
Σθηεε Ορρσγθντφγ σ σγδ Ανθχδθ µχ σ σγδ Ρσνθδ9
∆υηχδµβδ εθνλ ΤΡ Σθχδ Ονκηβξ

≅καδθσν Βυκκν

Γθυθχ Τµηυδθρησξ

Οθδρδµσσηνµ αξ ≅καδθσν Βυκκν

Βδµσθκ Αµϕ νε Αδκφητλ

Νβσναδθ 1/08

Φησ Φνοηµσγ

Γθυθχ % ΗΛΕ

Αθδµσ Μδηλµ

Τ− νε Βγηβφν

Ιδµµξ Σµφ

Εδχ Ανρσνµ



Σγδ ΤΡ,Βγηµ Σθχδ ςθ Σηλδκηµδ ∋1/07 , Λξ 1/08(



Λδρτθδ σγδ ηλοβσ νε σθηεερ νµ ΤΡ οθηβδρ

≅σ σγδ Χνβϕ

Βγηµδρδ σθηεερ

Ρσδδκ σθηεερ

Θδσκησηνµ σθηεερ νµ ΤΡ δωονθσρ

≅σ σγδ Ρσνθδ

Βρδ ρστχηδρ ∋ϖργηµφ λβγηµδρ+ γµχαφρ+ θδεθηφδθσνθρ+ σηθδρ+
αηϕδρ+ ρµδϕδθρ( τρηµφ χσ εθνλ κθφδρσ ΤΡ θδσηκδθρ

Θδσηκ χσ ϖησγ βντµσθξ νε νθηφηµ ∋ΒΝΝ( µχ ΓΡ χδσηκρ εθνλ 1
κθφδ θδσηκδθρ

ςγσ ϖδ χν



Σθηεε ατθχδµ εκκρ λνρσκξ νµ σγδ ΤΡ

Ετκκ ηλονθσ σθηεε ορρσγθντφγ

Βγηµδρδ δωονθσδθρ θδ µνσ θδχτβηµφ σγδηθ οθηβδρ à ΤΡ ηλονθσδθρ
αδθ σγδ ετκκ βνρσ νε σγδ σθηεε

Σθηεε ορρσγθντφγ λτβγ φθδσδθ σγµ δωβγµφδ θσδ ορρσγθντφγ
à ρν ΘΛΑ χδοθδβησηνµ ηρ µνσ γδκοηµφ λτβγ

ΤΡ δωονθσδθρ θδ θδχτβηµφ οθηβδρ à τµχηεεδθδµσησδχ οθνχτβσρ

Οθσηκ θδρονµρδ σ σγδ θδσηκ κδυδκ

Ρνλδ φννχρ οθηβδρ ηµβθδρδχ+ νσγδθρ χηχ µνσ

Ηλονθσδθ.θδσηκδθρ θδχτβηµφ λθϕτορ

Ρηληκθ δεεδβσρ ενθ εεδβσδχ µχ µνσ,εεδβσδχ βσδφνθηδρ

!ροθδχηµφ σγδ βνρσ! νθ ηµχηθδβσ δεεδβσ νε σθηεερ

Ρηφµηεηβµσ εθνµσ,κνχηµφ µχ κησσκδ σθχδ χηυδθρηνµ

Ρτλλθξ νε Εηµχηµφρ



ΑΚΡ Ηµσδθµσηνµκ Οθηβδ Οθνφθλ ∋ΗΟΟ(

Ρτθυδξ νε σθµρβσηνµκ οθηβδρ ενθ ηλονθσδχ φννχρ+ 1//4,1/08

≅ββδρρ σν ληβθν χσ τρδχ σν βνµρσθτβσ σγδ ΤΡ Ηλονθσ.∆ωονθσ
οθηβδ ηµχηβδρ

Μνσ εεδβσδχ αξ τµησ,υκτδ οθνακδλρ ηµ Βδµρτρ χσ ∋µν
βνλονρησηνµκ χηεεδθδµβδρ νυδθ σηλδ(

Σγδ Αηκκηνµ Οθηβδρ Οθνιδβσ

Χηκξ χσ βνκκδβσδχ εθνλ ϖδαρησδρ νε κθφδρσ λτκση,βγµµδκ
θδσηκδθρ ηµ σγδ ΤΡ ∋σγηρ οοδθ9 εθνλ 1/06 σν 1/08(

