Kapitel 42 Varer af læder; sadelmagerarbejder; rejseartikler, håndtasker og lignende varer; varer af tarme
Bestemmelser
1. Som »læder« i dette kapitel også semsgarvet læder (vaskeskind), laklæder, lamineret laklæder og
metalliseret læder. 2. Dette kapitel omfatter ikke: a) steril catgut og lignende sterile suturmaterialer (pos.
3006) b) beklædningsgenstande og tilbehør dertil, af læder (bortset fra handsker, vanter og luffer), med for af
pelsskind eller kunstigt pelsskind, eller med pelsskind eller kunstigt pelsskind på ydersiden, når dette udgør
mere end blot besætning (pos. 4303 eller 4304) c) konfektionerede varer af netstoffer (pos. 5608) d) fodtøj og
andre varer henhørende under kapitel 64 e) hovedbeklædning og dele dertil, henhørende under kapitel 65 f)
piske, ridepiske og andre varer henhørende under pos. 6602 g) manchetknapper, armbånd og andre
bijouterivarer (pos. 7117) h) tilbehør og udstyr til sadelmagerarbejder (fx stigbøjler, bidsler og spænder), der
foreligger særskilt (almindeligvis afsnit XV) ij) strenge, trommeskind og andre dele til musikinstrumenter (pos.
9209) k) varer henhørende under kapitel 94 (fx møbler, lamper og belysningsartikler) l) varer henhørende
under kapitel 95 (fx legetøj, spil og sportsartikler) m) knapper, tryklåse, kraveknapper, knapforme samt emner
og dele dertil, henhørende under pos. 9606. 3. A) Foruden undtagelserne nævnt i bestemmelse 2 omfatter
pos. 4202 ikke: a) bæreposer af plastfolie, også med påtryk og hank, der ikke er beregnet til gentagen brug
(pos. 3923) b) varer af flettematerialer (pos. 4602). B) Varer under pos. 4202 og 4203, som har dele af ædle
metaller eller ædelmetaldublé, af natur- eller kulturperler eller af ædel- eller halvædelsten (naturlige,
syntetiske eller rekonstruerede), forbliver under disse positioner, selv om sådanne dele udgør mere end
mindre væsentlige beslag eller pynt, forudsat at disse dele ikke giver varen dens væsentlige karakter. Hvis
delene derimod giver varen dens væsentlige karakter, skal varen tariferes i kapitel 71. 4. Som
»beklædningsgenstande og tilbehør dertil« (pos. 4203) tariferes bl.a. handsker, vanter og luffer (herunder
sportshandsker og beskyttelseshandsker), forklæder og andre beskyttende klædningsstykker, seler, bælter,
skulderremme og armbånd; dog tariferes urremme under pos. 9113. Supplerende bestemmelse 1. Ved
»yderside« i underpositionerne til pos. 4202 forstås det materiale på beholderes ydre overflade, der er synligt
med det blotte øje, også hvis dette materiale er det yderste lag i et sammensat materiale, som udgør
beholderens yderside.

Vørunr Vørutekstur

Punktgjald
Gatt Pct
Eind Eind

Mvg

42.01
4201.00.00 Sadelmagerarbejder til dyr (herunder skagler, snore,
benbeskyttere, mundkurve, sadeltæpper, sadeltasker,
hundedækkener og lignende varer), af ethvert materiale
42.02

Kufferter, dokumentmapper, skoletasker,
beautybokse, etuier og lignende beholdere til briller,
kikkerter, fotografiapparater, musikinstrumenter,
våben mv.; rejsetasker, isolerede tasker til transport
af næringsmidler og drikkevarer, toilettasker,
rygsække, håndtasker, indkøbstasker, tegnebøger,
punge, kortetuier, cigaretetuier, tobakspunge,
værktøjsetuier, sportstasker, flaskeholdere,
smykkeskrin, pudderdåser, æsker til spisebestik
samt lignende beholdere, af læder eller kunstlæder,
af plader eller folier af plast, af tekstilmaterialer, af
vulkanfiber eller af pap, eller helt eller i overvejende
grad beklædt med disse materialer eller med papir

2,7%

kg

25%

— Kufferter, dokumentmapper, skoletasker og lign.
— — Med yderside af læder eller kunstlæder
4202.11.10 — — — Dokumentmapper, skoletasker og lign.

