
СТИВ ПЕКИН 

ИНФОРМАЦИЯ 

Относно: Изисквания за внос, процедури и регистрационен режим  при вноса 

на козметични продукти в Китай 

 

1. Определение за козметични продукти 

Козметичните продукти се отнасят до ежедневни фармацевтични  продукти, 

предназначени за нанасяне върху външната част на човешкото тяло (като кожа, коса, 

нокти, устни и др.) чрез разпръскване, пръскане или други подобни начини за почистване, 

защита, разкрасяване или грижовни цели. 

 

2. Приложимо законодателство и други документи 

 

На 1 януари 2021 г. влезе в сила всеобхватният регламент за козметичен надзор и 

администриране (Cosmetic Supervision and Administration Regulation CSAR) в Китай, 

заменяйки предишните Регламенти за козметичен хигиенен надзор (CSАR). С влизането в 

сила на CSAR, китайският козметичен сектор вече въвежда нова ера. 

Новият регламент е предназначен да преразгледа остарялата регулаторна рамка и да 

адресира въпроси, свързани с управлението на козметични продукти преди и след пускане 

на пазара в нови ситуации, като козметична класификация, управление на нови съставки, 

оценка на ефикасността, оценка на безопасността, онлайн козметичен надзор, система за 

отчетност и наказателни мерки. За да подкрепи новия регламент, Китай пусна и ще 

приложи серия от допълнителни разпоредби през следващите няколко години. 

Като се има предвид, че CSAR поставя няколко нови изисквания към козметичните 

предприятия, бяха освободени и преходни мерки. Преди въвеждането на допълнителните 

разпоредби относно регистрацията и нотификацията, регистрантите и нотификаторите 

представят досиета за регистрация и нотификация в съответствие с действащите 

разпоредби и изисквания. Уведомлението се счита за завършено след подаването на 

нотификационни досиета. Отделите за администриране на медицински продукти ще 

извършват управлението на регистрацията в съответствие с процедурите и срока, 

предвидени в CSAR. 

Съществуващи основни козметични разпоредби в Китай 

 

Type Regulation Remark Effective 

Date 

Status 

Overarching Cosmetic Supervision 

and Administration 

Regulation (CSAR) 

《化妆品监督管理条

例》 

CSAR is the overarching 

cosmetic regulation in 

China. It is designed to 

overhaul the outdated 

regulatory framework 

and address issues 

revolving around 

cosmetic pre-market and 

post-market 

management in new 

Jan. 1, 

2021 

In force 

https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1094
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1094
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1094
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situations, such as 

cosmetic classification, 

new ingredient 

management, efficacy 

evaluation, safety 

assessment, online 

cosmetic supervision, 

accountability system, 

and punitive measures. 

Ingredient Safety and Technical 

Standards for 

Cosmetics 2015 

(STSC 2015) 

《化妆品安全技术规

范》 

STSC contains the 

prohibited, restricted, and 

permitted cosmetic 

ingredients, physical and 

chemical testing methods 

for cosmetics, 

microbiological testing 

methods, toxicological 

testing methods, human 

body safety testing 

methods, and human 

body efficacy evaluation 

testing methods. 

Dec. 1, 

2016 

In force, 

but is 

being 

revised 

Inventory of 

Prohibited Cosmetic 

Ingredients 

《化妆品禁用原料目

录》 

The Inventory is 

formulated based on the 

revision of the prohibited 

ingredient lists in STSC 

and included in the 

corresponding chapters 

in STSC. 

May 28, 

2021 

In force 

Inventory of Existing 

Cosmetic Ingredients 

in China 2021 

《已使用化妆品原料

目录》（2021版） 

IECIC is an objective 

and comprehensive 

collection of ingredients 

that have been used in 

cosmetics produced and 

sold in China. It serves as 

the sole reference for 

determining the 

regulatory status of 

cosmetic ingredients. All 

ingredients excluded 

from the Inventory are 

deemed "new 

ingredients" and subject 

to mandatory pre-market 

registration or 

notification with the 

May 1, 

2021 

In force 

https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/168
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/168
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/168
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/168
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1265
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1265
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1265
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1247
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1247
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1247
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NMPA under new 

cosmetic regulations. 

 

The IECIC 2021 increases 

the total number of 

existing cosmetic 

ingredients in China to 

8972. 

INCI Chinese Version 

2010 Catalogue of 

Standard Chinese 

Name of 

International 

Cosmetic Ingredients 

《国际化妆品原料标

准中文名称目录》 

In the Catalogue, there 

are 15649 ingredients 

sorted in alphabetical 

order according to the 

English names in INCI, 

corresponding translated 

Chinese names and CAS 

numbers. 

Dec. 14, 

2010 

In force, 

but is 

being 

revised 

INCI Chinese Version 

2018: Catalogue of 

Standard Chinese 

Name of 

International 

Cosmetic Ingredient 

(Draft) 

《国际化妆品原料标

准中文名称目录》草

案 

The 2018 Chinese version 

of INCI was drafted with 

reference to NMPA's 

translation of PCPC’s 

International Cosmetic 

Ingredient Dictionary and 

Handbook. In the draft 

Catalogue, there are 

22620 cosmetic 

ingredients. 

/ Draft 

Registration and 

Notification 

Administrative 

Measures on 

Cosmetics 

Registration and 

Notification 

《化妆品注册备案管

理办法》 

The regulation clarifies 

the basic requirements 

for registration and 

notification management 

of cosmetic products and 

new cosmetic ingredients. 

May 1, 

2021 

In force 

Provisions for 

Management of 

Cosmetic 

Registration and 

Notification Dossiers 

《化妆品注册备案资

料管理规定》 

The regulation stipulates 

the documentation 

requirements for the 

application, 

modification,renewal, and 

cancellation of cosmetic 

product registration and 

notification. 