Ενθ 1 θδσηκδθρ ϖδ ετθσγδθ νασηµ βντµσθξ νε νθηφηµ µχ ΓΡ βνχδ
βκρρηεηβσηνµρ ενθ δβγ ηµχηυηχτκ οθνχτβσ

Χσ Ρντθβδρ



≅εεδβσδχ φννχρ εθνλ Βγηµ à ηλλδχησδ ιτλο ηµ ονρσ,σθηεερ οθηβδρ ∋η−δ− µν
θδχτβσηνµ ηµ σγδ Βγηµδ δωονθσδθ!ρ οθηβδρ(

≅σ σγδ Ανθχδθ !Βγηµδρδ Σθηεερ



Μν !ϖησ,µχ,ρδδ!à Σθηεερ γυδ µνσ βγµφδχ σγδ εθδπτδµβξ νε
ηλονθσ οθηβδ βγµφδρ

Εθδπτδµβξ Νε Οθηβδ Βγµφδρ



Ρσµχθχ ορρσγθντφγ θδφθδρρηνµ ϖησγ χηρσθηατσδχ κφρ

Μνσσηνµ

η ηρ σγδ ησδλ

ι ηρ βντµσθξ νε νθηφηµ

ϕ ηρ σγδ ρδβσνθ ∋αδσϖδδµ ΓΡ3 µχ ΓΡ5(

βοστθδρ µ υδθφδ ρδβσνθκ ηµεκσηνµ θσδ

µχ βοστθδ βνµρσµσ χδυησηνµρ εθνλ ρδβσνθκ σθδµχ ενθ Βγηµδρδ
φννχρ εεδβσδχ µχ τµεεδβσδχ αξ σγδ σθηεερ

∆ , , λδρτθδρ σγδ κνφ χχησηνµκ σθηεε θσδ ∋λτκσηοκδ κφρ(

ηρ σγδ υκτδ νε ι!ρ βτθθδµβξ ηµ ΤΡΧ

ηρ σγδ βντµσθξ νε νθηφηµ!ρ ΟΟΗ

Ορρσγθντφγ Θδφθδρρηνµ



Ορρσγθντφγ Θδφθδρρηνµ

≅ 1/∃ σθηεε ηρ ρρνβησδχ ϖησγ  0−5∃ κνϖδθ δω,σθηεε οθηβδ µχ  07−3∃ γηφγδθ νυδθκκ οθηβδ
εβδχ αξ σγδ ηλονθσδθ

Σθηεε ορρσγθντφγ ηρ λτβγ γηφγδθ σγµ ενθ µ δπτηυκδµσ δωβγµφδ θσδ ργνβϕ

Σγδ ΘΛΑ γρ χδοθδβησδχ αντσ 0/∃+ ϖγηβγ κνϖδθ οθηβδρ εβδχ αξ ηλονθσδθρ αξ 1−1∃



Θδρτκσρ θδ ρηληκθ ενθ σγδ ρσδδκ σθηεερ ∋Λθβγ 1/07+ εεδβσηµφ
λτκσηοκδ βντµσθηδρ(

≅σ σγδ Ανθχδθ !Ρσδδκ Ηλονθσρ

2nd wave: Exceptions
lifted for EU, Canada and
Mexico



≅σ σγδ Ανθχδθ !ΤΡ ∆ωονθσρ

Νοονρησδ θδρτκσρ ενθ δωονθσρ à ΤΡ οθηβδρ εδκκ αντσ 6∃



≅ 1/∃ σθηεε ηµβθδρδ ρρνβησδχ ϖησγ  0/−7 ∃ χδβθδρδ ηµ δωονθσ οθηβδρ

≅σ σγδ Ανθχδθ !ΤΡ ∆ωονθσρ



Σγδ σξοδ νε φννχρ λσσδθρ à τµχηεεδθδµσησδχ µχ φθηβτκστθκ
οθνχτβσρ δωοκηµ σγδ χδβκηµδ ηµ ΤΡ δωονθσ οθηβδρ

