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ΠΡΟΣ: ΥΠΕΞ / Β4 Δ/νση 
 

 
 

ΚΟΙΝ.: Υπουργείο Εξωτερικών 
- Δ.Γ. κ. Πρωθυπουργού 
- Δ.Γ. κ. Υπουργού 
- Δ.Γ. κ. Αναπληρωτή Υπουργού 
- Δ.Γ. Υφυπουργού κ. Φραγκογιάννη 
- Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα 
- Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα ΔΟΣ & Εξ. 
- Γρ. Α΄, Β΄, Γ΄ Γεν. Δ/ντών 
- Γεν. Δ/νση Δ. Οικ. & Εμπορ. Πολιτικής 
- Α7, Β8  Δνσεις 

- ΜΑ ΕΕ 
- Προξενικές Αρχές & Γραφεία ΟΕΥ ΗΠΑ 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
 
 

Ε.Δ.:   Πρεσβεία   
 

ΘΕΜΑ: Απόφαση Προέδρου Trump για αναβολή πληρωμών εισαγωγικών δασμών 
λόγω πανδημίας κορωνοϊού. 

 
 

Υπεγράφη από Πρόεδρο Trump Κυριακή 19/4 Απόφαση “Executive Order on National 
Emergency Authority to Temporarily Extend Deadlines for Certain Estimated Payments”, 
σύμφωνα με οποία ο Υπουργός Οικονομικών εντέλλεται να παράσχει επιπλέον οικονομική 
στήριξη σε αμερικανικές επιχειρήσεις, ιδίως τομέα διεθνών εφοδιαστικών αλυσίδων, προς 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού. 
 

Προς εφαρμογή της εν λόγω Απόφασης, η εθνική Υπηρεσία Τελωνείων ΗΠΑ (CBP / 
Customs and Border Protection) ανακοίνωσε σε ομοσπονδιακή εφημερίδα κυβέρνησης 
Federal Register 22/4 προτεινόμενο Κανονισμό (temporary final rule) περί αναβολής, για 90 
ημέρες, των προθεσμιών πληρωμών δασμών και συναφών φόρων/επιβαρύνσεων, για 
στήριξη εισαγωγέων οποίοι αντιμετωπίζουν σημαντικές οικονομικές δυσχέρειες λόγω 
COVID-19, με ισχύ του μέτρου από 20/4 και περίοδο δημόσιας διαβούλευσης για 
οριστικοποίηση έως τις 20 Μαΐου. Σαφώς, οι επιβαρύνσεις θα καταβληθούν σε λήξη νέων 
προθεσμιών ενώ η αναβολή πληρωμών επί 90ήμερο παρέχει απαραίτητη ρευστότητα προς 
αντιμετώπιση της κρίσης. 
 

Τονίζεται ότι η νέα αυτή ρύθμιση αφορά σε εισαγωγείς που αντιμετωπίζουν σημαντική 
οικονομική δυσκολία λόγω συνθηκών πανδημίας κορωνοϊού (λειτουργίες τους μερικώς ή 
ολικώς διακοπείσες βάσει κανονιστικής ρύθμισης, με ακαθάριστες εισπράξεις 60% κάτω της 
αντίστοιχης περιόδου 2019), υπό συγκεκριμένα περιοριστικά κριτήρια επιλεξιμότητας, για 
φορτία εμπορευμάτων που εισήχθησαν στην αγορά, και από αποθήκες, τον Μάρτιο ή/και 
τον Απρίλιο 2020, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης και από Ζώνες Ελεύθερου Εμπορίου 
(FTZ). 
 
Επισημαίνεται ότι βάσει των συγκεκριμένων προϋποθέσεων επιλεξιμότητας εξαιρούνται του 
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ευνοϊκού μέτρου δασμοί αντιντάμπινγκ/αντισταθμιστικοί (AD/CVD), καθώς και δασμοί που 
έχουν επιβληθεί σε προϊόντα κατηγοριών Section 201 (ρουχισμός, πλυντήρια, 
φωτοβολταϊκά), Section 232 (αλουμίνιο/χάλυβα) και Section 301 (εισαγωγές από Κίνα). 
 