May 1, 

2021 

In force 

Provisions for 

Management of New 

Cosmetic Ingredient 

Registration and 

Notification Dossiers 

The regulation stipulates 

the documentation 

requirements for the new 

cosmetic ingredients 

registration and 

May 1, 

2021 

In force 

https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/778
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/778
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/778
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/778
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/778
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/778
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/341
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/341
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/341
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/341
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/341
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/341
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/341
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1192
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1192
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1192
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1192
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1192
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1215
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1215
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1215
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1215
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1215
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1216
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1216
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1216
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1216
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1216
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《化妆品新原料注册

备案资料管理规定》 

notification. 

Cosmetic 

Classification Rules 

and Catalogs 

《化妆品分类规则和

分类目录》 

The regulation stipulates 

the classification and 

coding of cosmetics. 

May 1, 

2021 

In force 

Technical Guidelines 

for Cosmetic Safety 

Assessment 

《化妆品安全评估技

术导则》 

The regulation clarifies 

the detailed requirements 

for conducting safety 

assessment, requirements 

for safety assessors, 

content necessary in the 

assessment report, attach 

corresponding samples, 

and set transitional 

measures. 

May 1, 

2021 

In force 

Standards for 

Cosmetic Efficacy 

Claim Evaluation 

《化妆品功效宣称评

价规范》 

The regulation clarifies 

the evaluation principles, 

exemptions, accepted 

evaluation methods and 

institutions, obligations 

of institutions and 

registrants/notifiers, and 

necessary content in the 

evaluation report. 

May 1, 

2021 

In force 

Manufacture and 

Operation 

Practice for 

Cosmetics 

Production Licensing 

《化妆品生产许可工

作规范》 

The regulation stipulates 

the requirements, 

procedures, required 

documents, supervision 

and inspections, etc. for 

enterprises that want to 

engage in cosmetics 

production in China to 

apply for production 

licenses. 

Jan. 1, 

2016 

In force 

Supervision and 

Administration 

Measures on 

Cosmetics 

Manufacture and 

Operation 

《化妆品生产经营监

督管理办法》 

The regulation optimizes 

production license 

management system, 

refines and clarifies 

production and operation 

management 

requirements, 

strengthens the 

supervisory 

Jan. 1, 

2022 

To be 

enforced 

https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1233
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1233
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1233
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1235
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1235
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1235
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1234
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1234
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1234
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/167
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/167
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/167
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1291
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1291
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1291
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1291
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1291
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1291
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responsibilities of the 

administration 

department, etc. 

Good Manufacturing 

Practices for 

Cosmetics (Draft) 

《化妆品生产质量管

理规范》草案 

The regulation covers all 

aspects of cosmetic 

production and quality 

control such as 

ingredients, personnel, 

equipment, sanitation, 

inspection, packaging, 

storage, transportation, 

sales, and recall. 

/ Draft 

Labeling and Naming Administrative 

Provisions on 

Cosmetics Labeling 

《化妆品标识管理规

定》 

The regulation stipulates 

the labeling of cosmetics 

produced (including sub-

packaging) and marketed 

within the territory of 

China, which mainly 

concentrates on 

requirements for the 

content and form of 

labels. 

Sep. 1, 

2008 

In force, 

but will 

be 

replaced. 

GB 5296.3-2008 

Instruction for Use of 

Consumer 

Products—General 

Labelling for 

Cosmetics 

GB 5296.3-2008 消费

品使用说明 化妆品通

用标签 

The regulation stipulates 

the general labeling 

format for cosmetics 

sales packaging, 

including where to print 

labels, basic principles of 

labeling contents, 

required information on 

labels, items needed 

printing if necessary and 

general requirements. 

Oct. 1, 

2009 

In force, 

but will 

be 

replaced. 

Requirements for 

Sunscreens Labeling 

《防晒化妆品防晒效

果标识管理要求》 

The regulation stipulates 

the labeling requirements 

relating to the sun 

protection effect for 

sunscreens. 

Jun. 1, 

2016 

In force 

Requirements on 

Naming of Cosmetics 

《化妆品命名规定》 

The regulation stipulates 

the requirements for 

cosmetic naming. 

Feb. 5, 

2010 

In force, 

but will 

be 

replaced 

Administrative 

Measures on 

Cosmetics Labeling 

《化妆品标签管理办

The regulation specifies 

the requirements for 

cosmetic labeling and 

claims. 

May 1, 

2022 

To be 

enforced 

https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1308
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1308
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1308
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/786
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/786
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/786
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/795
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/795
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/795
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/795
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/795
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/795
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/194
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/194
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1266
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1266
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1266
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法》 

Post-

market   Surveillance 

Measures for the 

Management of 

Cosmetic Adverse 

Reaction Monitoring 

《化妆品不良反应监

测管理办法》 

The regulation makes 

systematic requirements 

for cosmetic adverse 

reaction monitoring from 

the aspects of 

responsibilities and 

obligations, adverse 

reaction reporting, 

analysis and evaluation, 

as well as adverse 

reaction investigation, 

supervision and 

management, etc. 

Oct. 1, 

2022 

To be 

enforced 

Standards for the 

Management of 

Cosmetic Sampling 

Inspection (Draft) 

《化妆品抽样检验管

理规范》草案 

The regulation stipulates 

the requirements and 

procedures for sampling 

inspection, and 

corresponding 

obligations of all 

stakeholders. 

/ Draft 

Interim Provisions on 

the Administration of 

Cosmetics Overseas 

Inspection (Draft) 

《化妆品境外检查暂

行管理规定》草案 

The regulation specifies 

details on overseas 

cosmetic inspection 

procedures, including 

inspection scope, the 

competent authority, 

results, and penalties for 

violation of the 

regulation. It shall apply 

to the inspection of 

overseas development 

and production related 

processes of cosmetics 

that have been marketed 

or are to be marketed in 

China. 

