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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 

     

Τεχνική μελέτη για την κατάταξη σε δασμολογικές κλάσεις των εξαγομένων και 

εισαγομένων  προϊόντων 

 

Η εν λόγω τεχνική μελέτη συντάχθηκε από τη Βρετανική κυβέρνηση με στόχο να ενημερώσει 

τους Βρετανούς εξαγωγείς και εισαγωγείς σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη δασμολογική κατάταξη των 

προϊόντων που θα ισχύσει στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Ηνωμένου 

Βασιλείου και της Ε.Ε.  

 

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι: 

 

Η κυβέρνηση κατέστησε σαφές ότι όταν το Ηνωμένο Βασίλειο εγκαταλείψει την ΕΕ, πρόκειται 

να εγκαταλείψει την ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση της ΕΕ. Διαπραγματεύεται να 

εξασφαλίσει μια φιλόδοξη και σφαιρική μελλοντική οικονομική συνεργασία με την ΕΕ, η οποία θα 

επιτρέψει την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της ΕΕ. 

 

Ωστόσο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία, τα εμπορεύματα που διακινούνται μεταξύ 

του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ μετά την 29η Μαρτίου 2019 θα υπόκεινται στις ίδιες απαιτήσεις 

με τα εμπορεύματα τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής του δασμού. Σύμφωνα με τους 

κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η αρχή «του μάλλον ευνοούμενου κράτους» 

(ΜΕΚ) σημαίνει ότι, εκτός εάν υπάρχει προτιμησιακή συμφωνία, ο ίδιος δασμός, για το ίδιο αγαθό, 

πρέπει να επιβαρύνει όλα τα μέλη του ΠΟΕ εξίσου. 

 

Για τις εξαγωγές του Ηνωμένου Βασιλείου προς την ΕΕ, η ΕΕ θα απαιτήσει την καταβολή 

τελωνειακού δασμού με το συντελεστή βάσει του Κοινού Δασμολογίου της ΕΕ. Για τα εμπορεύματα 

που εισάγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο από την ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο θα απαιτήσει την καταβολή 

τελωνειακού δασμού με το συντελεστή που θα καθορίσει η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. 

 

Κατά την προετοιμασία για "μη συμφωνία" οι επιχειρήσεις θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής: 

 

 Το νομοσχέδιο για τη φορολογία (διασυνοριακό εμπόριο) που προετοιμάζεται θα παράσχει 

τις απαραίτητες εξουσίες για το Ηνωμένο Βασίλειο να καθορίσει το δικό του δασμολόγιο 

μόλις εγκαταλείψει την ΕΕ 

 Σε ένα σενάριο «μη-συμφωνίας», το εμπόριο με την ΕΕ θα γίνεται σε μη προτιμησιακούς 

όρους του ΠΟΕ. Αυτό σημαίνει ότι οι μη προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής θα 

εφαρμόζονται στις αποστολές μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΕΕ 

 Η ΕΕ θα εφαρμόσει τους συντελεστές ΜΕΚ στα εμπορεύματα που εισάγονται στην ΕΕ από 

το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα ποσοστά της ρήτρας ΜΕΚ της ΕΕ καθορίζονται στο Κοινό 

Δασμολόγιο, όπου αναφέρονται ως "erga omnes" , αντί να δηλώνουν μια συγκεκριμένη χώρα. 

Η ΕΕ ενδέχεται να αλλάξει τα ποσοστά αυτά από τώρα έως και τον Μάρτιο του 2019, αλλά 

αυτό αποτελεί ένδειξη. 

 το Ηνωμένο Βασίλειο θα εφαρμόσει τους συντελεστές ΜΕΚ στα εμπορεύματα που 

εισάγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο από την ΕΕ. Η κυβέρνηση θα καθορίσει και θα 

δημοσιεύσει αυτά τα νέα ποσοστά δασμού του Ηνωμένου Βασιλείου πριν την αποχώρηση 
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από την ΕΕ, τα οποία μπορεί να είναι διαφορετικά από τα ποσοστά στο Κοινό Δασμολόγιο 

της ΕΕ 

 Το Ηνωμένο Βασίλειο σκοπεύει να συνεχίσει να προσφέρει μονομερείς προτιμήσεις στις 

αναπτυσσόμενες χώρες και να επιδιώξει τη μετάβαση όλων των συμφωνιών ελευθέρων 

συναλλαγών της ΕΕ από την πρώτη ημέρα, προκειμένου να εξασφαλίσει τη συνέχεια τόσο 

για τα εμπορεύματα που εισάγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και για τις βρετανικές 

εξαγωγές.  

 Το εμπορικό δασμολόγιο του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου περιγράφονται λεπτομερώς οι 

δασμολογικοί συντελεστές εισαγωγής και οι κανόνες που θα ισχύουν για κάθε αγαθό, θα 

διατεθούν δωρεάν στον ιστότοπο της βρετανικής κυβέρνησης GOV.UK με τον ίδιο τρόπο 

όπως και τώρα. Οι εισαγωγείς αγαθών στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα χρησιμοποιούν πλέον 

δασμολογικές πληροφορίες της ΕΕ που δημοσιεύονται από την ΕΕ 

 Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν σκοπεύει να αλλάξει αμέσως την ταξινόμηση των εμπορευμάτων 

υπό το εξέταση σενάριο. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν σχεδιάζει καμία άμεση απόκλιση από τον 

τρέχοντα κατάλογο βασικών εμπορευμάτων που δημοσιεύεται στο ισχύον εμπορικό 

δασμολόγιο, ο οποίος εφαρμόζεται επί του παρόντος από την ΕΕ, εκτός εάν είναι απαραίτητο 

για να διατηρηθεί η εναρμόνιση με τα διεθνή πρότυπα ή για τους σκοπούς των εμπορικών 

διορθώσεων. 

 

Το σύνολό της μελέτης είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο : 

 https://www.gov.uk/government/publications/classifying-your-goods-in-the-uk-trade-tariff-if-

theres-no-brexit-deal/classifying-your-goods-in-the-uk-trade-tariff-if-theres-a-no-brexit-deal  

 

https://www.gov.uk/government/publications/classifying-your-goods-in-the-uk-trade-tariff-if-theres-no-brexit-deal/classifying-your-goods-in-the-uk-trade-tariff-if-theres-a-no-brexit-deal
https://www.gov.uk/government/publications/classifying-your-goods-in-the-uk-trade-tariff-if-theres-no-brexit-deal/classifying-your-goods-in-the-uk-trade-tariff-if-theres-a-no-brexit-deal

