
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
ΚΑΝΟΝΙΚΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Β8 Διεύθυνση 

Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

Τηλ.: 210 3682767

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2020
Α.Π. 54156

Fax: 210 3682771 

E-mail: b08@mfa.gr

Αρμόδια:     Σ. Ζαχαρή, Γραμματέας ΟΕΥ Γ΄ 

ΠΡΟΣ : - ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μ.σ.)

ΚΟΙΝ : - Πρεσβεία Σκοπίων και Γραφείο ΟΕΥ αυτής (χ.σ.)

Ε.Δ.: - Διπλωματικό Γραφείο κ. Πρωθυπουργού (χ.σ.)
- Διπλωματικό Γραφείο κ. ΥΠΕΞ  (χ.σ.)
- Διπλωματικό Γραφείο κ. ΑΝΥΠΕΞ (χ.σ.)
- Διπλωματικό Γραφείο ΥΦΥΠΕΞ κ. Φραγκογιάννη (χ.σ.)
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα (χ.σ.)
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα ΔΟΣ και Εξωστρέφειας (χ.σ.) 
- Γραφείο κ.κ. Α΄ , Β΄ & Γ ΄ Γενικών Διευθυντών (χ.σ.)
- Α3 Δ/νση – Task Force για Συμφωνία Πρεσπών (χ.σ.)
- A3, Α13, Β2, Β4 & Γ1 Διευθύνσεις (χ.σ.)

ΘΕΜΑ: Βόρεια Μακεδονία_Μείωση των δασμών στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων 
(εξαρτημάτων – συστατικών) για την παραγωγή τεχνολογικά προηγμένων 
προϊόντων και προϊόντων χοιροειδών, για περίοδο ενός έτους.

ΣΧΕΤ: Έγγραφο με ΑΠΦ 2404/ΑΣ 1500/3-11-2020 Γραφείου ΟΕΥ Σκοπίων

Σε  συνέχεια  ανωτέρω  σχετικού,  σας  γνωρίζουμε  ότι  στις  27  Οκτωβρίου  2020,  η
Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας αποφάσισε τη μείωση, για περίοδο ενός
έτους,  των  εισαγωγικών  δασμών  –  δασμολογικών  συντελεστών  ορισμένων  προϊόντων  που
αφορούν σε πρώτες ύλες (όπως εξαρτήματα και τμήματα/μέρη) που απαιτούνται αφενός για την
παραγωγή τεχνολογικά προηγμένων προϊόντων και αφετέρου για την παραγωγή προϊόντων από
χοιρινό κρέας. 

Προς πληρέστερη ενημέρωση, επισυνάπτονται πίνακες των προϊόντων αυτών, σε άτυπη
μετάφραση του Γραφείου ΟΕΥ Σκοπίων, με την επισήμανση ότι οι αποφάσεις για την εισαγωγή
των  καταγεγραμμένων  προϊόντων  ισχύουν  από  την  1η  Νοεμβρίου  2020  και  μέχρι  την  31η
Οκτωβρίου 2021.  

Εν  προκειμένω,  σημειώνεται  επίσης,  ότι  προκλήθηκαν  αντιδράσεις  ξένων  επενδυτών
εξαιτίας της επιβολής τελωνειακών δασμών σε 12 κατηγορίες προϊόντων που χρησιμοποιούνται
για την εγχώρια παραγωγή άλλων προϊόντων. 
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Πρόκειται  κυρίως  για  προϊόντα  των  Κεφαλαίων  84  και  85  της  Συνδυασμένης
Ονοματολογίας, που αφορά, ως επί το πλείστον, σε πρώτες ύλες για την αυτοκινητοβιομηχανία.
Τους  τελευταίους  μήνες,  οι  εν  λόγω  δασμοί  διαμορφώθηκαν  από  3,5%  σε  7,5%  ενώ
προβλεπόταν και περαιτέρω αύξηση από 10% σε 15% από 1η Ιουλίου τ.έ. 

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.  

 

Συν: 1 ηλ. αρχείο pdf (6 σελ.)

Ο Διευθυντής 

Αντώνιος Κατεπόδης
Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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