/ Draft 

Testing Working Rules for 

Cosmetic 

Registration and 

Notification Testing 

《化妆品注册和备案

检验工作规范》 

The regulation specifies 

the testing procedures 

for cosmetics registration 

and notification, 

management 

requirements of testing 

institutions, testing item 

requirements for different 

types of products as well 

Sep. 10, 

2019 

In force 

https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1363
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1363
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1363
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1363
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1136
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1136
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1136
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1136
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/759
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/759
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/759
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/759
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/680
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/680
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/680
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/680
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as the templates and 

styles of testing reports. 

Working Rules for 

Management of 

Cosmetic 

Supplementary 

Testing Methods 

《化妆品补充检验方

法管理工作规程》 

The regulation specifies 

the application scope, 

competent authorities, 

drafting procedures, 

technical guidelines, and 

compilation rules of 

cosmetic supplementary 

testing methods. 

Jul. 1, 

2021 

To be 

enforced 

Import and Export Administrative 

Measures on 

Inspection and 

Quarantine of Import 

and Export Cosmetics 

《进出口化妆品检验

检疫监督管理办法》 

The regulation stipulates 

the requirements for 

cosmetics import and 

export. 

Nov. 23, 

2018 

In force 

Toothpaste Administrative 

Measures on 

Toothpaste (Draft) 

《牙膏监督管理办

法》草案 

The regulation stipulates 

the definition of 

toothpaste and new 

toothpaste ingredients, 

the obligations of 

toothpaste 

manufacturers, importers, 

and operators, and the 

management scheme of 

new toothpaste 

ingredients. 

/ Draft 

Instructions for 

Toothpaste 

Notification 

Dossiers (Draft) 

《牙膏备案资料规

范》草案 

The regulation stipulates 

the documentation 

requirements for 

toothpaste notification. 

/ Draft 

 

Компетентен орган 

 

 В момента има три основни компетентни органа в козметичния сектор. 

 

Competent Authority Main Responsibility 

State Administration for Market Regulation (SAMR) 

 
 

SAMR takes overall charge of market 

supervision of food, cosmetics, 

pharmaceuticals, and medical devices. Its 

main responsibilities include: 

  

https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1245
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1245
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1245
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1245
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1245
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/391
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/391
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/391
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/391
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/391
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1163
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1163
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1163
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1191
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1191
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1191
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1191
http://www.samr.gov.cn/
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 Market management 

 Market entity registration 

 Quality and safety 

supervision 

 Standardization work 

National Medical Products Administration (NMPA) 

 
 

NMPA is established under the 

governance of SAMR to take all the work 

undertaken by the former CFDA. It is 

responsible for the registration of 

imported/domestic special cosmetics, 

the notification of imported general 

cosmetics, and the registration and 

notification of new cosmetic ingredients. 

Other responsibilities include: 

  

 Safety supervision 

management 

 Standard management 

 Quality control 

 Post-market risk 

management 

 Supervision and inspection 

 Foreign exchange and 

cooperation 

  

Medical products administration 

departments of provinces, autonomous 

regions, and municipalities directly under 

the Central Government are responsible 

for the supervision and management of 

cosmetics in their administrative areas, 

including the notification of domestic 

general cosmetics and the issuance of 

production licenses for cosmetic 

manufacturers. 

General Administration of Customs (GAC) 

 

GAC is responsible for the customs 

import and export inspection and 

quarantine of cosmetics. 

https://www.nmpa.gov.cn/
http://www.customs.gov.cn/
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• Пастите за зъби не се дефинират като козметика, но се регулират във връзка с общите 

козметични разпоредби, изискващи уведомяване, тестване, оценка на безопасността, 

оценка на ефикасността, прилагане на нова съставка на паста за зъби и т.н. След 

нотификаторите на пастата за зъби извършват оценката на ефикасността в съответствие с 

националните стандарти и индустрия. 

 

• CSAR не се прилага за сапуни, с изключение на тези, за които се твърди, че имат 

специална козметична ефикасност (например избелващи). Сапуните, за които се твърди, 

че имат ефикасност на специална козметика, трябва да кандидатстват за регистрация и да 

получат регистрационен сертификат в съответствие с CSAR. 

 

3. Нотификация/Регистрация на козметични продукти 

Съгласно новите китайски козметични разпоредби, специалната козметика трябва да се 

регистрира в NMPA, докато общата козметика изисква само бързо уведомяване. 

Класификация 

Задължение 

преди 

пускане на 

пазара 

Компетентен 

орган 
Сертификат 

Задължение 

след пускане на 

пазара 

Специална 

козметика 
Регистрация NMPA 

Лиценз за 

регистрация 

(Валиден за 

пет години) 

Подновяване на 

регистрацията 

Обща козметика Уведомление* 

NMPA или местен 

провинциален 

MPA 

е-сертификат 

(постоянно) 

Подаване на 

годишен отчет 

*Трябва да се отбележи, че „управлението на козметични нотификации“ е ново понятие, 

предложено от CSAR, което се различава от предишната „система за архивиране“ главно в 

следните аспекти. 

 
Предишно управление на архивиране 

Ново управление на 

известията 

Време за 

завършване 

Досиетата за подаване се подават през 

платформата преди пускането на 

продукта. Записването приключва след 

преглед на формата в рамките на пет 

работни дни. 

Уведомяването приключва 

след приключване на 

подаването на досиетата чрез 

новата платформа. 

Период на 

технически 

преглед 

Техническият преглед се извършва в 

рамките на три месеца след подаването. 

Техническият преглед е 

произволен и не е определен 

краен срок. 

Съгласно новия механизъм за управление на уведомленията, след като нотификаторът 

представи необходимите досиета, нотификацията ще се счита за завършена, без да се чака 

административният отдел да извърши преглед на формата, което ускорява времето за 

пускане на пазара и подобрява ефективността на списъка с продукти. Това обаче не 
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означава, че нотификацията намалява изискванията за безопасност за продукта, а засилва 

надзора на пазара и след пускането на пазара. Сега предприятията са изправени пред по-

високи разходи за нарушаване на закона. 

