43
KAPITTEL 43
PELSSKINN (OGSÅ KUNSTIG) OG VARER DERAV
Alminnelige bestemmelser
Dette kapitlet omfatter:
1. Rå pelsskinn, unntatt rå huder og skinn som hører under posisjon 41.01, 41.02 eller 41.03.
2. Huder og skinn, garvede eller beredte, dekket med hår eller ull, usammensatte eller sammensatte.
3. Klær, tilbehør til klær og andre varer av pelsskinn (med de unntak som er spesielt nevnt i kommentarene til posisjon 43.03).
4. Kunstig pelsskinn og varer derav.
Det presiseres at fugleskinn og deler av fugleskinn, med påsittende fjær eller dun, ikke skal betraktes som
pelsskinn, men hører under posisjon 05.05 eller 67.01.
*
* *
Det presiseres at posisjonene 43.01 - 43.03 omfatter pelsskinn og varer av pelsskinn av enkelte ville
dyrearter som nå er truet, eller kan bli truet, med utryddelse hvis ikke handelen med slike arter blir strengt
regulert. Disse artene er oppført i vedleggene til Konvensjonen av 1973 om internasjonal handel med
truede dyre- og plantearter (Washingtonkonvensjonen).
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43.01 RÅ PELSSKINN (HERUNDER HODER, HALER, LABBER OG ANDRE STYKKER
ELLER KLIPP EGNET TIL BUNTMAKERARBEID), UNNTATT RÅ HUDER OG SKINN
SOM HØRER UNDER POSISJON 41.01, 41.02 ELLER 41.03.
Denne posisjonen omfatter rå (dvs. ikke garvede eller beredte) skinn med påsittende hår eller ull, av alle
slags dyr, unntatt skinn av følgende dyr som hører under posisjon 41.01, 41.02 eller 41.03:
a. Storfe (herunder bøfler) (dvs. dyr som hører under posisjon 01.02, se kommentarene til den posisjonen).
b. Dyr av hesteslekten (hester, muldyr, esler, sebraer etc.).
c. Sauer og lam (unntatt astrakan, breitschwanz, karakul, persianer eller liknende lam, samt indiske,
kinesiske, mongolske eller tibetanske lam).
Betegnelsene astrakan, breitschwanz, karakul og persianer blir brukt på omtrent samme typer lam.
Imidlertid, når disse betegnelsene brukes i forbindelse med pels, betegner de forskjellige pelskvaliteter,
for eksempel med hensyn til lammets alder.
d. Geiter og kje (unntatt geiter og kje fra Jemen, Mongolia eller Tibet).
e. Svin, herunder navlesvin (sydamerikansk villsvin).
f. Gemser, gaseller og kameler (herunder dromedarer).
g. Elg, reinsdyr, rådyr og andre dyr av hjorteslekten.
h. Hunder.
Pelsskinn blir betraktet som rå og hører under denne posisjon ikke bare når de forekommer i naturlig
tilstand, men også når de er rensede og preserverte, for eksempel tørkede eller saltede (tørr- eller våtsaltede). Pelsskinnet kan også være ”plukket” eller ”klippet”, dvs. at de grove hårene kan være fjernet eller
klippet, eller skinnets overflate avfettet eller skrapt.
Stykker av pelsskinn og deler, for eksempel hoder, haler og labber i rå tilstand klassifiseres også under
denne posisjonen, unntatt tydelig avfall som buntmakeren ikke kan bruke, som i slike tilfeller er unntatt
(posisjon 05.11).
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43.02 GARVEDE ELLER BEREDTE PELSSKINN (HERUNDER HODER, HALER, LABBER
OG ANDRE STYKKER ELLER KLIPP), OGSÅ SAMMENSATTE (UTEN FORBINDELSE
MED ANDRE MATERIALER), UNNTATT DE VARER SOM HØRER UNDER POSISJON
43.03.
Denne posisjonen omfatter:
1. Usammensatte huder eller skinn (herunder hoder, haler, labber og andre stykker eller klipp), garvede
eller beredte som er dekket med hår eller ull, og forutsatt at de ikke er tilskåret for bestemte formål.
Hele, usammensatte pelsskinn, garvede eller beredte, som ikke er tilskåret eller på annen måte behandlet
for bestemte formål, hører fortsatt under denne posisjonen, selv om de er ferdige til bruk (for eksempel
som golvtepper).
2. Garvede eller beredte pelsskinn eller deler derav (herunder ”rykkede” skinn) som er sydd sammen i form
av kvadrater, rektangler, trapeser eller kryss, men ikke pelsskinn som er sydd sammen med andre
materialer.
”Rykkede pelsskinn” er pelsskinn som er skåret i V- eller W- formede strimler og sydd sammen igjen i
den opprinnelige rekkefølge slik at det fremkommer et lengre, men samtidig smalere pelsskinn.
Garvingen består i at kjøttsiden blir behandlet på samme måte som når man fremstiller lær (se de
alminnelige bestemmelser til kapittel 41). Skinn som er behandlet på denne måten, skiller seg vanligvis fra
rå skinn ved at de er myke og smidige. Hår- eller ullsiden kan også være behandlet for å forbedre utseendet
eller for å etterlikne finere pelsskinn. Det foregår på den måten at skinnene blir bleikte, fargede eller
avfargede, kjemmet, klippet, glanset og eventuelt behandlet med kunstharpikser.
