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Β4 Δ/νση  
 

ΚΟΙΝ: Ως πίνακας κοινοποίησης 
 

Ε.Δ.: Υπόψη κ. Πρέσβυ 

 
 

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση νέου δασμολογίου του Ηνωμένου Βασιλείου. Επιπτώσεις στις 

ελληνικές εξαγωγές σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ε.Ε. και Η.Β.  

Σχετικό:  Έγγραφό μας Α.Π.Φ. 4200/499/ 6.2.2020 
 

Η βρετανική Κυβέρνηση ανακοίνωσε το νέο δασμολόγιο του Η.Β., το οποίο στηρίζεται στην αρχή 

της ρήτρας του Μάλλον Ευνοουμένου Κράτους και θα αντικαταστήσει το Κοινό Δασμολόγιο της 

Ε.Ε. από την 1η Ιανουαρίου 2021. Εκτιμάται ότι με την έναρξη ισχύος του Παγκόσμιου 

Δασμολογίου του Η.Β. (UK Global Tariff - UKGT), το 60% των εισαγωγών της χώρας θα είναι 

αδασμολόγητο, είτε σε όρους ΠΟΕ, είτε μέσω υπαρχουσών συμφωνιών προτιμησιακής πρόσβασης 

στη βρετανική αγορά. Δεν θα εφαρμοσθεί στα εμπορεύματα τα οποία προέρχονται από 

αναπτυσσόμενες χώρες, για τις οποίες ισχύουν οι ευνοϊκές ρυθμίσεις του Συστήματος των 

Γενικευμένων Προτιμήσεων (Generalised System of Preferences). Επίσης δεν θα εφαρμοσθεί στα 

εμπορεύματα που προέρχονται από χώρες με τις οποίες το Η.Β. έχει συνάψει ή θα συνάψει 

Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών (ΣΕΣ), περίπτωση κατά την οποία εφαρμόζονται οι 

συμφωνημένοι δασμοί μεταξύ των μερών.  

Το UKGT, το οποίο προέκυψε μετά από διαβούλευση με τους παραγωγικούς φορείς, 

διαμορφώθηκε στη βάση του Κοινού Δασμολογίου της ΕΕ, με γνώμονα τη διευκόλυνση των 

εισαγωγών (μηδενικοί δασμοί σε πολλά βιομηχανικά προϊόντα κυρίως της ελαφράς βιομηχανίας), 

τον περιορισμό της γραφειοκρατίας αλλά και την προστασία της εγχώριας βιομηχανίας και 

παραγωγής (μηδενικοί δασμοί για προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή εγχώριων 

π.χ. στους σωλήνες από κράμα χαλκού). Οι αλλαγές περιλαμβάνουν την κατάργηση περιττών 

δασμών, τη στρογγυλοποίηση δασμών σε ομοιόμορφα ποσοστά, τη μετατροπή των αξιών σε λίρες 

από ευρώ και την απαλλαγή από όλους τους «ενοχλητικούς» δασμούς (εκείνους κάτω του 2%). 

Διατηρήθηκαν ορισμένοι δασμοί σε προϊόντα που υποστηρίζουν επιχειρήσεις του Η.Β., στους 

τομείς της γεωργίας (π.χ. αρνί, βόειο κρέας, πουλερικά), της αυτοκινητοβιομηχανίας (10% στα 

αυτοκίνητα) και της αλιείας, οι οποίοι βοηθούν την ισόρροπη ανάπτυξη κάθε περιοχής του Η.Β. 

Για την προώθηση μιας βιώσιμης οικονομίας και την υποστήριξη των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης, της δέσμευσης άνθρακα και της κυκλικής οικονομίας, 

μειώνονται ή μηδενίζονται οι δασμοί σε περισσότερα από 100 προϊόντα. 

