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29 Ιανουαρίου 2020 

 

Επιβολή νέων α/δασμών σε παράγωγα προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου, 25% και 10% 
αντίστοιχα, από 8.2.2020. 

 

Με ∆ιακήρυξη, 24.1.2020, Προέδρου Trump “Proclamation on Adjusting Imports of Derivative 
Aluminum Articles and Derivative Steel Articles into the United States” (βλ.1) πρόκειται να 
επιβληθούν, από 8.2.2020, νέοι αμερικανικοί δασμοί σε παράγωγα προϊόντα χάλυβα και 
αλουμινίου (σε οποία ο χάλυβας ή το αλουμίνιο συνιστούν τουλάχιστον δύο τρίτα της αξίας του 
προϊόντος), 25% και 10% αντίστοιχα, κατ’ επέκταση των αντίστοιχων δασμών Section 232 που 
έχουν επιβληθεί από 1.6.2018 σε προϊόντα κ-μ ΕΕ, βάσει νέας έκθεσης α/Υπουργείου 
Εμπορίου περί σημαντικής αύξησης εισαγωγών, σε σειρά δασμολογικών κωδικών, 
παραγώγων προϊόντων αλουμινίου/χάλυβα. ∆εν επηρεάζονται ελληνικές εξαγωγές (βλ. 
παρακάτω). 

Η εν λόγω προεδρική ∆ιακήρυξη συμπληρώθηκε, 27.1.2020, ως προς την δασμολογική 
εξειδίκευση, με δημοσιοποίηση, από την Υπηρεσία BIS / Bureau of Industry and Security, 
Υπουργείου Εμπορίου, σχετικών παραρτημάτων δασμολογικών κωδικών παραγώγων 
αλουμινίου και χάλυβα “Annex I Derivatives of Aluminum Articles” (βλ.2) και “Annex II 
Derivatives of Steel Articles” (βλ.3). 

Υπενθυμίζεται ότι οι επιβληθέντες δασμοί Section 232 εξακολουθούν να ισχύουν για προϊόντα 
α/δασμολογίου (HTSUS): 1) χάλυβα, κωδικών 7206.10 έως 7216.50, 7216.99 έως 7301.10, 
7302.10, 7302.40 έως 7302.90, 7304.10 έως 7306.90, 2) αλουμινίου, κωδικών α) 7601, β) 
7604, γ) 7605, δ) 7606, 7607, ε) 7608, 7609, στ) 7616.99.5160, 7616.99.5170. 

Σε προαναφερθείσα ∆ιακήρυξη, ειδικότερα, αναφέρεται ότι ενώ οι εισαγωγές αλουμινίου και 
χάλυβα των παραπάνω προϊόντων μειώθηκαν από επιβολής δασμών (6/2018), εντούτοις οι 
εισαγωγές ορισμένων παραγώγων αυτών των προϊόντων αυξήθηκαν σημαντικά. Το 
Υπουργείο Εμπορίου θεωρεί ότι η αύξηση αυτή αντανακλά πρακτικές παράκαμψης των 
υφιστάμενων δασμών Section 232, οποίοι επεβλήθησαν για λόγους προστασίας εθνικού 
συμφέροντος (εγχώριας παραγωγής, έως ότου επιτευχθεί τουλάχιστον 80% εγχώριου 
δυναμικού), διαμορφώνοντας ανάγκη νέας προστατευτικής παρέμβασης δεδομένου ότι οι 

                                                 
1 https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-adjusting-imports-derivative-aluminum-
articles-derivative-steel-articles-united-states/ 

2 https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/section-232-investigations/2521-annex-i-derivatives-of-
aluminum-articles/file 

3 https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/section-232-investigations/2520-annex-ii-derivatives-
of-steel-articles/file  



αυξημένες εισαγωγές παραγώγων απορροφούν μερίδια των αντίστοιχων αγορών, στερώντας 
αντίστοιχους πελάτες των εγχώριων παραγωγών. 

Εν προκειμένω, για αντιμετώπιση της αύξησης των εισαγωγών παραγώγων αλουμινίου / 
χάλυβα, οι δασμοί Section 232, 25% χάλυβα και 10% αλουμινίου, επεκτείνονται με 
προαναφερθέντα παραρτήματα Annex I και Annex II σε: 

- καρφιά, πινέζες, καρφίτσες (εκτός κωδικού 8305) κλπ. συναφή είδη από σίδηρο ή χάλυβα, 
αποτελούμενα από ένα ή περισσότερα μεταλλικά μέρη, που είναι α) κατασκευασμένα όπως 
περιγράφεται σε κωδικό 7317.00.30, ή β) κατασκευασμένα σε ενιαία μορφή όπως περιγράφεται 
σε κωδικούς 7317.00.5503, 7317.00.5505, 7317.00.5507, 7317.00.5560, 7317.00.5580 ή 
7317.00.6560, αλλά όχι σε 7317.00.55 και 7317.00.65 

- μέρη προφυλακτήρων οχημάτων από χάλυβα ή αλουμίνιο, συμπεριλαμβανομένων των 
κωδικών 8701 έως 8705, όπως περιγράφεται σε κωδικό 8708.10.30. 