3.1 Процес на кандидатстване 

3.1.1 Замесени лица 
 Регистрант/нотификатор: първото отговорно лице за козметична безопасност може 

да произвежда козметика самостоятелно или да възложи на други предприятия да 

произвеждат козметика. Регистрантът или нотификаторът отговаря за 

управлението на жизнения цикъл на продукта, от разработването, производството 

до разпространението на пазара. 

 Отговорно лице (RP): регистранти и нотификатори на козметични продукти в 

чужбина трябва да определят юридическо лице на предприятие на територията на 

Китай като вътрешно отговорно лице, което да обработва козметичната 

регистрация и уведомяване, да им помага при наблюдението на козметични 

нежелани реакции и изтеглянето на продукта и да си сътрудничи с надзора и 

инспекция на отделите за администриране на медицински продукти. 

 Поверени производствени предприятия: поверени от козметични 

регистранти/нотификатори да произвеждат козметика за тях. Повереното 

производствено предприятие трябва да има съответните производствени условия, 

да организира производството съгласно съответните закони, наредби и договорни 

споразумения, да отговаря за производствените дейности и да приема надзора от 

регистранти и нотификатори на козметика. 

3.1.2 Подробни стъпки за регистрация и уведомяване на внесена козметика 

Стъпка 1: Назначете домашно отговорно лице в Китай 

Предпоставката за регистрация и нотификация на вносна козметика е да се посочи RP, 

който трябва да е юридическо лице в континентален Китай с бизнес лиценз за продажби 

на козметика и услуги за внос и износ. RP може да бъде: 
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 Дъщерно дружество със седалище в Китай; 

 китайски дистрибутор; 

 Трета страна, като REACH24H Consulting Group. 

Назначаването на способен RP е изключително важна стъпка. Избраният междинен 

продукт може своевременно да комуникира с експертите по технически преглед на NMPA, 

да отговаря бързо на всички повдигнати въпроси и да запази поверителна ключова 

информация за продукта, като производствен процес и формула. Упълномощаващо писмо 

до RP за козметична регистрация и нотификация трябва да бъде подписано и нотариално 

заверено. 

В случай на поверено производствено взаимоотношение, можете да се обърнете към 

следващата таблица, за да определите дали RP трябва да бъде определен. 

Не. Регистрант/нотификатор 
Довереният 

производител 

Свойства на 

продукта 

Дали да се 

посочи RP в 

Китай 

1 в чужбина / 
Вносна 

козметика 
да 

2 в чужбина в чужбина 
Вносна 

козметика 
да 

3 в чужбина Домашен 
Домашна 

козметика 
да 

4 Домашен в чужбина 
Вносна 

козметика 
Не 

5 
Китай Тайван, Хонг Конг, 

Макао 
Домашен 

Домашна 

козметика 
да 

6 
Китай Тайван, Хонг Конг, 

Макао 
в чужбина 

Вносна 

козметика 
да 

Стъпка 2: Заявление за акаунт и отваряне на потребителско разрешение 
След това RP трябва да кандидатства за потребителски акаунт в залата за онлайн услуги 

на NMPA и да го обвърже с акаунта на Платформата за информационни услуги за 

козметична регистрация и уведомяване (наричана по-долу „нова платформа“). След това 

RP трябва да подаде съответните документи , като например Формуляр за информация за 

домашно отговорно лице, писмо за оторизация на домашно отговорно лице и др., за да 

получи потребителското разрешение на RP за козметична регистрация и уведомяване. 

Стъпка 3: Организирайте тестване на продукта 
Козметичните проби трябва да съответстват на предлаганите на пазара продукти и да са 

тествани от квалифицираните лаборатории в Китай , за да се получат приемливи доклади 

от тестове с достатъчно данни, които да доказват безопасността и ефикасността на 

продуктите. 

Основните тестове на продуктите включват микробиологични тестове, физикохимични 

тестове, токсикологични тестове, тестове за безопасност при хора, тестове за оценка на 

https://zwfw.nmpa.gov.cn/
https://zwfw.nmpa.gov.cn/
https://zwfw.nmpa.gov.cn/
https://zwfw.nmpa.gov.cn/
https://cosmetic.chemlinked.com/list?listId=230
https://cosmetic.chemlinked.com/expert-article/interpretation-chinas-new-testing-rules-cosmetic-registration-and-filing
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ефикасността и др. Специфичните тестове и продължителността зависят от вида и 

свойствата на козметичните продукти. По принцип периодът на тестване е много по-дълъг 

за специалната козметика, защото изискват допълнителни тестове върху човешкото тяло. 

За извършване на всички тестове за специална козметика са необходими около 5-8 месеца, 

докато общата козметика се нуждае само от 1-2 месеца. 

Освен това, козметиката, чиито твърдения за ефикасност трябва да бъдат проверени чрез 

предписания метод за оценка на твърденията за ефикасност, трябва също да се свържат с 

институциите за изпитване за съответните тестове за оценка. 

Стъпка 4: Подаване на досиета 
Когато всички документи за регистрация/уведомяване са готови, РП първо подава 

електронната версия през новата платформа, когато кандидатства за вносна козметична 

регистрация или нотификация. 

 В случай на регистрация на вносна специална козметика, РП подава документи на 

хартиен носител в приемния център на NMPA след подаване на електронните 

документи за регистрация. Прегледът на формата ще се извърши след получаване 

както на електронните, така и на хартиените документи. 

 В случай на вносна обща козметична нотификация, RP предоставя документи на 

хартиен носител в отдела за администриране на уведомленията пред 

обществеността на информацията за уведомяване. 

Стъпка 5: Преглед, одобрение и издаване на сертификат 

Основните процедури за регистриране на специална козметика и уведомяване на обща 

козметика са много сходни, като и двете изискват оторизация на Китай RP, отваряне на 

потребителски разрешения на новата платформа, тестване на продукта и подаване на 

необходимите досиета за регистрация и уведомяване. Но има някои разлики в последната 

стъпка. 