Τα Γραφεία ΟΕΥ σε ΗΠΑ ήδη ενημέρωσαν εισαγωγείς περιφερειών αρμοδιότητάς τους, ενώ 
επιχειρηματικοί φορείς σε οποίους κοινοποιείται το παρόν παρακαλούνται γνωρίσουν 
σχετικά σε μέλη τους ώστε, παράλληλα, επίσης, ενημερωθούν συνεργάτες τους σε ΗΠΑ. 
 

Σημειώνεται ότι ήδη από αρχές Μαρτίου υπήρξαν σχετικές πιέσεις στον Λευκό Οίκο από 
συνδέσμους εισαγωγέων και επιχειρήσεις λιανικής αγοράς (π.χ. Retail Industry Leaders 
Association), λαμβανομένου υπόψη ότι η εμπορική πολιτική του Προέδρου Trump έχει 
περίπου διπλασιάσει τα τελευταία έτη τις εισαγωγικές δασμολογικές και συναφείς 
επιβαρύνσεις. Το 2019 οι εισαγωγείς κατέβαλαν σχετικές πληρωμές δασμών $ 71,9 δισ., 
από $ 34,6 δισ. το 2017, ενώ το μεγαλύτερο μέρος αυτών επιβάρυνε εισαγωγές αξίας άνω 
των $ 350 δισ. από την Κίνα. 
 

Διακομματική ομάδα Γερουσιαστών τελευταίως ασκεί πιέσεις, επίσης, στον Εμπορικό 
Αντιπρόσωπο ΗΠΑ (USTR) για γενικότερη αναστολή δασμών σε εισαγόμενα κινεζικά 
προϊόντα που είναι απαραίτητα για την εγχώρια παραγωγή ιατρικού υλικού προς 
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού (π.χ. ισχύοντες α/δασμοί: 7% για μάσκες N-95, 
από 6,4% έως 8,3% για παρεμφερή PPE κάλυψης κεφαλής, 5% για απολυμαντικό χεριών, 
4,5% για προστατευτικό ρουχισμό, 2,5% για προστατευτικά γυαλιά), δεδομένων των 
αναγνωρισμένων σχετικών αδυναμιών του αμερικανικού παραγωγικού δυναμικού. Η σχετική 
διατεθείσα, μέχρι στιγμής, σε αμερικανικές επιχειρήσεις δυνατότητα να ζητούν και 
λαμβάνουν εξαιρέσεις από τους ισχύοντες δασμούς για τα απαραίτητα αυτά εισαγόμενα 
προϊόντα (βλ. σχετικό ΑΠ: 728/13.4.2020) κρίνεται από την αγορά (π.χ. Health Care Supply 
Association), ως ανεπαρκής, χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία. 
 
Για πληρέστερη ενημέρωση επισημαίνουμε σχετική πληροφόρηση σε ιστοσελίδες: 
 

- Απόφαση Προέδρου Trump 
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-national-emergency-
authority-temporarily-extend-deadlines-certain-estimated-payments/) 
 

- Ανακοίνωση τελωνειακής Υπηρεσίας CBP "Treasury and CBP Announce Deferment of 
Duties and Fees for Certain Importers during COVID-19 Response” 
https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/treasury-and-cbp-announce-
deferment-duties-and-fees-certain# 
 

- Δημοσίευση προτεινόμενου κανονισμού CBP σε Εφημερίδα Κυβέρνησης 
https://www.federalregister.gov/documents/2020/04/22/2020-08618/temporary-
postponement-of-the-time-to-deposit-certain-estimated-duties-taxes-and-fees-during-the 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ο Προϊστάμενος 
 
 
 

Παναγιώτης Δερμεντζόγλου 
Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΠΣΕ) 

2. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΒ) 

3. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (πρώην ΣΕΒΕ) 

4. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ  

5. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΒΕ) 

6. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΣΒΑΠ) 

7. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 

8. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

9. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

10. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΕΕ) 

11. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΒΕΑ) 

12. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΒΕΘ) 

13. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. 

14. ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 