3%

kg, p/st, Antal
stykker

25%

4202.11.90 — — — Andre varer

3%

kg

25%

4202.12.11 — — — — Dokumentmapper, skoletasker og lign.

5%

kg, p/st, Antal
stykker

25%

4202.12.19 — — — — Andre varer

5%

kg

25%

4202.12.50 — — — Af støbt plast

5%

kg

25%

4202.12.91 — — — — Dokumentmapper, skoletasker og lign.

3%

kg, p/st, Antal
stykker

25%

4202.12.99 — — — — Andre varer

3%

kg

25%

4202.19.10 — — — Af aluminium

3,7%

kg

25%

4202.19.90 — — — Af andre materialer

3,7%

kg

25%

3%

kg, p/st, Antal
stykker

25%

4202.22.10 — — — Af plader eller folier af plast

3,7%

kg, p/st, Antal
stykker

25%

4202.22.90 — — — Af tekstilmaterialer

3,7%

kg, p/st, Antal
stykker

25%

4202.29.00 — — I andre tilfælde

3,7%

kg, p/st, Antal
stykker

25%

3%

kg

25%

4202.32.10 — — — Af plader eller folier af plast

3,7%

kg

25%

4202.32.90 — — — Af tekstilmaterialer

3,7%

kg

25%

4202.39.00 — — I andre tilfælde

3,7%

kg

25%

4202.91.10 — — — Rejsetasker, toilettasker, rygsække og
sportstasker

3%

kg

25%

4202.91.80 — — — Andre varer

3%

kg

25%

4202.92.11 — — — — Rejsetasker, toilettasker, rygsække og
sportstasker

2,7%

kg

25%

4202.92.15 — — — — Etuier og lign. til musikinstrumenter

2,7%

kg

25%

4202.92.19 — — — — Andre varer

2,7%

kg

25%

4202.92.91 — — — — Rejsetasker, toilettasker, rygsække og
sportstasker

2,7%

kg

25%

4202.92.98 — — — — Andre varer

2,7%

kg

25%

4202.99.00 — — I andre tilfælde

3,7%

kg

25%

— — Med yderside af plast eller tekstilmaterialer
— — — Af plader eller folier af plast

— — — Af andre materialer, herunder vulkanfiber

— — I andre tilfælde

— Håndtasker, også med skulderrem, herunder
håndtasker uden hank
4202.21.00 — — Med yderside af læder eller kunstlæder
— — Med yderside af plader eller folier af plast eller af
tekstilmaterialer

— Genstande, som almindeligvis bæres i lommen eller i
håndtasken
4202.31.00 — — Med yderside af læder eller kunstlæder
— — Med yderside af plader eller folier af plast eller af
tekstilmaterialer

— Andre varer
— — Med yderside af læder eller kunstlæder

— — Med yderside af plader eller folier af plast eller af
tekstilmaterialer
— — — Af plader eller folier af plast

— — — Af tekstilmaterialer

Vørunr Vørutekstur
42.03

Punktgjald
Gatt Pct
Eind Eind

Mvg

Beklædningsgenstande og tilbehør dertil, af læder
eller kunstlæder

4203.10.00 — Beklædningsgenstande

4%

kg

25%

8%

kg, pa, Antal
par

25%

4203.29.10 — — — Beskyttelseshandsker til erhvervsmæssig brug
(arbejdshandsker)

7%

kg, pa, Antal
par

25%

4203.29.90 — — — Andre handsker og luffer

7%

kg, pa, Antal
par

25%

4203.30.00 — Bælter og skulderremme

5%

kg

25%

4203.40.00 — Andet tilbehør til beklædningsgenstande

5%

kg

25%

4205.00.11 — — Driv- og transportremme

2,5%

kg

25%

4205.00.19 — — Andre varer

2,5%

kg

25%

4205.00.90 — I andre tilfælde

2,5%

kg

25%

1,7%

kg

25%

— Handsker og luffer
4203.21.00 — — Handsker til sportsbrug
— — I andre tilfælde

42.05
Andre varer af læder eller kunstlæder
— Til teknisk brug

42.06
4206.00.00 Varer af tarme, guldslagerhinde, blærer eller sener