≅σ σγδ Ανθχδθ !ΤΡ ∆ωονθσρ



ΤΡ ρνξαδµ οθηβδρ ηλλδχησδκξ εδκκ αξ 14∃ θδκσηυδ σν
Αθψηκ.≅θφδµσηµ ∋σγηρ φθογ ηρ µνσ ηµ οοδθ(

≅σ σγδ Ανθχδθ !ΤΡ ∆ωονθσρ



ςδ ρσθσ ϖησγ ρνλδ βρδ ρστχηδρ νε φννχρ σγσ θδ νεσδµ βησδχ ηµ
σγδ ΤΡ λδχη à δρξ σν ηχδµσηεξ+ λνρσκξ βνληµφ εθνλ Βγηµ

≅χυµσφδ υρ ΒΟΗ9 λνθδ χηρφφθδφσδχ+ χηκξ χσ+ ϖησγ αθµχρ
µχ νσγδθ οθνχτβσ βγθβσδθηρσηβρ

≅σ σγδ Ρσνθδ ∋Θδσηκ(



1/∃ σθηεε ηµ Ιµτθξ 1/07

ςργηµφ Λβγηµδρ



Γτφδ γδσδθνφδµδησξ βθνρρ αθµχρ

ςργηµφ Λβγηµδρ



ΤΡ µχ ηλονθσδχ αθµχρ γχ ρηληκθ ηµεκσηνµ χξµληβρ
Ρηχδ,δεεδβσ νε ρσδδκ ηλονθσρ> ∋γθχ σν θδβνµβηκδ λφµηστχδρ(

Γηφγδθ λθφηµρ ενθ ΤΡ αθµχρ>

ςργηµφ Λβγηµδρ



Γµχαφρ µχ σηθδρ θδ ργνϖηµφ λνθδ ηµεκσηνµ

Μνσ λτβγ ηλοβσ ενθ θδεθηφδθσνθ µχ αηβξβκδρ

Νσγδθ οθνχτβσρ ∋2θχ θντµχ νε Βγηµδρδ σθηεερ(



Βυδσρ9

µνσ βκδθ ηε !ΤΡ αθµχ! ηρ χνλδρσηβκκξ οθνχτβδχ

µνσ βκδθ ηε κκ !αηβξβκδρ! νθ !θδεθηφδθσνθρ! θδ εεδβσδχ

ϖδ ϖµσ σν βνλοθδ ηµεκσηνµ θδκσηυδ σν τµεεδβσδχ βσδφνθηδρ

ςδ ενβτρ νµ  ρταρδσ νε χσ ϖησγ βντµσθξ νε νθηφηµ ∋ΒΝΝ( µχ
ΓΡ βνχδ ηµενθλσηνµ ενθ δβγ ηµχηυηχτκ φννχ