Det presiseres at skinn dekket med hår eller ull, av det slag som er unntatt fra posisjon 43.01 (for eksempel
ponnyskinn, kalveskinn og saueskinn), hører under denne posisjonen når de er garvede eller beredte.
De sammensatte garvede eller beredte pelsskinn eller deler derav som hører under denne posisjonen, er
halvfabrikater som består av to eller flere skinn eller stykker av skinn som er sydd sammen, vanligvis i form
av kvadrater, rektangler, trapeser eller kryss, uten tillegg av andre materialer. Disse halvfabrikater er
bestemt for videre bearbeiding.
Slike halvfabrikater er kjent som:
1. Plater, matter og strimler - sammensydde skinn i kvadratisk eller rektangulær form.
2. Kryss - sammensydde skinn i korsform.
3. ”Sekker” - sammensydde skinn i form av et trapes, av og til sydd sammen til rør.
”Bodies” til fremstilling av pelskåper eller pelsjakker hører også under denne posisjon. De består som
oftest av tre separate, sammensatte deler av pelsskinn, en i form av likebeint trapes med en lang buet
grunnlinje (som ryggstykket blir tilskåret av) og de to andre i form av rektangler (som frontstykket og
ermene blir tilskåret av).
Posisjonen omfatter ikke:
a. Pelsskinn eller sammensatte pelsskinn (herunder hoder, labber, haler og andre stykker eller klipp) i form
av uferdige klær, deler eller tilbehør til klær eller andre varer, samt besetning ferdig til bruk eller som
bare behøver å bli klippet opp i passende lengder for å kunne brukes som besetning (posisjon 43.03).
b. Sammensatte varer (for eksempel ”galloonage”) som består av pelsskinn og andre materialer (for
eksempel haler i forbindelse med lær eller tekstilstoffer) (posisjon 43.03).
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43.03 KLÆR, TILBEHØR TIL KLÆR OG ANDRE VARER AV PELSSKINN.
Med de unntak som er nevnt nedenfor, omfatter denne posisjonen alle slags klær, herunder deler og tilbehør til klær (muffer, stolaer, slips, krager etc.) som er fremstilt av:
A. Pelsskinn.
B. Andre materialer fôret med pelsskinn.
C. Andre materialer utvendig forsynt med pelsskinn (som er mer enn bare besetning).
Pelsverk på klær vil bli betraktet bare som besetning, hvis det for eksempel består av krage og oppslag (forutsatt at krage og oppslag ikke har slike dimensjoner at de i seg selv kan bli betraktet som for eksempel
cape eller bolero), mansjetter eller kantbesetning på lommer, skjørt, kåper etc.
Denne posisjonen omfatter også garvede eller beredte huder og skinn dekket med hår eller ull som er
sammensatte med andre materialer (for eksempel ”galloonage”), forutsatt at disse andre materialer ikke
forandrer varenes vesentlige karakter av pelsskinn.
I tillegg omfatter posisjonen alle andre varer og deler dertil som er fremstilt av pelsskinn eller hvor pelsskinnet bestemmer varenes karakter. Som eksempler kan nevnes golvtepper, sengetepper, ustoppede puffer,
håndvesker, jakttasker, ryggsekker, samt varer og tilbehør til bruk i maskiner, apparater og mekaniske
redskaper eller til teknisk bruk (for eksempel polerskiver og belegg til malerruller og dekorasjonsruller).
Posisjonen omfatter ikke:
a. Varer som beskrevet i første del av teksten til posisjon 42.02.
b. Hansker, vanter og votter, av lær og pelsskinn (posisjon 42.03) (de som er helt av pelsskinn hører
fortsatt under denne posisjonen).
c. Varer som hører under kapittel 64.
d. Hodeplagg og deler dertil som hører under kapittel 65.
e. Varer som hører under kapittel 95 (for eksempel leketøy, spill og sportsartikler).
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43.04 KUNSTIG PELSSKINN OG VARER DERAV.
Med betegnelsen ”kunstig pelsskinn” forstås imitasjoner av pelsskinn hvor ull, hår eller andre fibrer
(herunder fibrer i form av chenillegarn) er limt eller sydd på et underlag av lær, tekstilstoff eller annet
materiale. Betegnelsen omfatter imidlertid ikke imitasjoner som er fremstilt ved veving eller strikking
(fløyel, plysj, chenille) og som klassifiseres som tekstilvarer (vanligvis posisjon 58.01 eller 60.01), eller
ekte pelsskinn hvor det er satt inn flere hår.
Kunstig pelsskinn hører under denne posisjonen både når det forekommer som metervare og når det er
forarbeidd til varer (herunder klær og tilbehør til klær). De samme betingelser som er nevnt i kommentarene til posisjon 43.03 angående varer av ekte pelsskinn, gjelder også for liknende varer av kunstig
pelsskinn.
Posisjonen omfatter også kunstige haler som er fremstilt ved å feste pelshår eller hårfibrer til et underlag av
lær eller til en snor. Imiterte haler, som består av et antall ekte haler eller av avfall av pelsskinn festet til et
underlag, er imidlertid unntatt (posisjon 43.03).
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