt av bomull eller kunstige
eller syntetiske tekstilfibrer, ikke loet og heller ikke fremstilt av fløyels-, plysj eller frottéstoff, i en eller
flere farger, med eller uten lommer, med ettersittende lange eller korte ermer, uten knapper eller annen
form for lukking, uten krage, uten annen åpning enn halsutringing som kan være trang eller vid (rund, firkantet, båtformet eller V-formet). Disse plaggene kan ha dekorasjoner, unntatt blonder eller kniplinger, i
form av reklame, bilder eller tekst som er trykt, strikket eller fremstilt på annen måte. T-skjorter er
vanligvis faldet nederst.
Posisjonen omfatter også singleter og andre undertrøyer.
Det presiseres at ovennevnte plagg klassifiseres under denne posisjonen, uansett om de er beregnet for hankjønn eller hunkjønn.
I henhold til kapittelnote 5 er klær med løpesnor, ribbekant eller liknende strammeanordning nederst
unntatt fra denne posisjonen.
Posisjonen omfatter heller ikke:
a. Skjorter for herrer eller gutter som hører under posisjon 61.05.
b. Bluser, skjorter og skjortebluser for damer eller piker, som hører under posisjon 61.06.
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61.10 GENSERE, JUMPERE, PULLOVERE, CARDIGANS, VESTER OG LIKNENDE VARER,
AV TRIKOTASJE (+).
Denne posisjonen omfatter en kategori trikoterte varer, uansett om de er beregnet for hankjønn eller hunkjønn, som skal dekke overkroppen (gensere, jumpere, pullovere, cardigans, vester og liknende varer).
Varer som inneholder uvesentlige beskyttelsesdetaljer, som albueputer sydd på ermene, og som brukes i
visse idretter (for eksempel trøyer til fotballkeepere) skal fortsatt klassifiseres i denne posisjonen.
Posisjonen omfatter også vester, unntatt når disse foreligger sammen med og utgjør en av delene i en dress
for herrer eller gutter, eller i en drakt for damer eller piker, som hører under posisjon 61.03 eller 61.04, alt
etter sin beskaffenhet.
Posisjonen omfatter heller ikke dynevester som vanligvis bæres utenpå alle andre klær som beskyttelse
mot været og hører under posisjon 61.01 eller 61.02.
o
o

o

Kommentarer til underposisjon.
Underposisjon 6110.12 (varenummer 61.10.1200)
Bestemmelsene i kommentarene til underposisjon 5102.11 gjelder, med de nødvendige tillempninger,
også for denne underposisjonen.
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61.11 BABYKLÆR OG TILBEHØR DERTIL, AV TRIKOTASJE.
I henhold til kapittelnote 6.a er ”babyklær og tilbehør dertil”, varer bestemt for småbarn med kroppslengde
høyst 86 cm.
Posisjonen omfatter bl.a. dåpskjoler, sparkebukser, barnesmekker, hansker, vanter og votter, strømpebukser, samt babysokker uten yttersåler som er limt, sydd eller festet til overdelen på annen måte, av
trikotasje.
Det presiseres at varer som synes å kunne føres både under posisjon 61.11 og under andre posisjoner i dette
kapitlet, skal føres under posisjon 61.11 (se kapittelnote 6.b).