 

  

  

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ 

 
 

Γραφείο 

Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων 

 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ  

KANONIKO 
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Το νέο βρετανικό δασμολόγιο είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο: https://www.gov.uk/check-tariffs-1-

january-2021 

 

Το UKGT θα ισχύσει βεβαίως και με τις χώρες της Ε.Ε., σε περίπτωση που οι σε εξέλιξη 

διαπραγματεύσεις δεν καταλήξουν σε κάποιου είδους ΣΕΣ. Σε αυτή τη περίπτωση εκτιμούμε ότι η 

επίπτωση στις ελληνικές εξαγωγές αγαθών στο Η.Β. θα είναι σημαντική. Εξέταση των ελληνικών 

εξαχθέντων στο Η.Β. προϊόντων το 2019, με βάση τα στοιχεία της βρετανικής Υπηρεσίας Εσόδων 

και Τελωνείων, που ξεπερνούν σε αξία τις 500 χιλ. λίρες Αγγλίας (84% του συνόλου των 

ελληνικών εξαγωγών το συγκεκριμένο χρόνο), καταδεικνύει τα εξής: 

− Από τους 185 οκταψήφιους κωδικούς που εμπίπτουν στα παραπάνω κριτήρια, οι 47 

απολαμβάνουν μηδενικό δασμό, ενώ οι 138 επιβαρύνονται με δασμό επί της αξίας που 

κυμαίνεται μεταξύ 2% και 30%, ή με δασμό επί του όγκου ή επί των τεμαχίων. 

− Σε 118 οκταψήφιους κωδικούς επιβάλλεται μη μηδενικός δασμός επί της αξίας. Το σύνολο των 

εξαγωγών μας σε αυτούς τους κωδικούς το 2019 ήταν 410 εκ. λίρες (44% του συνόλου) και οι 

αναλογούντες δασμοί, με βάση το UKGT, ανέρχονται σε 29,5 εκ. λίρες. 

− Σε 20 οκταψήφιους κωδικούς επιβάλλεται δασμός επί του όγκου ή επί των τεμαχίων. Το 

σύνολο των εξαγωγών μας σε αυτούς τους κωδικούς το 2019 ήταν 121,5 εκ. λίρες (13% του 

συνόλου). 

Όσον αφορά επιμέρους προϊόντα ελληνικού ενδιαφέροντος παρατηρούμε τα εξής: 

− Θετικό σημείο του UKGT συνιστά η μη επιβολή δασμού στα φάρμακα (κωδικός 30049000, 

που αποτελεί το πρώτο εξαγόμενο προϊόν μας στο Η.Β., αντιπροσωπεύοντας το 11,3% του 

συνόλου των εξαγωγών μας στη χώρα, όπως και όλοι οι κωδικοί των κατηγοριών 3003-3006 

που αντιστοιχούν αθροιστικά στο 14% των εξαγωγών μας). Ομοίως, για τους ελληνικού 

ενδιαφέροντος κωδικούς πετρελαιοειδών (κωδικός 27101921, που αντιπροσωπεύει το 2,9% 

του συνόλου των εξαγωγών μας στο Η.Β. και κωδικός 27101947, που εμφανίζεται μόνο στα 

στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ – βλ. παρακάτω). 

− Στα αρνητικά, η επιβολή δασμού 4% στους χάλκινους σωλήνες (74111010 και 74111090) που 

αντιπροσωπεύουν το 5,9% των εξαγωγών μας, όπως επίσης δασμού 2% στους ηλεκτρικούς 

αγωγούς (85444995, 85444999, 85446010, 85444290 και 85446090) που αντιπροσωπεύουν το 

5,3% των εξαγωγών μας. 

− Ομοίως, η επιβολή δασμού 12% σε όλες τις κατηγορίες ειδών ένδυσης (61044300, 61124190, 

61044400, 61045300, 62114390, 61099020, 61046300, 61142000, 61044200, 61046200, 

61046900, 61062000, 62111200, 61091000, 62034290, 61103010, 62114290 και 62044300) με 

εξαίρεση τα βρεφικά (62099090) στα οποία ο δασμός ανέρχεται σε 10%. Τα είδη ένδυσης 

αντιπροσωπεύουν αθροιστικά το 4,1% των εξαγωγών μας, εκ των οποίων 0,1% τα βρεφικά. 

