Toll- og vøruskráin
AFSNITXXI
Kunstværker, samlerobjekter og antikviteter

Kapitel 97 Kunstværker, samlerobjekter og antikviteter
Bestemmelser
1. Dette kapitel omfatter ikke:
a) Frimærker, stempelmærker, førstedagskuverter, helsager o. lign., umakulerede, henhørende under pos.
49.07.
b) Malede teaterkulisser, atelierbagtæpper o. lign. (pos. 59.07), medmindre de kan tariferes i pos. 97.06.
c) Naturperler, kulturperler samt ædel- eller halvædelsten (pos. 71.01-71.03).
2. Ved originale stik, tryk og litografier (pos. 97.02) forstås direkte aftryk i sort og hvidt eller i farve af Žn eller
flere plader, der af kunstneren helt er udført i hånden, uanset hvilken teknik og hvilket materiale, han har
anvendt, dog således at der ikke må være benyttet nogen mekanisk eller fotomekanisk proces.
3. Pos. 97.03 omfatter ikke skulpturer i form af masssefremstillede reproduktioner eller arbejder af
håndværksmæssig art med karakter af handelsvarer, uanset om disse varer er tegnet eller udført af
kunstnere.
4. A) Medmindre andet følger af bestemmelse 1, 2 og 3, skal varer, der kan henføres såvel til dette kapitel
som til andre af nomenklaturens kapitler, tariferes i dette kapitel.
B) Varer, der efter positionsteksten kan henføres såvel til pos. 97.06 som til en af positionerne 97.01-97.05,
skal tariferes i pos. 97.01-97.05.
5. Rammer om malerier, tegninger, pasteller, kollager o. lign., stik, tryk eller litografier tariferes sammen med
disse, for så vidt de er af en beskaffenhed og værdi, der ikke står i misforhold til de pågældende malerier m.v.
Rammer af en beskaffenhed og værdi, der ikke er normal i forhold til de i denne bestemmelse nævnte varer,
tariferes særskilt.

Vørunr

Vørutekstur

97.01

Malerier, tegninger og pasteller, der udelukkende er
fremstillet som håndarbejde (undtagen tegninger
henhørende under pos. 4906 og hånddekorerede
industriprodukter); kollager og lign.

Punktgjald
Gatt Pct
Kr Eind

Mvg

9701.10.00 — Malerier, tegninger og pasteller

0%

kg

25%

9701.90.00 — Andre varer

0%

kg

25%

0%

kg

25%

0%

kg

25%

0%

kg

0%

97.02
9702.00.00 Originale stik, tryk og litografier
97.03
9703.00.00 Originale skulpturer, uanset materialets art
97.04
9704.00.00 Frimærker, stempelmærker, førstedagskuverter,
helsager og lign., makulerede eller umakulerede,
undtagen varer henhørende under pos. 4907
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Vørutekstur

Punktgjald
Gatt Pct
Kr Eind

Mvg

97.05
9705.00.00 Zoologiske, botaniske, mineralogiske, anatomiske,
historiske, arkæologiske, palæontologiske, etnografiske
eller numismatiske samlinger og samlerobjekter

0%

kg

0%

0%

kg

25%

97.06
9706.00.00 Antikviteter, der er over 100 år gamle
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