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Κάηξν, 23-1-2019
ΘΔΜΑ: Προζθήκη νέων δαζμολογικών κωδικών ζηον υθιζηάμενο καηάλογο ηων
προϊόνηων για ηην ειζαγωγή ηων οποίων απαιηείηαι η εγγραθή αλλοδαπών
παραγωγικών μονάδων ζε ειδικό μηηρώο ζηην Αίγυπηο (registration)
Σν Γξαθείν καο ελεκεξώλεη ηπρόλ ελδηαθεξόκελνπο ειιεληθνύο επηρεηξεκαηηθνύο θνξείο
θαη επηρεηξήζεηο, αλαθνξηθά κε δεκνζίεπζε από 15/1/2019 ζην θύιιν ηεο αηγππηηαθήο Δπίζεκεο
Δθεκεξίδαο, ηνπ Γηαηάγκαηνο αξ. 44/2019 ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, δηα ηνπ
νπνίνπ πξνζηίζεληαη νξηζκέλνη λένη δαζκνινγηθνί θσδηθνί πξντόλησλ ζηνλ θαηάινγν ησλ
πξντόλησλ πνπ είρε ζεζπηζηεί δηα ηνπ Γηαηάγκαηνο αξ. 43/2016, γηα ηελ εηζαγσγή ησλ νπνίσλ
απαηηείηαη ε εγγξαθή ζην εηδηθό κεηξών αιινδαπώλ παξαγσγηθώλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Αίγππην.
Πην ζπγθεθξηκέλα, νη δαζκνινγηθνί θσδηθνί πνπ έρνπλ πξνζηεζεί, κε ηζρύ από ηελ επνκέλε
ηεο δεκνζίεπζεο ηνπ σο άλσ Γηαηάγκαηνο, είλαη νη αθόινπζνη:
(α) Κεθάιαην 42: 4202.11, 4202.12, 4202.19, 4202.21, 4202.22, 4202.29 (βαιίηζεο, ζάθνη ηαμηδηνύ
θαη ζήθεο από θπζηθό ή αλαζρεκαηηζκέλν δέξκα, πιαζηηθέο ή πθαληηθέο ύιεο)
(β) Κεθάιαην 39: 3923 (είδε κεηαθνξάο ή ζπζθεπαζίαο από πιαζηηθέο ύιεο)
(γ) Κεθάιαην 48: 4819 (είδε ζπζθεπαζίαο από ραξηί / ραξηόλη)
(δ) Κεθάιαην 82: 8212.10, 8212.2010 (μπξάθηα, ιεπίδεο γηα μπξάθηα)
(ε) Κεθάιαην 85: 8516.31, 8516.32 (ζπζθεπέο ζηεγλώκαηνο καιιηώλ & άιιεο ζπζθεπέο
θόκκσζεο), 8510.10, 8510.20, 8510.30 (μπξηζηηθέο κεραλέο, θνπξεπηηθέο κεραλέο,
απνηξηρσηηθέο ζπζθεπέο), 8517.11, 8517.12 (ζπζθεπέο ελζύξκαηεο ηειεθσλίαο κε αζύξκαην
αθνπζηηθό, ηειέθσλα γηα θπςεινεηδή δίθηπα ή γηα άιια αζύξκαηα δίθηπα)
Ακέζσο θαησηέξσ παξαζέηνπκε πίλαθα όπνπ εκθαλίδνληαη νη αμίεο ησλ ειιεληθώλ
εμαγσγώλ αλσηέξσ εηδώλ κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΛ.ΣΑΣ., ζε ηεηξαςήθηνπο θσδηθνύο
δαζκνινγίνπ, θαηά ηε δηεηία 2016-2017, θαζώο θαη ζηα ελδεθάκελα ηνπ 2017 θαη ηνπ 2018,
αληίζηνηρα, ώζηε λα κπνξεί λα εθηηκεζεί, ζε πξώηε θάζε, ε επίπησζε ηνπ σο άλσ κέηξνπ
πξνζζήθεο λέσλ θσδηθώλ ζηα ππό δηαδηθαζία registration πξντόληα, επί ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ
πξνο Αίγππην.
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ΠΗΓΗ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ (ΔΛ.ΣΑΣ.)

Από ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαζίζηαηαη ζαθέο όηη, από ηελ πηνζέηεζε ηνπ ελ ζέκαηη κέηξνπ
από ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε, πεξηζζόηεξν πιήηηνληαη νη ειιεληθέο εμαγσγέο εηδώλ ζπζθεπαζίαο
από πιαζηηθό, νη νπνίεο θπκαίλνληαη ζε επίπεδα άλσ ησλ €2 εθαη. ηα ηειεπηαία ρξόληα, αιιά θαη,
δεπηεξεπόλησο, νη εμαγσγέο εηδώλ ζπζθεπαζίαο από ραξηί / ραξηόλη, πνπ ηνπνζεηνύληαη ζην
επίπεδν ηνπ κηζνύ εθαηνκκπξίνπ επξώ εηεζίσο, θαζώο θαη ηειεθσληθώλ / ηειεπηθνηλσληαθώλ
ζπζθεπώλ, πνπ παξνπζηάδνπλ κελ δηαθπκάλζεηο, σζηόζν γεληθά εκθαλίδνπλ ζρεηηθά αμηόινγεο
επηδόζεηο.
εκεησηένλ όηη ην Γξαθείν καο εληόπηζε πξώην ηελ πηνζέηεζε ηνπ ελ ιόγσ κέηξνπ θαη
εηδνπνίεζε ζρεηηθά ηελ εδώ Αληηπξνζσπεία ηεο Δ.Δ., κε ηελ νπνία παξακέλεη ζε επηθνηλσλία
πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηεζνύλ ηξόπνη ελδερόκελεο αληίδξαζεο πξνο ην αηγππηηαθό Τπνπξγείν
Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο.
Όζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία “registration”, ζπκίδνπκε όηη, από ην 2016, ην αηγππηηαθό
θξάηνο έρεη εθαξκόζεη λέα λνκνζεζία γηα ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο πξντόλησλ, ζύκθσλα κε ηελ
νπνία έρεη ζεζπηζηεί εηδηθή δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο, επηζεώξεζεο θαη εγγξαθήο ζην εηδηθό
κεηξών ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο ηεο Αηγύπηνπ ησλ εηαηξεηώλ ηνπ εμσηεξηθνύ
πνπ ηα παξάγνπλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηξαπεί ε εηζαγσγή ηνπο ζηελ Αίγππην. Πέξαλ ησλ
θαζπζηεξήζεσλ πνπ δεκηνπξγεί ην ελ ιόγσ θαζεζηώο ζηνπο μέλνπο εμαγσγείο, ηνπο επηβαξύλεη
επίζεο κε πξόζζεηα ζεκαληηθά θόζηε, ηα νπνία ζπλεπάγεηαη ε δηαδηθαζία πξν-πηζηνπνίεζεο.
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Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζε νπνηνπδήπνηε ηπρόλ ελδηαθεξόκελνπ ειιεληθνύ θνξέα ή
επηρείξεζεο, γηα παξνρή πξόζζεηεο πιεξνθόξεζεο ή δηεπθξηλίζεσλ επί ηνπ λένπ Γηαηάγκαηνο ηνπ
αηγππηηαθνύ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, ην νπνίν παξαηίζεηαη σο ζπλεκκέλν ζηελ
παξνύζα δεκνζίεπζε.

Ο Πξντζηάκελνο
Αζαλάζηνο Μαθξαλδξένπ
Γεληθόο ύκβνπινο Ο.Δ.Τ. Α'

ΠΓ/πγ
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