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KAPITTEL 62
KLÆR OG TILBEHØR TIL KLÆR, UNNTATT TRIKOTASJE
Alminnelige bestemmelser
Dette kapitlet omfatter klær, tilbehør til klær samt deler til slike varer for menn, kvinner eller barn, fremstilt
av metervarer (herunder filt og fiberduk (”nonwovens”), men unntatt vatt) som hører under kapitlene 50 til
56, 58 og 59. Bortsett fra varer som hører under posisjon 62.12, er klær, tilbehør til klær og deler til klær,
fremstilt av trikotasje, unntatt fra dette kapitlet.
Ved klassifisering av varer under dette kapitlet har det ingen betydning om de har deler eller tilbehør av for
eksempel trikotasje, 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 8 til dette kapitlet, klassifiseres klær med frontlukking venstre over
høyre som klær for herrer eller gutter. Klær med frontlukkingen 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 og piker.
Skjorter og skjortebluser er plagg som skal dekke overkroppen. De har korte eller lange ermer og har hel
eller delvis åpning fra halsutringingen. Bluser skal også dekke overkroppen, men de kan være ermeløse og
uten åpning fra halsutringingen.
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 62.01 til 62.11.
Dette kapitlet omfatter også uferdige eller ikke-komplette varer av de slag som er beskrevet i kapitlet,
herunder tilskåret tekstilstoff for fremstilling av slike varer, samt tilskåret trikotasje for fremstilling av varer
eller deler til varer som hører under posisjon 62.12. Forutsatt at disse varer vesentlig har karakter av den
ferdige vare, klassifiseres de under den samme posisjon som denne. Deler til klær eller deler til tilbehør til
klær av annet tekstilstoff enn trikotasje (unntatt de som hører under posisjon 62.12) hører imidlertid
under posisjon 62.17.
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 som er blitt bearbeidet (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 hører under posisjon 58.11, skal klassifiseres i underposisjoner i
posisjoner i dette kapitlet i følge 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 har et ytterstoff som består av 60 %
bomull og 40 % polyester, skal føres i underposisjon 6201.92. 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 62.10.

62-2

62
62.01 YTTERFRAKKER, KJØREFRAKKER, KAPPER, ANORAKKER (HERUNDER SKIJAKKER), VINDJAKKER OG LIKNENDE VARER FOR HERRER ELLER GUTTER,
UNNTATT VARER SOM HØRER UNDER POSISJON 62.03.
Kommentarene til posisjon 61.01 gjelder, med nødvendige tillempninger, også for varer under denne
posisjonen.
Posisjonen omfatter imidlertid ikke klær fremstilt av tekstilstoff som hører under posisjon 56.02, 56.03,
59.03, 59.06 eller 59.07 (posisjon 62.10).
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62.02 YTTERFRAKKER, KJØREFRAKKER, KÅPER, KAPPER, ANORAKKER (HERUNDER
SKIJAKKER), VINDJAKKER OG LIKNENDE VARER FOR DAMER ELLER PIKER,
UNNTATT VARER SOM HØRER UNDER POSISJON 62.04.
Kommentarene til posisjon 61.02 gjelder, med nødvendige tillempninger, også for varer under denne
posisjonen.
Posisjonen omfatter imidlertid ikke klær fremstilt av tekstilstoff som hører under posisjon 56.02, 56.03,
59.03, 59.06 eller 59.07 (posisjon 62.10).
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62.03 DRESSER, ENSEMBLER, JAKKER, BLAZERE, BUKSER, OGSÅ MED FRONTSTYKKE
OG SELER, KNEBUKSER OG SHORTS (UNNTATT BADEBUKSER), FOR HERRER
ELLER GUTTER.
Kommentarene til posisjon 61.03 gjelder, med nødvendige tillempninger, også for varer under denne
posisjonen.
Posisjonen omfatter imidlertid ikke klær fremstilt av tekstilstoff som hører under posisjon 56.02, 56.03,
59.03, 59.06 eller 59.07 (posisjon 62.10).
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62.04 DRAKTER, ENSEMBLER, JAKKER, BLAZERE, KJOLER, SKJØRT, BUKSESKJØRT,
BUKSER, OGSÅ MED FRONTSTYKKE OG SELER, KNEBUKSER OG SHORTS
(UNNTATT BADEDRAKTER), FOR DAMER ELLER PIKER.