 За обща козметика: нотификацията се счита за завършена след подаване на всички 

необходими досиета, което означава, че RP може да започне внос и продажби на 

продукти в Китай, стига да подаде квалифицираното досие онлайн. Информацията 

за уведомяване ще бъде регулирана по време на надзора и инспекцията след 

пускането на пазара. 

Информацията за нотификацията за продукта ще бъде публикувана еднакво на 

уебсайта на правителството на NMPA в рамките на пет работни дни след 

получаване на документите за уведомяване. Новата платформа автоматично ще 

генерира електронна версия на ваучера с информация за уведомяване и RP може да 

го изтегли и отпечата сам. Уведомлението за продукта е постоянно валидно, но 

нотификаторът трябва да докладва информация за производството и вноса на 

продукта ежегодно. 

 За специална козметика: отнема пет работни дни на Института за приемане на 

NMPA да извърши преглед на формата на всички документи за кандидатстване от 

https://cosmetic.chemlinked.com/list?listId=213
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датата на получаване на заявлението, 90 работни дни за Института за технически 

преглед на NMPA да организира техническия преглед, 20 работни дни за NMPA да 

одобри регистрацията и десет работни дни за издаване на удостоверение за 

козметична регистрация от Приемателния институт. Според новите разпоредби 

удостоверението за регистрация на специална козметика е валидно за пет години. 

Има три възможни резултата от технически преглед: 

1. Одобрение; 

2. Неодобрение; 

3. Изисква се допълнителна информация (ако съдържанието на досието трябва да 

бъде преразгледано или допълнително обяснено; необходими са допълнителни 

данни от тестване или проверка за проверка и т.н.) 

3.2 Продължителност и цена 

Продължителността и цената на цялата регистрация и уведомление зависят от категорията 

и свойството на козметичните продукти. Като цяло са нужни 3-6 месеца за нотифициране 

на обща козметика и над десет месеца за регистриране на специална козметика. Продукти 

като слънцезащитни продукти, премахване на лунички и избелване, противокосопад и др., 

изискват повече време, тъй като са необходими допълнителни тестове за ефикасност. 

Разходите за регистрация или уведомяване обикновено се състоят от такса за тестване, 

такса за тест за оценка на ефикасността, такса за превод, нотариална такса и такса за 

консултация (ако участва регулаторен консултант). NMPA не начислява административна 

такса за регистрация или уведомяване. 

Ако искате да научите повече подробности, моля, свържете се с нас на 

contact@chemlinked.com . 

3.3 Досиета, необходими за нотификация/регистрация 

Тип Задължителни досиета 

Приложение за 

акаунт и отваряне на 

потребителско 

разрешение 

(Стъпка 2) 

1. Формуляр за информация за регистрант и нотификатор и 

автобиография на лицето, отговарящо за качеството и 

безопасността 

2. Преглед на системата за управление на качеството на 

регистрантите и нотификаторите 

3. Формуляр за общ преглед на системата за наблюдение и 

оценка на нежелани реакции на регистранти и 

нотификатори 

4. Формуляр за информация за местно отговорно лице 

(приложим за регистранти и нотификатори в чужбина) 

5. Оригиналът на упълномощаващото писмо на местното 

отговорно лице и оригиналното му нотариално 

mailto:contact@chemlinked.com
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удостоверение 

 

 Формуляр за информация за производственото 

предприятие и информацията на лицето, отговарящо за 

качеството и безопасността (приложимо за 

регистранти и нотификатори, които имат 

самостоятелно производство или поверяват 

производството на задгранични производствени 

предприятия) 

 Оригиналните документи за сертифициране на 

задгранични производствени практики (приложими за 

задгранични производствени предприятия) 

Заявление за 

регистрация и 

уведомяване 

(Стъпка 4) 

1. Формуляр за регистрация и уведомяване за козметика и 

свързани документи (класификационен код) 

2. Информация за името на продукта 

3. Формула на продукта (код за подаване на съставка) 

4. Продуктови изпълнителни стандарти 

5. Примерен ръкопис на етикета на продукта 

6. Доклад за тестване на продукта 

7. Документи за оценка на безопасността на продукта 

 

 Сертификационни документи, че продуктът е продаден 

на пазара в страната (региона) производител и 

документи за сертифициране, доказващи, че 

предприятието за производство в чужбина отговаря на 

стандарта за управление на качеството на 

производството на козметика (приложим за вносната 

козметика, регистрирана или нотифицирана за първи 

път) 

 Съответни документи за изследвания и тестове, 

извършени въз основа на китайски потребители 

(приложими за продукти, специално проектирани за 

китайския пазар без подкрепящите документи, че 

продуктът е бил продаден на пазара в страната 

(регионът) производител) 

3.4 Оценка на безопасността 

Оценката на безопасността е нововъведено задължително изискване преди пускането на 

пазара съгласно новите китайски козметични разпоредби. Считано от 1 януари 2022 г., 

козметичните регистранти и нотификаторите трябва да извършват самостоятелно оценки 

на безопасността или да поверят на професионални институции и да представят 
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документите за оценка на безопасността на продукта по време на регистрацията и 

уведомяването. 

За да подпомогне компаниите при оценката на безопасността, Китай издаде Технически 

насоки за оценка на безопасността на козметиката („Технически насоки“), които 

изясняват изискванията за извършване на оценка на безопасността на козметичните 

съставки и готови продукти, изискванията за квалификация за оценители на безопасност и 

съдържанието, необходимо в доклад за оценка и прикачете съответните мостри. 

3.4.1 Оценка на безопасността на козметичните съставки 

Безопасността на съставките е предпоставка за безопасността на козметичните продукти. 

Оценката на риска на козметичните съставки включва оценка на самите съставки и на 

рисковите вещества, които могат да бъдат внесени. 

Докладите за оценка на безопасността на козметичните съставки обикновено включват 

абстрактни, физикохимични свойства на съставките, процес на оценка, анализ на 

резултатите от оценката, мерки или предложения за контрол на риска, заключения от 

оценката на безопасността, подписи и автобиографии на оценители на безопасността, 

препратки и приложения и др. 