- μέρη οχημάτων από χάλυβα ή αλουμίνιο, κατάλληλων για αγροτική χρήση όπως περιγράφεται 
σε κωδικό 8708.29.21. 

- καλωδιωμένα σύρματα, καλώδια, πλεξίδες και συναφή, από αλουμίνιο ή με πυρήνα χάλυβα, 
μη ηλεκτρικά μονωμένα, όπως περιγράφεται σε κωδικό 7614.10.50. 

- καλωδιωμένα σύρματα, καλώδια, πλεξίδες και συναφή, από αλουμίνιο, όχι με πυρήνα 
χάλυβα, μη ηλεκτρικά μονωμένα, που: α) είναι ηλεκτρικοί αγωγοί και δεν περιλαμβάνουν άλλα 
μέρη, όπως περιγράφεται σε κωδικό 7614.90.20, β) δεν είναι ηλεκτρικοί αγωγοί και δεν 
περιλαμβάνουν άλλα μέρη, όπως περιγράφεται σε κωδικό 7614.90.40, ή γ) περιλαμβάνουν 
άλλα μέρη ή είναι κατασκευασμένα όπως περιγράφεται σε κωδικό 7614.90.50 

Οι νέοι δασμοί για παράγωγα προϊόντα χάλυβα θα αναφέρονται πλέον, σε α/δασμολόγιο. 
HTSUS, στον νέο δασμολογικό κωδικό 9903.80.03 (25%), ενώ για παράγωγα προϊόντα 
αλουμινίου θα αναφέρονται στον νέο δασμολογικό κωδικό 9903.85.03 (10%). Οι αυτοί δασμοί 
θα τεθούν σε ισχύ για εμπορεύματα που θα εισαχθούν, ή αποσύρονται από αποθήκες για 
τοποθέτηση στην αγορά, στις 8 Φεβρουαρίου 2020, 12:01 π.μ. 

Εξαιρούνται των δασμών παράγωγα προϊόντα αλουμινίου από χώρες Αργεντινή, Αυστραλία, 
Καναδάς και Μεξικό, καθώς και (εξαιρούνται) παράγωγα προϊόντα χάλυβα από χώρες 
Αργεντινή, Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδάς, Μεξικό και Νότια Κορέα. 

Αναμένεται ότι το Υπουργείο Εμπορίου (DοC) θα ανακοινώσει, προσεχώς, διαδικασία 
υποβολής αιτημάτων εξαίρεσης από τους νέους δασμούς α) για παράγωγα προϊόντα 
χάλυβα/αλουμινίου που δεν παράγονται στις ΗΠΑ σε επαρκή ποσότητα ή ικανοποιητική 
ποιότητα και β) βάσει συγκεκριμένων εκτιμήσεων ως προς συναφείς λόγους εθνικής 
ασφάλειας. Υπενθυμίζεται ότι για δασμούς Section 232 αιτήματα εξαίρεσης έχουν δικαίωμα 
υποβάλλουν μόνο άμεσα ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις εντός ΗΠΑ. 

Κατόπιν σχετικής διερεύνησής μας σε βάση στατιστικών δεδομένων εμπορίου της α/Υπηρεσίας 
US ITC / International Trade Commission, ως προς έξη δασμολογικούς κωδικούς Annex I 
(αναφερόμενα παράγωγα αλουμινίου) και εννέα δασμολογικούς κωδικούς Annex ΙI 
(αναφερόμενα παράγωγα χάλυβα), επισημαίνουμε τα ακόλουθα:  

- Ελλάδα δεν εξάγει προϊόντα των δύο παραρτημάτων εν λόγω ∆ιακήρυξης 

- Από χώρες ΕΕ, εξαγωγές εν λόγω προϊόντων παρατηρούνται κυρίως από Γερμανία (και 
χάλυβα και αλουμίνιο), ενώ ακολουθούν Αυστρία, Ιταλία και Ην. Βασίλειο, χωρίς να 
εμφανίζεται αύξηση εξαγωγών εν λόγω προϊόντων από κ-μ ΕΕ (σύγκριση 2018-2019) 



- Παγκοσμίως, από όλες τις χώρες που εξάγουν εν λόγω προϊόντα σε ΗΠΑ, παρατηρούνται: 

α) σε παράγωγα αλουμινίου (ANNEX Ι) μεγάλη αύξηση εξαγωγών Τουρκίας και Ινδίας 

β) σε παράγωγα χάλυβα (ANNEX ΙΙ), όχι τόσο μεγάλες ετήσιες μεταβολές, όπως για αλουμίνιο 
παραπάνω, αλλά σχετικές αυξήσεις εξαγωγών από Ταϋλάνδη, Τουρκία, Σρι Λάνκα, Σ. 
Αραβία, Αγκόλα, ΗΑΕ. 

 

 

 