Kommentarene til posisjon 61.04 gjelder, med nødvendige tillempninger, også for varer under denne
posisjonen.
Posisjonen omfatter imidlertid ikke klær fremstilt av tekstilstoff som hører under posisjon 56.02, 56.03,
59.03, 59.06 eller 59.07 (posisjon 62.10).
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62.05 SKJORTER FOR HERRER ELLER GUTTER.
Med unntak av nattskjorter, singleter og andre undertrøyer som hører under posisjon 62.07, omfatter
denne posisjonen skjorter av tekstilstoff, unntatt av trikotasje, for herrer eller gutter, herunder skjorter med
løs snipp, dresskjorter, sportsskjorter og fritidsskjorter.
Posisjonen omfatter ikke klær som har karakter av vindjakker etc. som hører under posisjon 62.01. Slike
klær har vanligvis en strammeanordning nederst. Jakker er også unntatt (posisjon 62.03). Disse har
vanligvis lommer under beltestedet. Ermeløse plagg er også unntatt.
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62.06 BLUSER, SKJORTER OG SKJORTEBLUSER, FOR DAMER ELLER PIKER.
Under denne posisjonen hører en gruppe klær som omfatter bluser, skjorter og skjortebluser for damer eller
piker, unntatt av trikotasje.
Denne posisjonen omfatter ikke plagg som har lommer under beltestedet eller ribbekant eller liknende
strammeanordning nederst.
Posisjonen omfatter heller ikke:
a. Singleter og andre undertrøyer (posisjon 62.08).
b. Klær fremstilt av metervarer som hører under posisjon 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 eller 59.07 (posisjon
62.10).
c. Kitler og liknende beskyttelsesklær som hører under posisjon 62.11.
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62.07 SINGLETER OG LIKNENDE UNDERTRØYER, UNDERBUKSER, TRUSER, NATTSKJORTER, PYJAMASER, BADEKÅPER, SLÅBROKER OG LIKNENDE VARER FOR
HERRER ELLER GUTTER.
Denne posisjonen omfatter undertøy for herrer eller gutter (singleter og andre undertrøyer, underbukser,
truser og liknende varer), unntatt av trikotasje.
Posisjonen omfatter dessuten nattskjorter, pyjamaser, badekåper, slåbroker (strandkåper) og liknende varer
(vanligvis til innendørs bruk) for herrer eller gutter.
Det presiseres at tilsvarende varer av trikotasje skal klassifiseres under posisjon 61.07 eller 61.09, alt etter
sin beskaffenhet.
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62.08 SINGLETER OG LIKNENDE UNDERTRØYER, UNDERKJOLER, UNDERSKJØRT,
UNDERBUKSER, TRUSER, NATTKJOLER, PYJAMASER, NEGLISJÉER, BADEKÅPER, MORGENKÅPER OG LIKNENDE VARER FOR DAMER ELLER PIKER.
Denne posisjonen omfatter undertøy for damer eller piker (singleter og andre undertrøyer, underkjoler,
underskjørt, underbukser, truser og liknende varer), unntatt av trikotasje.
Posisjonen omfatter dessuten nattkjoler, pyjamaser, neglisjeer, badekåper (herunder strandkåper), morgenkåper og liknende varer (vanligvis til innendørs bruk) for damer eller piker.
Det gjøres oppmerksom på at tilsvarende varer av trikotasje skal klassifiseres under posisjon 61.08 eller
61.09, alt etter sin beskaffenhet.
Posisjonen omfatter heller ikke bysteholdere, hofteholdere, korsetter og liknende varer (posisjon 62.12).
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62.09 BABYKLÆR OG TILBEHØR DERTIL.
I henhold til kapittelnote 4.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, unntatt av
trikotasje.
Det gjøres oppmerksom på at varer som synes å kunne føres både under posisjon 62.09 og under andre
posisjoner i dette kapitlet, skal føres under posisjon 62.09 (se kapittelnote 4.b).

Denne posisjonen omfatter ikke:
a. Babyluer (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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62.10 KLÆR FREMSTILT AV TEKSTILSTOFF SOM HØRER UNDER POSISJON 56.02, 56.03,
59.03, 59.06 ELLER 59.07.
