Kapitel 67 Bearbejdede fjer og dun samt varer af fjer og dun;
kunstige blomster; varer af menneskehår
Bestemmelser
1. Dette kapitel omfatter ikke:
a) Filterdug af menneskehår (pos. 59.11).
b) Blomstermotiver af kniplinger, blonder, broderier og andet tekstilstof (afsnit XI).
c) Fodtøj (kap. 64).
d) Hovedbeklædning og hårnet (kap. 65).
e) Legetøj, sports- og karnevalsartikler (kap. 95).
f) Fjerkoste, pudderkvaste og hårsigter (kap. 96).
2. Pos. 67.01 omfatter ikke:
a) Varer, hvori fjer eller dun kun udgør fyld eller stopning (f. eks. sengeudstyr henhørende under pos. 94.04).
b) Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, hvori fjer eller dun kun udgør besætning
eller stopning.
c) Kunstige blomster og blade og dele deraf samt konfektionerede varer henhørende under pos. 67.02.
3. Pos. 67.02 omfatter ikke:
a) Kunstige blomster, blade og frugter af glas (kap. 70).
b) Kunstige blomster, blade og frugter af keramisk materiale, sten, metal, træ eller andre materialer,
fremstillet i Žt stykke ved støbning, smedning, udskæring, presning eller på anden måde, eller som består af
flere dele, der er samlet på anden måde end ved sammenbinding, limning, indskydning i hinanden o. lign.

Vørunr Vørutekstur

Punktgjald
Gatt Pct
Eind Eind

Mvg

67.01
6701.00.00 Fugleskind og andre dele af fugle med påsiddende fjer
eller dun, fjer, dele af fjer, dun og varer af disse
materialer (bortset fra varer henhørende under
pos. 0505, og forarbejdede fjerposer og fjerskafter)

2,7%

kg

25%

6702.10.00 — Af plast

4,7%

kg

25%

6702.90.00 — Af andre materialer

4,7%

kg

25%

1,7%

kg

25%

6704.11.00 — — Komplette parykker

2,2%

kg

25%

6704.19.00 — — Andre varer

2,2%

kg

25%

6704.20.00 — Af menneskehår

2,2%

kg

25%

6704.90.00 — Af andre materialer

2,2%

kg

25%

67.02

Kunstige blomster, blade og frugter samt dele deraf;
varer af kunstige blomster, blade eller frugter

67.03
6703.00.00 Menneskehår, der er sorteret med rodenderne i samme
retning, bleget eller bearbejdet på anden måde; uld og
andre dyrehår eller andre tekstilmaterialer, bearbejdet til
fremstilling af parykker og lign.
67.04

Parykker, kunstigt skæg, øjenbryn og øjenvipper,
fletninger og lign., af menneske- eller dyrehår eller af
tekstilmaterialer; varer af menneskehår, ikke
andetsteds tariferet
— Af syntetiske tekstilmaterialer