− Επίσης, η επιβολή δασμού σε όλα τα τρόφιμα ελληνικού ενδιαφέροντος, με εξαίρεση τον 

κωδικό 12089000 (άλλα αλεύρια από σπέρματα και ελαιώδεις καρπούς). Οι δασμοί που 

επιβάλλονται στις βασικές κατηγορίες τροφίμων είναι:  

▪ Γιαούρτι (04031011, 04031019, 04031013, 04031091), κωδικοί που το 2019 

αντιπροσώπευαν αθροιστικά το 6,3% των εξαγωγών μας στο Η.Β., δασμοί από 17 μέχρι 

49 λίρες ανά 100 κιλά, ή σε άλλη περίπτωση, 8% επί της αξίας και 10 λίρες ανά 100 κιλά. 

▪ Φέτα (04069032), που αντιστοιχεί στο 4,5% των εξαγωγών μας, 126 λίρες ανά 100 κιλά. 

▪ Φρούτα νωπά, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα, (επιτραπέζια σταφύλια 08061010, σταφίδες 

08062010, ακτινίδια 08105000, φράουλες 08101000, κατεψυγμένοι καρποί και φρούτα 

08119095, κεράσια 08092900, αποξηραμένα σύκα 08042090), 4,3% των εξαγωγών μας, 

δασμός 2% - 14%.  

https://www.gov.uk/check-tariffs-1-january-2021
https://www.gov.uk/check-tariffs-1-january-2021
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▪ Παρασκευασμένα φρούτα (ροδάκινα 20087098, 20087079, 20087071, 20087069 και 

20087061, δαμάσκηνα 20089978 και 20089972 και μείγματα 20089798, 20089774 και 

20089967), 3% των εξαγωγών μας, δασμός 12% - 20%. 

▪ Ελιές παρασκευασμένες (20057000, 20019065), 1,8% των εξαγωγών μας, δασμός 12% - 

16%. 

▪ Παρασκευασμένες ντομάτες (20029031, 20021090), 1,4% των εξαγωγών μας, δασμός 

14%. 

▪ Φρέσκα λαχανικά (07099390, 07070005, 07096010), 0,5% των εξαγωγών μας, δασμός 

6% - 12% 

▪ Ελαιόλαδο (15091020, 15091080), 0,4% των εξαγωγών μας, δασμός 104 λίρες ανά 100 

κιλά. 

▪ Προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας (03028410, 03044500, 03028530), 0,4% των εξαγωγών μας, 

δασμός 14% - 18%. 
 

Συνημμένα αποστέλλεται αναλυτικός πίνακας. 

Σημειώνουμε, τέλος, ότι υπάρχουν ορισμένες αποκλίσεις στα στοιχεία διμερούς εμπορίου μεταξύ 

της Υπηρεσίας Εσόδων και Τελωνείων του Η.Β. και της ΕΛΣΤΑΤ, με τις δύο Υπηρεσίες να 

καταγράφουν τα είδη σε διαφορετικούς κωδικούς, ή κάποιοι κωδικοί να μην εμφανίζονται στην 

ανάλυση της μιας ή της άλλης. Από αυτούς, ξεχωρίζουμε τους παρακάτω κωδικούς που 

περιλαμβάνονται στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, αλλά όχι του Η.Β., καθώς αντιπροσωπεύουν 

σημαντική αξία ελληνικών εξαγωγών στη χώρα το 2019: 

− Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 0,002 % 

αλλά δεν υπερβαίνει το 0,1 %, κωδικός 27101947, με εξαγωγές ύψους 71 εκ. ευρώ το 2019. 

Μηδενικός δασμός σύμφωνα με το UKGT. 

− Άλλα φάρμακα που περιέχουν βιταμίνες ή άλλα προϊόντα της κλάσης 2936, κωδικός 

30045000, με εξαγωγές ύψους 17 εκ. ευρώ. Μηδενικός δασμός σύμφωνα με το UKGT, όπως 

και σε όλους τους σχετικούς με τα φάρμακα κωδικούς ελληνικού ενδιαφέροντος που 

εμφανίζονται στα βρετανικά στατιστικά στοιχεία (βλ. παραπάνω). 

− Τσιμέντα Portland, κωδικός 25232900, με εξαγωγές ύψους 17 εκ. ευρώ1. Μηδενικός δασμός 

σύμφωνα με το UKGT. 