Med unntak av babyklær som hører under posisjon 62.09, omfatter denne posisjonen alle klær fremstilt
av filt eller fiberduk (”nonwovens”), også impregnert, overtrukket, belagt eller laminert, eller av tekstilstoff
(unntatt 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 presiseres at klær som synes å kunne føres både under denne posisjonen og under andre posisjoner i
dette kapitlet, med unntak av posisjon 62.09, skal føres under denne posisjonen (se note 5 til kapitlet).
Posisjonen omfatter ikke:
a. Klær av papir, cellulosevatt eller duk av cellulosefibrer (posisjon 48.18).
b. Klær fremstilt av tekstilprodukter som hører under posisjon 58.11 (vanligvis posisjon 62.01 eller
62.02). Se ”Kommentarer til underposisjoner” til slutt i de alminnelige bestemmelser til dette kapitlet.
c. Tilbehør til klær (for eksempel hansker, vanter og votter som hører under posisjon 62.16).

62-12

62
62.11 TRENINGSDRAKTER, SKIDRESSER, BADEDRAKTER OG BADEBUKSER; ANDRE
KLÆR.
Kommentarene til posisjon 61.12 vedrørende treningsdrakter, skidresser, badedrakter og badebukser og
kommentarene til posisjon 61.14 vedrørende andre klær, gjelder, med nødvendige tillempninger, også for
varer under denne posisjonen. Treningsdrakter under denne posisjonen kan imidlertid være fôret.
Det presiseres at, i motsetning til posisjon 61.14, omfatter denne posisjonen også vester som foreligger
særskilt, unntatt av trikotasje.
Denne posisjonen omfatter også metervarer der vefttrådene er utelatt med regelmessige mellomrom, slik at
lendekleder kan fremstilles ved bare å klippe over varptrådene uten videre bearbeiding. Lendekleder som
foreligger særskilt, omfattes også av posisjonen.
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62.12 BYSTEHOLDERE, HOFTEHOLDERE, KORSETTER, SELER, SOKKEHOLDERE OG
LIKNENDE VARER SAMT DELER DERTIL, OGSÅ AV TRIKOTASJE.
Denne posisjonen omfatter varer som brukes for å støtte visse kroppsdeler eller for å holde klær på plass,
samt deler dertil. Disse varer kan være fremstilt av ethvert tekstilmateriale, også av trikotasje (med eller
uten elastikk).
Posisjonen omfatter blant annet:
1. Bysteholdere, alle slags.
2. Hofteholdere og panties.
3. Korseletter (kombinasjoner av hofteholdere eller panties og bysteholdere).
4. Korsetter og korsettbelter. Disse er vanligvis forsterket med bøyelige spiler av metall eller plast, og blir i
alminnelighet lukket med snøring eller hekter.
5. Strømpeholdere, sanitetsbelter, suspensorier, seler, sokkeholdere, ermeholdere og liknende til skjorter.
6. Magebelter for herrer (også i forbindelse med underbukser).
7. Svangerskapsbelter og liknende støtte- eller korrigeringsbelter, unntatt ortopedisk utstyr som hører
under posisjon 90.21 (se kommentarene til den posisjonen).
Alle ovennevnte varer kan være forsynt med besetning av forskjellig slag (bånd, blonder, kniplinger etc.),
samt deler og tilbehør av annet materiale enn tekstilmateriale (for eksempel metall, gummi, plast eller lær).
Posisjonen omfatter også trikotasjevarer og deler dertil som ved fremstillingen har fått sin endelige form
ved å øke eller minske antallet eller størrelsen av maskene, og som er bestemt til bruk ved fremstilling av
varer som hører under denne posisjonen, selv om de innføres i lengder som består av flere stykker.
Posisjonen omfatter ikke korsetter og belter helt av gummi (posisjon 40.15).
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62.13 LOMMETØRKLÆR.