3.4.2 Оценка на безопасността на козметичните продукти 

Оценката на безопасността на козметичните продукти трябва да се основава на оценката 

на всички съставки и възможни рискови вещества. Ако има химични или биологични 

взаимодействия между определени съставки, рисковите вещества или потенциалните 

рискове за безопасността, произтичащи от взаимодействията, също трябва да бъдат 

оценени. 

Докладите за оценка на безопасността на козметичните продукти обикновено включват 

резюме, кратко въведение на продукта, продуктова формула, принципи за проектиране на 

формула (само за детска козметика), оценка на безопасността на всяка съставка във 

формулата, оценка на възможни рискови вещества, мерки или предложения за контрол на 

риска, безопасност заключения от оценката, подписи и автобиографии на оценители на 

безопасността, справки и приложения и др. 

3.4.3 Признати доказателства за опростен доклад за оценка на безопасността 

Като се има предвид, че има разлика между капацитета за оценка на безопасността на 

китайската козметична индустрия и този на развитите страни, NMPA въведе преходни 

мерки. Козметичните регистранти и нотификаторите имат право да представят опростена 

версия на доклада за оценка на безопасността на продукта преди 1 май 2024 г. 

Трябва да се отбележи, че съдържанието на опростения доклад е подобно на пълния 

доклад, но опростеният доклад не трябва да изяснява процентите на всички съставки, нито 

изисква тестване за стабилност на продукта, съвместимост на опаковъчния материал или 

https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1235#documents-list
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тестване на консерванти. В допълнение, опростеният доклад може да приеме едно от 

следните четири доказателства последователно, за да докаже безопасността на всяка 

съставка във формулата. 

1. Ограничението в козметичната безопасност и техническите стандарти за 

козметика (STSC), 

2. Граници за безопасност или заключения, публикувани от местни или чуждестранни 

авторитетни организации, 

3. Най-високата концентрация на употреба в компанията, 

4. Най-високата историческа концентрация на употреба, посочена в IECIC 2021 . 

3.4.4 Оценители на безопасността 

Работата по оценка на безопасността на козметиката се извършва от квалифицирани 

оценители на безопасността съгласно разпоредбите на Техническите насоки, като се 

издава доклад за оценка. Автобиографиите на оценителите също трябва да бъдат 

приложени към доклада за оценка, включително образователния опит на оценителите, 

трудовия опит, свързан с козметика, опит в професионалното обучение и др. 

Специфичните изисквания за квалификация на оценителите по безопасност са, както 

следва: 

1. Имат професионални познания за качеството и безопасността на козметиката като 

медицина, фармация, биология, химия или токсикология и др., разбират 

производствения процес на козметика или съставки и изискванията за контрол на 

качеството и безопасността и имат повече от пет години съответен професионален 

опит; 

2. Да може да се консултира и анализира информация по химия, токсикология и друга 

свързана литературна информация, да анализира, оценява и интерпретира 

съответните данни; 

3. Да може да анализира справедливо и обективно безопасността на козметиката и да 

извършва оценки на безопасността въз основа на изчерпателен анализ на всички 

налични данни и условия на експозиция, и да носи отговорност за научността , 

точността, автентичността и надеждността на доклада за оценка; 

4. Да можете редовно да получавате съответното професионално обучение, да 

научавате съответните знания за оценка на безопасността, да разбирате и 

овладявате нови теории, техники и методи за оценка на безопасността и да ги 

използвате на практика. 

3.5 Оценка на твърдението за ефикасност 

Друго ново изискване, представено от новите козметични разпоредби на Китай, е 

оценката на твърденията за ефикасност на козметиката, която се отнася до проверка на 

твърденията за козметична ефикасност чрез различни методи като биохимия, клетъчна 

биология и клинична оценка. Съгласно CSAR и Стандартите за оценка на твърденията 

https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/168
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/168
https://cosmetic.chemlinked.com/list?listId=251
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1234
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за козметична ефикасност („Стандарти за оценка“), твърденията за ефикасност на 

козметиката трябва да бъдат подкрепени с достатъчна научна база, която включва 

литературни документи, данни от изследвания или доклади от тестове за оценка на 

ефикасността (включително изпитване върху хора , тест за потребителска употреба и 

лабораторен тест). 

Считано от 1 януари 2022 г., козметичните регистранти и нотификаторите трябва да 

завършат оценката на ефикасността сами или да поверят на институция за оценка на 

съответните възможности и да разкрият резюмето на базата за оценка на ефикасността на 

специалния уебсайт, определен от NMPA за обществено виждане по време на 

регистрацията и уведомление. 

3.5.1 Претенции за ефикасност, изискващи оценка 

Понастоящем има общо 20 вида твърдения за ефикасност, които изискват оценка, както е 

изброено по-долу: 

Не. Твърдение за ефикасност 
Изпитание 

с хора 

Тест за 

потребителска 

употреба 

Лабораторен 

тест 

Литературни 

документи/ 

Данни от 

изследвания 

1 
Премахване на лунички и 

избелване 
√ 

   

2 Слънцезащитен крем √ 
   

3 Против косопад √ 
   

4 Премахване на акне √ 
   

5 Подхранващ ① √ 
   

6 Ремонт ① √ 
   

7 Против бръчки * * * △ 

8 Стягане * * * △ 

9 Облекчаващо * * * △ 

10 Контрол на маслото * * * △ 

11 Ексфолираща * * * △ 

12 
Предотвратяване на 

накъсване на косата 
* * * △ 

13 Против пърхот * * * △ 

14 Овлажняващ * * * * 

15 Грижа за косата * * * * 

16 

Специфични претенции 

(твърди, че е подходящ за 

чувствителна кожа, 

формула без сълзи) 

* * 
  

17 
Специфични претенции 

(ефикасност на съставка) 
* * * * 

https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1234
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② 

18 
Изисквайте меко (без 

стимулация) 
* * * △ 

19 

Количествен индекс на 

иска (време, статистика и 

т.н.) 

