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Εισαγωγή του νομοσχεδίου H.R. 3975, έτους 2021, για ανανέωση των δασμολογικών 
προγραμμάτων GSP και MTB των ΗΠΑ. 
 
 
Εισήχθη 17.6.2021 στη Βουλή Αντιπροσώπων το νομοσχέδιο, "H.R. 3975 Generalized System 

of Preferences and Miscellaneous Tariff Bill Modernization Act of 2021" (βλ.1), από την αρμόδια 

Επιτροπή Ways and Means. 

 

Το νομοσχέδιο H.R. 3975  περιλαμβάνει δύο σκέλη που αφορούν στην ανανέωση (τυπικά για 

διετία): α) του προτιμησιακού δασμολογικού προγράμματος GSP / Generalized System of 

Preferences (εφαρμόζεται από το 1974), υπό τον επί μέρους τίτλο "TITLE I - Modification And 

Extension Of Generalized System Of Preferences), και β) του προγράμματος προσωρινών 

δασμολογικών μειώσεων ΜΤΒ / Miscellaneous Tariff Bill (εφαρμόζεται από το 1982), υπό τον 

τίτλο "TITLE II - Temporary Duty Suspensions And Reductions". 

 

Το τελευταίο/προηγούμενο GSP (προτιμησιακό καθεστώς εισαγωγών με μηδενικούς ή 

χαμηλούς δασμούς για τις εκάστοτε οριζόμενες δικαιούχες χώρες, οποίο προσφέρεται βάσει 

κριτηρίων ανάπτυξης/εισοδήματος κατά κανόνα σε αναπτυσσόμενες χώρες) έληξε 12/2020 

(κατόπιν σχετικής αδυναμίας έγκρισής του από το προηγούμενο 116ο Κογκρέσο, εν μέσω 

προεκλογικής περιόδου, επικείμενης αλλαγής Διοίκησης και πανδημίας), ενώ με το νέο υπό 

διαμόρφωση GSP η Διοίκηση Biden έχει λόγο καθορισμού δασμολογικών προτιμήσεων έναντι 

εμπορικών εταίρων για πρώτη φορά (στο προηγούμενο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονταν 131 

χώρες). 

 

Το πρόγραμμα ΜΤΒ αφορά σε προσωρινές μειώσεις δασμών (περίπου διετούς διάρκειας 

δασμολογικές μεταβολές στο δασμολόγιο ΗΠΑ: HTS / Harmonized Tariff System) για προϊόντα 

που καθορίζονται και προτείνονται από την αρμόδια, ανεξάρτητη, Αρχή US ITC / International 

Trade Commission (βλ. 2 για σχετική διαδικασία), εφόσον πληρούνται σχετικά κριτήρια προς 

υποστήριξη εγχώριων παραγωγών ΗΠΑ (μειώσεις δασμών για εισαγωγή πρώτων υλών και 

προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην εγχώρια παραγωγή), βάσει του συναφούς Νόμου 

AMCA / American Manufacturing Competitiveness (2016). Σημειώνεται, τα προϊόντα που 

προτείνονται για δασμολογικές μειώσεις στο πλαίσιο του νομοσχεδίου ΜΤΒ απαριθμούνται στο 

προαναφερθέν σκέλος "TITLE II - Temporary Duty Suspensions And Reductions", με διάρκεια 

                                                 
1 Congress.gov, https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-

bill/3975/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%22miscellaneous+tariff+bill%22%5D%7D&r=1&s=3#

toc-H017123608DD04794855EE3312EE52439. 

2  USITC, Miscellaneous Tariff Bill (MTB) Information, 

https://www.usitc.gov/trade_tariffs/mtb_program_information. 
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https://www.usitc.gov/trade_tariffs/mtb_program_information


εφαρμογής (σε υπό επεξεργασία, ωστόσο, σχέδιο νόμου) έως 31.12.2023, και αναδρομική 

θέση σε ισχύ, από υπογραφής, τεσσάρων μηνών (120 ημέρες). 

 

Επισημαίνονται ακόλουθα: 

- Όταν ψηφισθεί το, προς το παρόν υπό διαμόρφωση, ΜΤΒ και υπογραφεί σε νόμο από τον 

Πρόεδρο ΗΠΑ οι προτεινόμενοι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ, αλλά με τετράμηνη αναδρομική 

ισχύ (120 ημέρες), όπως αναφέρεται στη διάταξη Sec. 24001 - Effective date. 

- Ως προς το χρονοδιάγραμμα ψήφισης στο Κογκρέσο, η διαδικασία Κογκρέσου βρίσκεται 

ακόμα σε αρχικό στάδιο, ενώ θα υπάρξει χρονοβόρα αντιπαράθεση Γερουσίας και Βουλής, 

λόγω εκατέρωθεν εισαγωγής παρεμφερών αλλά διαφορετικών νομοσχεδίων. Από την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής (συμβιβασμού) θα εξαρτηθεί τόσο η ημερομηνία θέσης 

σε ισχύ όσο και λήξης του ΜΤΒ (δυνητικά, όχι απαραίτητα όπως αναφέρεται έως 

31.12.2023). 

- Πράγματι, ομολογουμένως όχι τυπικά, δεδομένου ότι δασμολογικά θέματα προγραμμάτων 

GSP και MTB, εμπίπτουν, ως δημόσια έσοδα, πρωτίστως στην αρμοδιότητα της Επιτροπής 

της Βουλής Ways and Means, η Γερουσία συμπεριέλαβε και τα δύο εν λόγω ζητήματα στο 

ευρύτερου περιεχομένου νομοσχέδιο "S.1260 - United States Innovation and Competition 

Act of 2021" (βλ. 3), οποίο εισήχθη 20.4.2021 από την Επιτροπή Finance και ήδη εγκρίθηκε 

στη Γερουσία. 

 

                                                 
3 Congress.gov, https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/1260/text. 

https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/3975/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%22miscellaneous+tariff+bill%22%5D%7D&r=1&s=3#toc-H017123608DD04794855EE3312EE52439
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/1260/text