Varer som hører under denne posisjonen, er kvadratiske eller på det nærmeste kvadratiske og har ingen
side over 60 cm (jfr note 7 til kapitlet). De kan være alminnelige lommetørklær eller kvadratiske tørklær
som brukes enten som hodetørklær, halstørklær eller som pynt ved midjen. Kantene på disse lommetørklær
og andre tørklær, som kan være rette eller skåret i tunger, er faldet, brettet, kantet eller forsynt med frynser,
hvor frynsene vanligvis dannes ved forlengelse av varp- eller vefttrådene. Når det gjelder varer som er
forsynt med frynser, skal disse tas med ved måling av sidene.
Lommetørklær som hører under denne posisjonen, kan dessuten bestå helt av blonder eller kniplinger.
Posisjonen omfatter også metervarer som består av en rekke kvadrater med karakter av lommetørklær eller
andre tørklær. De er vevd sammen og kan omdannes til selvstendige, frynsede varer ved å klippe langs
bestemte linjer (synlige ved at varp- eller vefttrådene mangler). Disse kan uten videre bearbeiding brukes
som lommetørklær eller andre tørklær.
Stykker av tekstilstoff, som foruten å være tilskåret i bestemt størrelse og form, er ytterligere bearbeidd ved
uttrekking av tråder slik at den uferdige vare får karakter av et lommetørkle eller annet tørkle, hører også
under denne posisjonen.
Posisjonen omfatter ikke:
a. Lommetørklær av papir, cellulosevatt eller duk av cellulosefibrer (posisjon 48.18).
b. Fiberduk (”nonwovens”) som bare er tilskåret til kvadratisk eller rektangulær form (posisjon 56.03).
c. Tekstilstoff som bare er tilskåret til kvadratisk form og brodert, med uferdige sider eller uten frynser
(posisjon 58.10).
d. Varer som har karakter av lommetørklær eller andre kvadratiske tørklær hvor noen side er over 60 cm,
eller tørklær av annen form enn kvadratisk eller nesten kvadratisk (posisjon 62.14).
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62.14 SJAL, SKJERF, HALSTØRKLÆR, MANTILJER, SLØR OG LIKNENDE VARER.
Denne posisjonen omfatter:
1. Sjal. Disse er vanligvis kvadratiske, trekantede eller runde, og store nok til å dekke hode og skuldre.
2. Skjerf og halstørklær. Disse er vanligvis kvadratriske eller rektangulære og bæres som regel om
halsen.
3. Mantiljer. Dette er en spesiell sort lette sjal eller skjerf, vanligvis av blonder eller kniplinger, som
bæres av kvinner for å dekke hodet og skuldrene.
4. Slør. Dette er varer som vanligvis er fremstilt av et lett, åpent tyll- eller annet nettstoff eller av blonder
eller kniplinger, anvendt som pynt eller til annen bruk (for eksempel brudeslør, sørgeslør, kirkeslør og
liknende slør, samt hatte- og ansiktsslør).
Disse varer er vanligvis faldet, brettet, kantet eller forsynt med frynser.
Posisjonen omfatter også metervarer med striper av uvevde tråder i regelmessig avstand og fremstilt slik at
når de uvevde trådene blir skåret over, fås ferdig frynsede varer av de slag som omfattes av denne
posisjonen.
Posisjonen omfatter ikke:
a. Fiberduk (”nonwovens”) som bare er tilskåret til kvadratisk eller rektangulær form (posisjon 56.03).
b. Tekstilstoff som bare er tilskåret i form av sjal, skjerf etc. og brodert, men hvis sider er uferdige eller
uten frynser (posisjon 58.10).
c. Sjal, skjerf etc. av trikotasje (posisjon 61.17).
d. Varer som har karakter av kvadratiske skjerf hvor ingen av sidene er over 60 cm (posisjon 62.13).
e. Geheng, for eksempel til militære uniformer eller geistlige drakter (posisjon 62.17).
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62.15 SLIPS OG LIKNENDE VARER.
Denne posisjonen omfatter slips, sløyfer og liknende varer av det slag som vanligvis brukes av herrer
(herunder slike som er festet på plast, metall etc. for å gjøre det enklere å feste dem på snippen).
Posisjonen omfatter også metervarer som er tilskåret for fremstilling av slips, men ikke strimler av
slipsmaterialer som bare er skåret på skrå.
Posisjonen omfatter ikke:
a. Slips og liknende varer av trikotasje (posisjon 61.17).
b. Krager til embetsdrakter, jaboter og liknende varer som hører under posisjon 62.17.