Denne posisjonen omfatter ikke:
a. Babyluer av trikotasje (posisjon 65.05).
b. Bleier til småbarn (posisjon 96.19).
c. Tilbehør til babyklær som er mer nøyaktig beskrevet under andre kapitler i tolltariffen.
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61.12 TRENINGSDRAKTER, SKIDRESSER, BADEDRAKTER OG BADEBUKSER, AV
TRIKOTASJE.
Denne posisjonen omfatter:
A. Treningsdrakter, dvs. trikoterte varer som består av to deler uten fôr, men av og til med en loet innside.
På grunn av sitt generelle utseende og stoffets beskaffenhet, fremgår det tydelig at slike drakter
utelukkende eller fortrinnsvis skal benyttes ved utførelsen av sportslige aktiviteter.
Treningsdrakter består av to deler:
- En del som skal dekke overkroppen, men som også kan gå litt nedenfor beltestedet. Den har lange
ermer med ribbekant, strikk, glidelås eller andre strammeanordninger ved ermelinningen. Tilsvarende strammeanordninger, herunder snorer, er det vanligvis også nederst på plagget. Når det har
hel eller delvis åpning i fronten, kan denne vanligvis lukkes ved hjelp av en glidelås. Overdelen kan
dessuten være forsynt med hette, krage og lommer.
- En annen del (buksen), ettersittende eller vid, med eller uten lommer, med strikk, snor eller annen
strammeanordning i livet. Slike bukser er uten åpning i fronten, og har derfor verken knapper eller
andre lukkeanordninger. Slike bukser kan imidlertid være utstyrt med ribbekant, strikk, glidelås eller
andre strammeanordninger nederst på buksebeina som vanligvis går ned til ankelen. De kan også ha
fotstropper.
B. ”Skidresser”, dvs. plagg eller sett av plagg, som ved sitt generelle utseende og preg er gjenkjennelige til
hovedsakelig å brukes i forbindelse med skisport (langrenn eller alpint).
De består enten av:
1. en ”skioverall”, dvs. ett plagg som skal dekke både over- og underkroppen; i tillegg til ermer og
krage kan en skioverall ha lommer og fotstropper; eller
2. et ”skiensemble”, dvs. et sett av to eller tre plagg pakket for detaljsalg, og som består av:
- ett plagg -, for eksempel anorakk, vindjakke eller liknende, til å lukke med glidelås, og eventuelt
med en vest i tillegg, og
- ett par bukser, også av den typen som går over livhøyde, ett par knebukser eller ett par bukser
med frontstykke og seler.
Et ”skiensemble” kan også bestå av en overall som nevnt i punkt 1., og en stoppet jakke uten ermer
som skal bæres over overallen.
Samtlige plagg i et ”skiensemble” må være av samme stoffkonstruksjon, stil og komposisjon, men
kan være av forskjellige farger. Plaggene må dessuten være av tilsvarende eller overensstemmende
størrelse (se kapittelnote 7).
C. Badedrakter og badebukser (badedrakter i en eller to deler, badeshorts og badebukser, også elastiske, av
trikotasje).
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61.13 KLÆR FREMSTILT AV TRIKOTASJE SOM HØRER UNDER POSISJON 59.03, 59.06
ELLER 59.07.
Med unntak av babyklær som hører under posisjon 61.11, omfatter denne posisjonen alle klær fremstilt
av trikotasje som hører under posisjon 59.03, 59.06 eller 59.07, uansett om det er klær for hankjønn eller
hunkjønn.
Posisjonen omfatter regnkapper, oljehyrer, dykkerdrakter og klær som skal beskytte mot stråling, unntatt
slike som er kombinert med pusteapparater.
Det gjøres oppmerksom på at klær som synes å kunne føres både under denne posisjonen og under andre
posisjoner i dette kapitlet, med unntak av posisjon 61.11, skal føres under denne posisjonen (se note 8 til
kapitlet).
Posisjonen omfatter heller ikke:
a. Klær fremstilt av tekstilprodukter som hører under posisjon 58.11 (vanligvis posisjon 61.01 eller
61.02). Se ”Kommentarer til varenumre” til slutt i de alminnelige bestemmelser til dette kapitlet.
b. hansker, vanter og votter av trikotasje (posisjon 61.16) og annet tilbehør til klær, av trikotasje (posisjon
61.17).
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61.14 ANDRE KLÆR AV TRIKOTASJE.
Denne posisjonen omfatter klær av trikotasje som ikke er mer nøyaktig beskrevet under de foregående
posisjoner i dette kapitlet.
Posisjonen omfatter bl.a.:
1. Forklær, kjeledresser, kitler og andre beskyttelsesklær for mekanikere, fabrikkarbeidere, kirurger etc.
2. Kirkelige og geistlige klær og ornater (for eksempel munkekapper, prestekjoler, korkåper, messeskjorter, messehagler).
3. Drakter, kapper o.l. for yrkes- og skolebruk.
4. Spesielle klær til flygere (for eksempel flygerdrakter som er elektrisk oppvarmet).
5. Spesielle klær som benyttes i bestemte idretter eller for dans eller gymnastikk (for eksempel fektedrakter, jockeybluser, ballettskjørt, turndrakter (gymnastikkdrakter)), også slike som inneholder
uvesentlige beskyttelsesdetaljer som puter på albuene, knærne eller i skrittet. Imidlertid er beskyttelsesutstyr for sport eller spill (for eksempel fektemasker, og brystbeskyttelsesplater, ishockeybukser etc.) er
unntatt (posisjon 95.06).

61-18

61
61.15 STRØMPEBUKSER, STRØMPER, SOKKER OG LIKNENDE, HERUNDER GRADERTE
KOMPRESJONSSTRØMPER (F.EKS. STRØMPER SOM BRUKES AV PERSONER MED
ÅREKNUTER), OG FOTTØY UTEN PÅSATT SÅLE, AV TRIKOTASJE (+).
Denne posisjonen omfatter følgende varer av trikotasje, uansett om de er bestemt for damer og piker eller
herrer og gutter:
1. Strømpebukser som skal dekke føtter og bein og den nedre del av kroppen opp til livet, herunder slike
uten føtter.
2. Strømper og sokker (herunder ankelsokker).
3. Understrømper som hovedsakelig blir brukt til å beskytte mot kulde.
4. Graderte kompresjonsstrømper, for eksempel strømper mot åreknuter.
5. Strømpebeskyttere for å beskytte foten eller tåen på strømpen mot friksjon eller slitasje.
6. Fottøy uten yttersåler som er limt, sydd eller festet til overdelen på annen måte, unntatt babysokker.
Posisjonen omfatter også uferdige strømper, sokker etc. av trikotasje, forutsatt at de har vesentlig karakter
av den ferdige vare.
Posisjonen omfatter ikke:
a. Strømper og sokker uten yttersåler som er limt, sydd eller festet til overdelen på annen måte, for babyer,
(posisjon 61.11).
b. Strømper og sokker etc., av annet tekstilstoff enn trikotasje (vanligvis posisjon 62.17).
c. Fottøy av trikotasje med yttersåler som er limt, sydd eller festet til overdelen på annen måte (kapittel
64).
d. Leggings og gamasjer (herunder ”fjellstrømper” uten fot) (posisjon 64.06).
o
o