* * * △ 

20 Заявете нова ефикасност 
Методът за оценка трябва да бъде избран според 

специфичната претенция за ефикасност. 

бележки: 
1. √ означава задължителен 

2. * означава по избор, но е задължително да изберете поне един от тях. 

3. △ означава „може да се комбинира“, но е необходимо да се провеждат едновременно 

изпитвания върху хора, тестове за потребителска употреба или лабораторни тестове. 

Пояснения: 

① Ако зоната на въздействие на твърдението за ефикасност е коса, за оценка може да 

бъде избрана истинска коса in vitro. 

② Трябва да се потвърди, че съставката има заявената ефикасност и твърдението за 

ефикасност на съставката трябва да бъде изцяло свързано с това на козметичния продукт. 

Струва си да се отбележи, че следните два вида ефикасност могат да бъдат освободени от 

разкриване на резюметата на оценката: 

 Претенции за ефикасност, които могат да бъдат директно разпознати чрез зрение, 

мирис и други сетива, като почистване, премахване на грим, разкрасяване и 

разкрасяване, парфюмиране, освежаване на тялото, боядисване на коса, къдрене, 

поддържане на цвета на косата, депилация, дезодориране, помощно бръснене и 

бръснарство и др. 

 Твърденията за ефикасност функционират чрез просто физическо покритие, 

поддържане, триене и т.н. и са ясно посочени на етикета, че имат само физически 

ефекти, като премахване на лунички и избелване чрез физическо покритие, 

физическо ексфолиране, физическо отстраняване на черни точки и т.н. . 

(* Новите ефикасности, които отговарят на някой от горните критерии, също могат 

да бъдат освободени от подаване на документи за оценка на ефикасността.) 

Също така имайте предвид, че освен за премахване на лунички и избелване, 

слънцезащитните продукти, продуктите против косопад и продуктите с нова ефикасност 

(тези, които не подлежат на изключение от разкриването на резюмета на оценката) трябва 

да бъдат оценени от акредитирани от NMPA лаборатории в Китай, използвайки методите 

за оценка, посочени в задължителните национални стандарти или технически норми, 

други продукти могат да бъдат оценени от международни институции. Международните 

тестови методи и доклади за оценка на ефикасността също се приемат, но текстът на 

метода за изпитване или докладът от изпитването трябва да бъдат преведени на 

стандартен китайски език. 
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3.5.2 Реферати от оценка и доклади за оценка на ефикасността 

По-долу е необходимото съдържание и изисквания за подаване на резюмета и доклади за 

оценка на ефикасността. Повечето доклади за ефикасност могат да се съхраняват от 

компаниите, но слънцезащитните продукти, продуктите за премахване на лунички и 

избелване и продуктите против косопад трябва да представят докладите за оценка на 

ефикасността при хора в отдела за преглед. 

Документи Необходимо съдържание Изисквания за подаване 

Реферати за 

оценка на 

ефикасността 

1. Основна информация за 

продукта 

2. Елементи за оценка на 

твърдения за 

ефикасност и 

институция за оценка 

3. Преглед на метода за 

оценка и резултата 

4. Заключение от оценката 

(трябва да опише 

връзката между 

твърдението за 

ефикасност, неговия 

метод за оценка и 

резултата от оценката) 

 Резюмето на оценката на 

всички ефикасности трябва да 

бъде качено на уебсайта, 

определен от NMPA, за 

разкриване; 

 Резюмета от оценката се 

архивират за бъдещи проверки 

заедно с базата за оценка на 

ефикасността. Ако основата за 

оценка на ефикасността е на 

чужд език, тя трябва да бъде 

преведена на стандартен 

китайски. Формулата на 

продукта за оценка на 

ефикасността трябва да бъде 

съвместима с тази за 

козметична регистрация и 

нотификация, документите, 

доказващи консистенцията, се 

архивират заедно с базата за 

оценка на ефикасността. 

Доклади за 

оценка на 

ефикасността 

1. Име и адрес на 

козметичния 

регистрант, 

нотификатора или RP и 

друга свързана 

информация 

2. Име и адрес на 

институцията за оценка 

на ефикасността и друга 

свързана информация 

3. Име на продукта, 

количество и 

спецификация, дата на 

 Докладът от теста за оценка на 

ефикасността при хора на 

слънцезащитни продукти, 

продукти за премахване на 

лунички (избелване) и против 

косопад трябва да се представи 

в отдела за преглед заедно с 

регистрационните документи; 

 Докладите за други ефекти 

върху ефикасността могат да 

бъдат архивирани от 

компаниите за бъдещи 

проверки. 
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производство или 

партиден номер, цвят и 

физическо състояние и 

друга свързана 

информация 

4. Елементи и база за 

изпитване, начални и 

крайни дати на теста, 

материали и методи, 

резултати от теста, 

заключение от теста и 

друга свързана 

информация 

Повече информация относно оценката на претенциите за ефикасност може да се обърнете 

към CL News . 

3.6 Козметично етикетиране 

Козметичните етикети подлежат на проверка за съответствие, независимо дали по време 

на регистрация и нотификация на козметика или при митническа проверка. На много 

износители липсват адекватни познания за правилното етикетиране, отговарящо на 

изискванията на Китай, за тяхната козметика, което се демонстрира от голям обем 

козметични продукти, унищожени или отхвърлени в китайските пристанища поради 

некачествени етикети. 