Θδσηκδθ 0

ΒΝΝ ρβθοδχ+

ΓΡ βνχδ αξ 2Β∆ ∋ροδβηκηψδχ εηθλ( αρδχ νµ οθνχτβσ χδρβθηοσηνµ

Θδσηκδθ 1 χηθδβσκξ ηλονθσρ  κθφδ ργθδ νε ησρ ενθδηφµ φννχρ

ΒΝΝ οθνυηχδχ αξ σγδ εηθλ−

Ρνλδ ΓΡ βνχδρ οθνυηχδχ αξ θδσηκδθ ∋χηθδβσ ηλονθσρ( µχ ρνλδ
βκρρηεηδχ αξ 2Β∆

Βντµσθξ νε Νθηφηµ µχ ΓΡ βνχδρ



Νασηµηµφ οθνχτβσ κδυδκ ΓΡ βνχδρ



Θδσηκ χσ ϖησγ ΒΝΝ µχ ΓΡ ηµενθλησνµ



Οθηβδ Ηµχηβδρ

≅κκ φθντορ γυδ λνθδ ηµεκσηνµ ρηµβδ σγδ σθηεερ ∋αντσ 1,2∃(

Ατσ µν χηεεδθδµβδ αδσϖδδµ φθντορ 

Normalized 1-month before tariffs



Θδσηκδθ βνλοθηρνµ

Retailer 1

Retailer 2



Ρλδ ορρσγθντφγ θδφθδρρηνµ ϖησγντσ δωβγµφδ θσδ µχ ΟΟΗ

Μνσσηνµ

η ηρ σγδ ησδλ

ι ηρ βντµσθξ νε νθηφηµ

ϕ ηρ σγδ ρδβσνθ ∋αδσϖδδµ ΓΡ3 µχ ΓΡ5(

βοστθδρ µ υδθφδ ρδβσνθκ ηµεκσηνµ θσδ

µχ βοστθδ χδυησηνµρ εθνλ ρδβσνθκ σθδµχρ ενθ Βγηµδρδ φννχρ
εεδβσδχ µχ τµεεδβσδχ αξ σγδ σθηεερ

∆ , , λδρτθδρ σγδ κνφ χχησηνµκ σθηεε θσδ ∋λτκσηοκδ κφρ(

Ορρσγθντφγ Θδφθδρρηνµ



Θδσηκ Ορρσγθντφγ

≅ 1/∃ σθηεε ηµβθδρδ ηρ ρρνβησδχ ϖησγ µ ηµβθδρδ αδσϖδδµ /−7∃ µχ
0−3∃ ηµ σγδ θδσηκ οθηβδ εσδθ 01 λνµσγρ

ΑΝ∆ βκβτκσηνµà 1/∃ σθηεε ηµβθδρδρ βνρσ αξ 07−5∃+ ρρτληµφ σνσκ
βνρσρ ενθ ηλονθσδχ φννχρ ηρ 4/∃ νε λθφηµκ βνρσ νε σγδ φννχ+ θδσηκ
οθηβδρ ργντκχ γυδ θηρδµ 8−2∃ σν ϕδδο λθφηµρ βνµρσµσ 



Λδρτθδλδµσ δθθνθ> à µνσ ϖησγ ΒΝΝ ∋ρβθοδχ ∗ οθνυηχδχ αξ
θδσηκδθ 1(

Ρηληκθησξ ηρ βνµρηρσδµσ ϖησγ σγδ ϖργηµφ λβγηµδ θδρτκσρ−

Βγηµ υρ Μνµ,Βγηµ



≅εεδβσδχ υρ µνσ,εεδβσδχ βσδφνθηδρ à λνθδ ρτθοθηρηµφ

≅εεδβσδχ υρ Μνσ,≅εεδβσδχ Βσδφνθηδρ



Χθηυδµ αξ ΓΡ βνχδ λδρτθδλδµσ δθθνθ>

à Μν−−ϖδ κρν εηµχ ρηληκθ θδρτκσρ ϖγδµ ϖδ τρδ βνχδρ βνχδρ
λµτκκξ λσβγδχ αξ  θδρδθβγ ρρηρσµσ νθ οθνυηχδχ αξ Θδσηκδθ 1
∋εθνλ σγδηθ χηθδβσ ηλονθσρ(

≅εεδβσδχ υρ Μνσ,≅εεδβσδχ Βσδφνθηδρ

Retailer 2 – Direct ImportsManually Classified HS codes



≅θδ θδσηκδθρ !ροθδχηµφ σγδ βνρσ! σν τµεεδβσδχ φννχρ>

Ρνλδ θδσηκδθρ οτακηβκξ λδµσηνµ σγηρ ρ  ρσθσδφξ σν βνοδ ϖησγ σγδ
σθηεερ

Ηε σθτδ+ ησ ϖντκχ ηλοκξ σγσ ΤΡ οθηβδρ θδ θηρηµφ θδκσηυδ σν σγνρδ ηµ
βντµσθηδρ σγσ γυδ µνσ ηλονρδχ χχησηνµκ σθηεερ νµ Βγηµδρδ
φννχρ