o

Kommentarer til underposisjon.
Underposisjon 6115.10 (varenummer 61.15.1000)
Med “graderte kompresjonsstrømper og -strømpebukser” i underposisjon 6115.10 forstås strømper og
strømpebukser hvor kompresjonen er størst ved ankelen, og hvor denne gradvis blir redusert oppover
beinet, slik at gjennomstrømningen av blod blir forbedret.
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61.16 HANSKER, VANTER OG VOTTER AV TRIKOTASJE.
Denne posisjonen omfatter alle slags hansker, vanter og votter av trikotasje, uansett om de er bestemt for
damer og piker eller herrer og gutter. Den omfatter vanlige hansker og vanter med atskilte fingre, hansker
og vanter som bare delvis dekker fingrene, votter hvor bare tommelen er atskilt samt mansjetthansker eller
andre lange hansker som kan dekke underarmen og også delvis overarmen.
Posisjonen omfatter også uferdige hansker og vanter av trikotasje, forutsatt at de har vesentlig karakter av
den ferdige vare.
Posisjonen omfatter ikke:
a. Hansker, vanter og votter av trikotasje fôret med pelsskinn eller kunstig pelsskinn, eller utstyrt med
pelsskinn eller kunstig pelsskinn på yttersiden (mer enn bare besetning) (posisjon 43.03 eller 43.04).
b. Hansker, vanter og votter for babyer (posisjon 61.11)
c. Hansker, vanter og votter av annet tekstilstoff enn trikotasje (posisjon 62.16).
d. Massasje- eller vaskehansker (posisjon 63.02).
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61.17 ANNET FERDIG TILBEHØR TIL KLÆR, AV TRIKOTASJE; DELER TIL KLÆR
ELLER DELER TIL TILBEHØR TIL KLÆR, AV TRIKOTASJE.
Denne posisjonen omfatter ferdig tilbehør til klær, av trikotasje, ikke nevnt eller innbefattet under foregående posisjoner i dette kapitlet eller andre steder i tolltariffen. Posisjonen omfatter også deler til klær
eller deler til tilbehør til klær, av trikotasje (unntatt deler til varer som hører under posisjon 62.12).
Posisjonen omfatter bl.a.:
1. Sjal, skjerf, halstørklær, mantiljer, slør og liknende.
2. Slips og liknende.
3. Preserver, skulderputer og andre stopninger.
4. Belter, alle slags (herunder bandolærer), og geheng (for eksempel for militære eller geistlige
personer), også med elastikk. Disse varer føres her selv om de er forsynt med spenner eller annet utstyr
eller tilbehør av edelt metall eller er utsmykket med naturperler eller edle steiner (naturlige, syntetiske
eller rekonstruerte).
5. Muffer, herunder muffer med pelsskinn eller kunstig pelsskinn på yttersiden som bare utgjør besetning.
6. Ermebeskyttere.
7. Knevarmere, unntatt slike for sportsbruk som hører under posisjon 95.06.
8. Etiketter, merker, emblemer, initialer, tall, stjerner o.l. (unntatt broderte motiver som hører under
posisjon 58.10) som er forarbeidd på annen måte enn ved tilskjæring til størrelse eller form. (Forarbeidd bare ved tilskjæring til størrelse eller form, er disse varer unntatt - posisjon 58.07.)
9. Løse (avtakbare) fôr til regnfrakker eller liknende klær, som foreligger særskilt.
10. Lommer, ermer, krager, forstykker, pynt av forskjellige slag (for eksempel rosetter, sløyfer, plissébesetninger etc.), jaboter, mansjetter, bærestykker, slag og liknende varer.
11. Lommetørklær.
12. Panne- eller hårbånd, til beskyttelse mot kulde, for å holde håret på plass, etc.
Posisjonen omfatter ikke:
a. Tilbehør til babyklær, av trikotasje, som hører under posisjon 61.11.
b. Bysteholdere, hofteholdere, korsetter, seler, sokkeholdere og liknende varer, samt deler dertil (posisjon
62.12).
c. Belter som brukes i forskjellige yrker (for eksempel av vinduspussere eller elektrikere), eller rosetter
som ikke skal brukes på klær (posisjon 63.07).
d. Hodeplagg av trikotasje (posisjon 65.05) og tilbehør til hodeplagg (posisjon 65.07).
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e. Fjærpynt (posisjon 67.01).
f. Pynt av kunstige blomster, lauvverk eller frukter som hører under posisjon 67.02.
g. Hekter, maljer og trykknapper som er festet på trikoterte bånd (posisjon 60.01, 60.02, 60.03, 83.08 eller
96.06, etter sin beskaffenhet).
h. Glidelåser (posisjon 96.07).
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