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62.16 HANSKER, VANTER OG VOTTER.
Denne posisjonen omfatter hansker, vanter og votter av tekstilstoff (herunder blonder og kniplinger),
unntatt av trikotasje.
Kommentarene til posisjon 61.16 gjelder, med nødvendige tillempninger, også for varer under denne
posisjonen.
Posisjonen omfatter også beskyttelseshansker til bruk i industrien etc.
Posisjonen omfatter ikke:
a. Vaskehansker av luffa, også med fôr (posisjon 46.02).
b. Hansker, vanter og votter av papir, cellulosevatt eller duk av cellulosefibrer (posisjon 48.18).
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62.17 ANNET FERDIG TILBEHØR TIL KLÆR; DELER TIL KLÆR ELLER DELER TIL
TILBEHØR TIL KLÆR, UNNTATT DELER SOM HØRER UNDER POSISJON 62.12.
Denne posisjonen omfatter ferdig tilbehør til klær, unntatt av trikotasje, ikke nevnt eller innbefattet under
andre posisjoner i dette kapitlet eller andre steder i tolltariffen. Posisjonen omfatter også deler til klær eller
deler til tilbehør til klær av annet tekstilstoff enn trikotasje, unntatt deler til varer som hører under
posisjon 62.12.
Posisjonen omfatter bl.a.:
1. Preserver, vanligvis av gummiert tekstilstoff eller av gummi overtrukket med tekstilstoff. Preserver
som er helt av plast eller gummi, er unntatt (henholdsvis posisjon 39.26 og 40.15).
2. Skulderputer og andre stopninger. Disse består vanligvis av vatt, filt eller tekstilavfall overtrukket
med tekstilstoff. Skulderputer og andre stopninger av gummi (vanligvis cellegummi) som ikke er overtrukket med tekstilstoff, er unntatt (posisjon 40.15).
3. Belter, alle slags (herunder bandolærer), og geheng (for eksempel til militære uniformer eller
geistlige drakter), av tekstilstoff, også med elastikk eller gummiering, eller vevd av metalltråd. Disse
varer føres her selv om de er forsynt med spenner eller annet utstyr eller tilbehør av edelt metall, eller er
utsmykket med perler eller edle eller halvedle steiner (naturlige, syntetiske eller rekonstruerte).
4. Muffer, herunder muffer med pelsskinn eller kunstig pelsskinn på yttersiden når dette bare utgjør
besetning.
5. Ermebeskyttere.
6. Matroskrager.
7. Epåletter, skulderklaffer, armbind etc.
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. Agraffer, skuldersnorer etc.
10. Løse (avtakbare) fôr som foreligger særskilt, til regnfrakker og liknende klær.
11. Lommer, ermer, krager, forstykker, pynt av forskjellige slag (for eksempel rosetter, sløyfer, plissébesetninger etc.), jaboter, (også i forbindelse med krager), mansjetter, bærestykker, slag og liknende
varer.
12. Strømper og sokker (også fremstilt av blonder eller kniplinger) og fottøy uten yttersåler som er limt,
sydd eller festet til overdelen på annen måte, unntatt babysokker.
Visse ferdige pyntevarer (for eksempel pomponger og dusker, samt motiver av blonder, kniplinger eller
broderier) klassifiseres under kapittel 58. Det samme gjelder vanligvis også pynt som metervare.
Varer under denne posisjonen fremstilles ofte av blonder, kniplinger eller broderier, enten direkte eller av
metervarer fra posisjon 58.04 eller 58.10.
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Posisjonen omfatter ikke:
a. Tilbehør til babyklær som hører under posisjon 62.09.
b. Belter som brukes i forskjellige yrker (for eksempel av vinduspussere eller elektrikere), eller rosetter
som ikke skal brukes på klær (posisjon 63.07).
c. Fjærpynt (posisjon 67.01).
d. Pynt av kunstige blomster, lauvverk eller frukter som hører under posisjon 67.02.
e. Hekter, maljer og trykknapper som er festet på bånd (posisjon 58.06, 83.08 eller 96.06, etter sin
beskaffenhet).
f. Glidelåser (posisjon 96.07).
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