Съгласно Административното етикетиране на козметиката , върху етикетите на 

внесената козметика трябва да се посочи следната информация: 

1. Име на продукта и регистрационен номер на специален козметичен лиценз 

2. Името и адреса на регистранта или нотификатора 

3. Име и адрес на производственото предприятие 

4. Изпълнителният стандартен номер на продукта 

5. Пълен списък на съставките 

6. Нетно съдържание 

7. Издръжливост 

8. Метод на приложение 

9. Предупреждения за безопасност 

10. Друго съдържание, предписано от закони, административни разпоредби и 

задължителни национални стандарти 

https://cosmetic.chemlinked.com/news/cosmetic-news/csar-subsidiary-regulations-china-finalizes-standards-for-cosmetic-efficacy-claim-evaluation
https://cosmetic.chemlinked.com/database/view/1266
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Предлагат се две опции за етикетиране на вносната козметика. Компаниите могат да 

проектират етикета и търговската опаковка специално за китайския пазар в съответствие с 

китайските разпоредби или да използват оригиналния пакет с прикрепен съвместим 

китайски стикер. Ако е поставен китайски стикер, съдържанието, свързано с претенциите 

за безопасност и ефикасност на продукта, върху китайския стикер трябва да съответства 

на съответното съдържание на оригиналните етикети. 

3.7 Инспекция по поръчка на вносна козметика 

След като NMPA одобри регистрацията или RP подаде досиета за уведомяване, 

чуждестранните фирми могат незабавно да започнат да изнасят козметични продукти за 

Китай. Дистрибуторите или вносителите в Китай трябва да кандидатстват за проверка по 

поръчка, като представят необходимите документи. Процесът на инспекция включва 

проверка на място, вземане на проби и задържане при проверка на етикета, лабораторно 

изследване и издаване на сертификат за проверка и карантина на вносни стоки, което е 

крайното изискване за митническо освобождаване. Конкретното съдържание на 

проверката е: 

 За проверка на място: Проверете съответствието на стоките и съответните 

сертификати, опаковката на продукта, сензорните свойства на продукта, 

санитарните условия на транспортиране, контейнери или места за съхранение. 

 За проверка на етикета: Проверете дали етикетът отговаря на съответните закони, 

административни разпоредби и задължителните изисквания на националните 

технически стандарти, включително формат на оформление, качество и 

съдържание, свързано с безопасността и др. 

 За лабораторни изследвания: Митниците определят елементите и изискванията за 

изпитване и изпращат пробите до съответните квалифицирани институции за 

изпитване. Изследваните елементи включват микроорганизми, замърсители, 

забранени и ограничени вещества и др. 

3.8 Задължение след пускане на пазара 

Видове Последващ надзор 

Регистрирана 

козметика 

 В случай на подновяване на удостоверение за регистрация на 

продукт, заявлението се предлага в рамките на 90 до 30 работни 

дни преди изтичане на срока на сертификата. 

 Кандидатите за регистрация трябва да си сътрудничат с 

проверката на място и ако се изисква вземане на проби и 

тестване, те предоставят проби според изискванията. 

 След получаване на удостоверението за регистрация, 

регистрантите трябва да качат снимката на етикетите на 

продаваните продукти в платформата за информационни услуги 

за обществено запитване, преди продуктите да бъдат пуснати на 

пазара. 
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Нотифицирана 

козметика 

 Името на продуктите не може да се променя по желание без 

основателни причини. 

 Твърденията за ефикасност не могат да бъдат променяни по 

желание без достатъчно научна основа. 

 Формулата на продукта не може да бъде променяна по желание, 

с изключение на незначителни промени във формулата на 

продукта поради промени в източника на съставките и други 

причини. 

 Срокът на валидност на електронния сертификат за уведомяване 

вече не е зададен. Нотификаторите представят годишния отчет 

за общата козметика, нотифицирана за една година чрез новата 

платформа от 1 януари до 31 март всяка година. Годишният 

отчет може да включва условията за производство и внос, 

съответствие със законите и наредбите, задължителните 

национални стандарти и технически спецификации. 

 

 

  

 

Таблица. 

Тарифно администриране на козметика в КНР 

 

 

HS код               вносни мита%       ДДС,%              вид                                     контрол * 

 

HS 3304.9900             6.5                        17        Друга козметика                                ABFE 

                                                                             или продукти за грим и 

                                                                             продукти за грижа за кожата                                                                        

HS 3305.1000             6.5                        17        Шампоани                                           ABFE 

 

HS 3305.3000             10                         17        Спрей за коса                                      AB 

 

HS 3305.9000             10                         17        Други продукти за коса AB 

 

HS 3307.1000             10                         17        Средства, използвани преди,             AB 

                                                                              по време и след бръснене 

 

HS 3307.2000             10                         17        Дезодоранти                                         AB 

 

HS 3307.3000             10                         17        Ароматизирани соли                           AB 

 

HS 3307.4900             10                         17        Други средства за 

                                                                             ароматизиране или 
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                                                                             дезодориране на въздух 

                                                                             в помещение 

 

HS 3401.3000             10                          17       Повърхностно активена                        AB 

                                                                              органична материя и 

                                                                              средства за измиване на кожата   

      под формата на течност или лосьон 

                                                                              предварително опаковани за 

                                                                              продажба на дребно, независимо 

                                                                              дали съдържат сапун 

                                                                              

 

HS 3402.2090             10                         17          Други вещества повърхностно   

                                                                                 активно вещество почистващи 

                                                                                 препарати и продукти, 

                                                                                 независимо дали съдържащ сапун 

- 

HS 3808.9400:              9                           17        Дезинфектанти 

 

HS 3808.9400 10           9                           17        Други дезинфектантни 

                                                                                Средства с медицински 

                                                                                свойства 

 

HS 3808.9400 90           9                           13        Други дезинфектанти 

                                                                                средства, които не са използвани за 

                                                                                медицински свойства 

Забележка:* 

А - изисквания за проверка на качеството на внесените продукти и регистрация 

сертификат за съответствие на граничните контролно-пропускателни пунктове. 

Б - изисквания за проверка на качеството на изнесените продукти и дизайн 

сертификат за съответствие на граничните контролно-пропускателни пунктове. 

F - разрешение за внос на застрашени диви животни 

и растения. 

E - разрешение за износ на застрашени диви животни 

и растения. 
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