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Куба  

Съгласно разпоредбите на Министерство на народното здраве и Националния 

институт по хигиена, епидемиология и микробиология на Куба: 

КОЗМЕТИЧНИ продукти са продуктите, съставени от вещества от различно 

естество, чиито основна цел е да се запази, поддържа, увеличава или възстановява 

красотата, които помагат за постигане и поддържане на обща хигиена и по-

специално подобряване на добрия външен вид на кожата, косата, устата, очите и 

ноктите. 

Нормативните документи, които определят приложимото законодателство и 

процедурата за регистрация на козметичните продукти са публикувани в „Сборник 

нормативни документи“ на Министерство на народното здраве- MINSAP, Manual 

Registro  Sanitario 2017, Уеб страница  

https://instituciones.sld.cu/inhem/files/2017/12/Manual-Registro-Sanitario-2017.pdf 

Регистрационен режим 

1.Българската фирма-производител или търговец на козметични продукти трябва да  

установи  контакт с кубинското външнотърговско обединение, вносител на 

продуктите, да представи всички изискуеми от кубинския закон документи на 

фирмата и да бъде вписана в „Списъка на доставчиците“ на съответното кубинско 

обединение. 

 2.След тази процедура, която приключва с получаване на кодов номер на 

българската фирма от Министерство на външната търговия и чуждестранните 

инвестиции,  трябва да се сключи договор за внос на  продукти в Куба със 

съответното външнотърговско обединение.  

3. Българската фирма, която има кодов номер и подписан договор за внос , подписва  

отделно договор с Националния институт по хигиена, епидемиология и 

микробиология за получаване на необходимите „санитарни разрешения“.  

Представят се следните документи : 

- заявка-молба за санитарно разрешение , 

-  декларация-списък на продуктите, които ще се внасят, 

-  търговската  марка, производител и държава на произход 

-   техническа спесификация на продуктите, с име ,място на производство, държава 

на произход, начин на употреба, индикации и предупреждения за употреба, 

количествено-качествен състав, физико-химични, микробиологични характеристики 

-  санитарен /здравен/ сертификат от държавата на произход.  
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Към техническата спесификация за всеки продукт се прилага мостра, с етикет, който 

ще се използва за пазара. Ако някой продукт има включени различни компоненти- 

фрагансии, се представя спесификация и мостра за всяка една от тях. 

Уеб страницата на Националния институт по хигиена, епидемиология и 

микробиология    https://vuceregulaciones.mincex.gob.cu/procedure/1470/step/2940?l=es 

Контакт с д-р Ребека Фернандес  Гомес:  

Dra.Rebeca Fernández Gómez, Jefa de Sección Registros de Cosméticos, Juguetes y 

Tecnologías Sanitarias,  Tel: +53 78705531 - 33 ext.161 / +53 78708947 

Уeб стр.: instituciones.sld.cu/ inhem         Е майл : rebeca@inhem.sld.cu  

Митническа информация 

Кубинската митническа система е одобрена с Декрет Закон 124/90 и допълнена с 

Резолюция № 5 / 2020 и Резолюция № 1 / 2021 на Министерството на финансите и 

цените и Министерството на външната търговия, които установяват действащите 

тарифи. Куба е  член-основател на Общото споразумение за митата и търговията 

(GATT),  пълноправен член  на СТО  от  20 април 1995 г.  

Средната тарифа  на митата за страните членки на СТО е между 5 % и  10%, по 

изключение, само когато има местно производство на някои важни продукти, се 

прилагат по-високи мита, които могат да достигнат до 30%. 

  www.aduana.co.cu, https://www.aduana.gob.cu/pagina-basica/arancel-comercial 

 https://www.aduana.gob.cu/sites/default/files/2021-04/Res%20Conjunta%205-   

2020%20MFP%20MINCEX%20Arancel%20GOC-2020-EX72.pdf 

 

За актуализиране на информацията за внос, процедури и регистрационен режим 

при вноса на козметични продукти през 2022  в Куба проведох срещи в  

Министерство на външната търговия и чуждестранните инвестиции, 

Търговската камара на Куба и Националния институт по хигиена, епидемиология 

и микробиология. 

Прилагам по –долу  кратко резюме на нормативните разпоредби съгласно 

действащото към днешна дата - 20.03.2022 г., кубинско законодателство за 

реализиране на внос в страната. Външната търговия все още е пълен държавен 

монопол.   

1.Българските фирми не се нуждаят  от регистрация или представителство ,за да 

реализират търговски сделки с вносните централи в Куба. 

2.Всички сделки се реализират  във валута / euro, dоlar canadiense, libra esterlina и 

др./, без щатски долари /USD/ . 

3. Българската фирма трябва да определи в кой сектор ще търси партньори в 

страната / индустрия, услуги, търговия/ 

4. Българската фирма подготвя   презентация  на испански език и списък на 

продуктите, които произвежда или с които търгува. Изпраща ги на СТИВ-Хавана 

5.СТИВ-Хавана представя фирмата в Търговската камара на Куба и в съответното 

външнотърговско обединение, евентуален партньор в търговската дейност. 
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6.При проявен интерес външнотърговското  обединение се свърза със СТИВ-Хавана 

или директно с българската фирма за да продължат размяна на оферти, договаряне 

на цени и всички технически подробности , подготвящи подписването на договор за 

доставки.  Кубинското външнотърговско обединение решава дали има интерес от 

вноса на предлаганите артикули и започва процедурата за вписване на фирмата в 

Списъка на доставчиците, което е важно условие за започване на работа на 

кубинския пазар.  

Външнотърговските обединения-вносители имат списък с документи, които трябва 

да се попълнят от фирмата-вносител, да се преведат на испански език, да се 

легализират и да се представят в Куба, за да се разреши включването в Списъка на 

доставчиците. Списъкът на доставчиците на всяка вносна централа  се обновява 

периодично.  

Внос в  Куба се реализира само след постигнато Споразумение /Договор за доставка 

/ със съответното външнотърговско обединение, при интерес да се  внесат 

определени продукти. 

 Външнотърговските обединения-вносители работят с кубински банки, много рядко 

се потвърждават акредитивите,  в повечето случаи  гаранция   е самия Договор  за 

доставка. 

Вносните централи изискват  от фирмите-доставчици в повечето случаи т.нар. 

„отложено плащане“ за срок от 365 дни, а  в някои случай изискват  и 720 дни 

отложено плащане . 

Кубинската  държава НЕ  поставя ограничения , може да се сключват договори  с 

фирми-производители,  с фирми-търговци. 

Няма Данък добавена стойност като вид налог в Куба. 

 

 

Март 2022 г. 

Р-л СТИВ, Г.Костадинова                                         