 

Παρακαλούμε τους προς κοινοποίηση φορείς για την ενημέρωση των επιχειρήσεων – μελών τους, 

στις οποίες συνιστούμε να ανατρέξουν στο βρετανικό δασμολόγιο προκειμένου να αναζητήσουν 

τις δασμολογικές κλάσεις των ειδών ενδιαφέροντός τους, καθώς η ανάλυση του παρόντος 

εγγράφου δεν μπορεί να είναι εξαντλητική, λόγω της πληθώρας κωδικών. 

Η συγκεκριμένη ενημέρωση έχει αναρτηθεί και στην πύλη Agora. 

 Ο Προϊστάμενος 

 

 

 Γεράσιμος Λαζαρής 

 Γενικός Σύμβουλος ΟΕΥ Β΄ 

Συν.: 12 σελίδες 

 
1 Ο συγκεκριμένος κωδικός δεν εμφανίζεται στα βρετανικά στατιστικά δεδομένα γιατί εμπίπτει στην κατηγορία αυτών 

για τους οποίους δεν δημοσιεύονται στοιχεία για λόγους προστασίας ευαίσθητων επιχειρηματικών και εθνικών 

συμφερόντων. Πληροφορίες: 

https://www.uktradeinfo.com/Statistics/OverseasTradeStatistics/AboutOverseastradeStatistics/Pages/PoliciesandMetho

dologies.aspx 

https://www.uktradeinfo.com/Statistics/OverseasTradeStatistics/AboutOverseastradeStatistics/Pages/PoliciesandMethodologies.aspx
https://www.uktradeinfo.com/Statistics/OverseasTradeStatistics/AboutOverseastradeStatistics/Pages/PoliciesandMethodologies.aspx
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Πίνακας κοινοποίησης 

 

Υπουργείο Εξωτερικών  

− Δ.Γ. κ. Π/Θ 

− Δ.Γ. κ. Υπουργού 

− Δ.Γ. κ. ΑΝΥΠΕΞ 

− Δ.Γ. ΥΦΥΠΕΞ κ. Κ. Φραγκογιάννη 

− Γρ. κ. Γεν. Γραμματέα 

− Γρ. κ. Γεν. Γραμματέα ΔΟΣ & Εξωστρέφειας 

− Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής 

− Γρ. κ.κ. Α΄, Β΄, Γ΄ Γεν. Δ/ντών 

− A13, Β8, Γ1, Γ2 Δ/νσεις 

− ΜΑ ΕΕ 

 

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

− Γρ. κ. Υπουργού 

 

Υπουργείο Οικονομικών  

− Γρ. κ. Υπουργού 

 

ΑΑΔΕ 

− Γρ. κ. Διοικητή 

 

Φορείς (μέσω ημών) 

− ΣΕΒ 

− ΣΒΕ 

− Ελληνική Παραγωγή 

− ΠΣΕ 

− ΣΕΒΕ 

− ΚΕΕΕ 

− ΕΒΕΑ 

− ΕΒΕΘ 

− ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

− ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

− ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (EΦEX) 

− ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΠΑΣΥΠΙΕ) 

− ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΣΕΙΒ) 

− ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΡΩΜΑΤΩΝ & 

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 

− ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΧΒ) 

− ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

− ΕΝΩΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

− ΕΝΩΣΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

− ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

− ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΜΕ) 

− ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ (ΠΣΒΒΗΥ) 

− ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ & ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

− ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 

− ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΩΝ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ 

ΕΛΙΩΝ (ΠΕΜΕΤΕ) 
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− ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ (ΣΕΒΙΤΕΛ) 

− ΣΥΚΙΚΗ 

− ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ (ΣΚΟΣ ΑΣΕ) 

− ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ 

− ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ 

ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΥΜΩΝ INCOFRUIT HELLAS 

− ΕΝΩΣΗ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΚΕ) 

− ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΩΝ (ΠEK) 

− ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΜΣΕ) 

− ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΣΕΘ) 

− ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΣΕΒΤ) 

− ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

(ΣΕΛΕΤΡΟΠΕ) 

− ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΣΕΒΓΑΠ) 

− ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

− ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ 

− ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ 

− ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ-ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

− ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΟΙΝΟΥ (ΕΔΟΑΟ) 

− ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟIΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

− ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ & ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΣΕΑΟΠ) 
 

 