!Ροθδχηµφ σγδ Βνρσ!>



ΒΟΗ ρδβσνθρ

∋εεδβσδχ % τµεεδβσδχ(

Ηχδµσηβκ Φννχρ

∋14//+ Θδσηκδθ 1(

Φκνακ Θδσηκδθρ

∋6 θδσηκδθρ(

Ηµσδθµσηνµκ Βνλοθηρνµρ9 Βµχ



≅θδ θδσηκδθρ !ροθδχηµφ σγδ βνρσ! σν τµεεδβσδχ φννχρ>

Ρνλδ θδσηκδθρ οτακηβκξ λδµσηνµ σγηρ ρ  ρσθσδφξ σν βνοδ ϖησγ σγδ
σθηεερ

Ηε σθτδ+ σγηρ ηλοκηδρ σγσ ΤΡ οθηβδρ θδ θηρηµφ θδκσηυδ σν σγνρδ ηµ
βντµσθηδρ σγσ γυδ µνσ ηλονρδχ χχησηνµκ σθηεερ νµ Βγηµδρδ
φννχρ + δ−φ− Βµχ

Μν δυηχδµβδ ϖγδµ ϖδ βνλοθδ οθηβδρ ηµ σγδ ΤΡ υρ Βµχ

Ρνλδ ηµχηθδβσ δεεδβσ νε σθηεερ>

ΤΡ θδσηκδθρ θδ θδχτβηµφ σγδηθ λθφηµρ!

≅εεδβσδχ υρ Μνσ,≅εεδβσδχ Βσδφνθηδρ



Εθνµσ,κνχηµφ νε ηµυδµσνθηδρ à ΤΡ θδσηκδθρ τρδ !εηθρσ,ηµ εηθρσ,ντσ!
ββντµσηµφ

Σθχδ χηυδθρηνµ

à Ρλκκ ηµβθδρδ+ σγδµ ρσακδ à νµκξ _πτηβϕ,ϖηµρ!>

Νσγδθ ≅χιτρσλδµσ Λθφηµρ



Σθηεε ατθχδµ εκκρ λνρσκξ νµ σγδ ΤΡ

Ετκκ ηλονθσ σθηεε ορρσγθντφγ

Βγηµδρδ δωονθσδθρ θδ µνσ θδχτβηµφ σγδηθ οθηβδρ à ΤΡ ηλονθσδθρ
αδθ σγδ ετκκ βνρσ νε σγδ σθηεε

Σθηεε ορρσγθντφγ λτβγ φθδσδθ σγµ δωβγµφδ θσδ ορρσγθντφγ
à ρν ΘΛΑ χδοθδβησηνµ ηρ µνσ γδκοηµφ λτβγ

ΤΡ δωονθσδθρ θδ θδχτβηµφ οθηβδρ à τµχηεεδθδµσησδχ οθνχτβσρ

Οθσηκ θδρονµρδ σ σγδ θδσηκ κδυδκ

Ρνλδ φννχρ οθηβδρ ηµβθδρδχ+ νσγδθρ χηχ µνσ

Ηλονθσδθ.θδσηκδθρ θδχτβηµφ λθϕτορ

Ρηληκθ δεεδβσρ ενθ εεδβσδχ µχ µνσ,εεδβσδχ βσδφνθηδρ

!ροθδχηµφ σγδ βνρσ! νθ ηµχηθδβσ δεεδβσ νε σθηεερ

Ρηφµηεηβµσ εθνµσ,κνχηµφ µχ κησσκδ σθχδ χηυδθρηνµ

Ρτλλθξ νε Εηµχηµφρ



Ντθ θδρτκσρ θδεκδβσ σγδ ργνθσ,σδθλ ηλοβσ νε σγδρδ σθηεερ ∋0 ξδθ(

≅ρ σγδ σθχδ ϖθ δρβκσδρ+ σγδ ργνβϕ ηρ οδθβδηυδχ σν αδ λνθδ
οδθλµδµσ+ θδχτβηµφ σγδ ϖηκκηµφµδρρ νε ΤΡ εηθλρ σν αδθ σγδ βνρσ
κνµδ

àΛνθδ οθδρρτθδ νµ Βγηµδρδ δωονθσδθρ σν θδχτβδ ΤΡΧ οθηβδρ

Λνθδ σθχδ χηυδθρηνµ ονρρηακδ

ΘΛΑ χδοθδβησηνµ γδκορ

àΛνθδ θδσηκ ορρσγθντφγ

Μν λνθδ εθνµσ,κνχηµφ

Ργθηµϕηµφ λθφηµρ κηϕδκξ σδλονθθξ

Εηµκ σγντφγσρ


