
 
Λονδίνο, 14 Οκτωβρίου 2019 

Επικαιροποίηση προσωρινού δασμολογίου ΗΒ σε περίπτωση Εξόδου 
χωρίς συμφωνία / εκτίμηση επιπτώσεων στις ελληνικές εξαγωγές 

 

Το Υπουργείο Διεθνούς Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου επικαιροποίησε το προσωρινό 
δασμολόγιο, το οποίο είχε δώσει για πρώτη φορά στη δημοσιότητα τον προηγούμενο Μάρτιο. 
Το προσωρινό δασμολόγιο θα ισχύσει για 12 μήνες, σε περίπτωση αποχώρησης του Η.Β. από 
την ΕΕ χωρίς συμφωνία, και για χώρες τόσο της ΕΕ, όσο και εκτός αυτής.  

Η επικαιροποίηση στο δασμολόγιο1 αφορά τις γενικές κατηγορίες προϊόντων «οχήματα - 
automotive vehicles», «βιοαιθανόλη - bioethanol» και «υφάσματα και ενδύματα - textiles and 
clothing», στις οποίες επιβάλλονται επιπλέον δασμοί σε σχέση με την αρχική έκδοση, και εκ 
των οποίων η τελευταία, όσον αφορά τα ενδύματα, είναι υψηλού ελληνικού ενδιαφέροντος.  

Συγκεκριμένα, βάσει των βρετανικών στατιστικών στοιχείων, οι ελληνικές εξαγωγές στο ΗΒ 
ενδυμάτων που επηρεάζονται από την προτεινόμενη προσωρινή επιβολή δασμών, με βάση το 
επικαιροποιημένο δασμολόγιο, ανέρχονται σε 11,5 εκ. λίρες το 2018, σε σύνολο εξαγωγών στις 
ίδιες κατηγορίες 48,4 εκ. λιρών, και σε 7,2 εκ. λίρες το οκτάμηνο 2019, σε σύνολο εξαγωγών 
στις ίδιες κατηγορίες 33,4 εκ. λιρών, ήτοι ποσοστά 23,7% και 21,5% αντίστοιχα. Στην αρχική 
έκδοση του προσωρινού δασμολογίου τα ενδύματα επηρεάζονταν σε ύψος 4,6 εκ. λιρών 
(2018). 

 

Οι 8 δασμολογικές κλάσεις στις οποίες οι ελληνικές εξαγωγές ξεπερνούν τις 200.000 λίρες το 
2018 που θα επηρεαστούν από τη σχεδιαζόμενη επιβολή δασμών και οι οποίες ανέρχονται σε 
8,87 εκ. λίρες, παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί (με φθίνουσα αξία εξαγωγών). 

Κωδικός 
συνδυασμένης 
ονοματολογίας 

Περιγραφή Αξία εξαγωγών 
2018 

Προβλεπόμενος 
δασμός 

61046300 Γυναικεία παντελόνια από συνθετικές ίνες 2.181.640 12,0% 
61046900 Γυναικεία παντελόνια από άλλες υφαντικές 

ύλες 
1.849.469 12,0% 

61091000 Βαμβακερά μπλουζάκια 1.790.964 12,0% 
62099090 Βρεφικά ενδύματα από άλλες υφαντικές ύλες 997.592 10,5% 
61046200 Γυναικεία παντελόνια από βαμβάκι 981.656 12,0% 
61142000 Άλλα πλεκτά ενδύματα από βαμβάκι 538.782 12,0% 
62121090 Άλλοι στηθόδεσμοι και μπούστα 286.277 6,5% 
61103099 Πουλόβερ γυναικεία από συνθετικές ίνες 241.604 12,0% 

 

                                                 
1
 Λεπτομερώς οι κατηγορίες των προϊόντων επί των οποίων θα επιβληθεί δασμός παρατίθενται στο σύνδεσμο: 

www.gov.uk/government/publications/temporary-rates-of-customs-duty-on-imports-after-eu-exit/mfn-and-tariff-
quota-rates-of-customs-duty-on-imports-if-the-uk-leaves-the-eu-with-no-deal 
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