ИНФОРМАЦИЯ

ОТНОСНО: Изисквания за внос, процедури и регистрационен режим при вноса на
козметични продукти в Социалистическа република Виетнам

През 2021 г. козметичната индустрия във Виетнам достигна обороти от 2.011 млрд.
щ. дол. Виетнам работи за премахване на митата за вносната козметика въз основа на
няколко споразумения за свободна търговия, подписани с други страни, сред които е и
Споразумението за свободна между Европейския съюз и Виетнам (EVFTA), в сила от 1
август 2020 г. Според разпоредбите на EVFTA, Виетнам се задължава да премахне напълно
вносните мита за козметични продукти от ЕС след седем години от влизането в сила на
споразумението, през 2027 г. Дотогава ще се налагат определените мита, съгласно
Митническата тарифа на СР Виетнам от 2012 г. и приложимия принцип за найоблагодетелствана нация. Митата за етерични масла и козметични продукти са в много
голям диапазон от 5% до 27% според съответния продукт. (Цялостната информация за
вносните мита е налична в EVFTA.)
При вноса на козметични продукти се налага и ДДС в размер на 10% (в периода
2022-2023 г. ДДС ще бъде намален на 8%, съгласно правителствената програма за
социално-икономическо възстановяване на виетнамската икономика от последствията от
пандемията от Ковид-19).
Настоящото развитие на козметичния сектор във Виетнам показва огромен
потенциал за чуждестранните производители, като парфюмите, гримовете, продуктите за
коса и тяло и етеричните масла са сред най-обещаващите козметични артикули.
Във Виетнам са регистрирани около 400 козметични бранда, от които 90% са
собственост на чуждестранни инвеститори - предимно от Република Корея (30%), Европа
(23%), Япония (17%), Тайланд (13%) и САЩ (10%).
Съгласно законодателството в СР Виетнам, под козметичен продукт се определят
вещества или препарати, използвани външно и прилагани върху външните части на
човешкото тяло (кожа, коса, нокти, устни) или зъби и лигавица на устата с основна цел
почистване, ароматизиране, промяна на външните характеристики или формата, или
коригиране на миризмата на тялото. Във Виетнам процесът на регистрация на вносна
козметика се регулира от Виетнамската администрация по лекарствата (Drug
Administration of Vietnam) към Министерството на здравеопазването на Виетнам. Преди да
започнат да търгуват с продуктите си от вносителите, съответно износителите, се изисква
да получат съответните местни сертификати.
Процедура по регистрация
Регистрацията на козметичен продукт във Виетнам стартира с досие
кандидатстване, което трябва да съдържа:
 Декларация за козметичния продукт (Рroclamation report of cosmetics).
 Удостоверение за регистрация на фирмата-вносител за внос на козметика.
 Пълномощно от производителя/собственика на продукта за извършване
регистрация към виетнамския партньор/фирма-вносител, на английски език.
 Сертификат за свободна продажба (Certificate of Free Sale), издаден
компетентен орган в страната на произход или на износ, който указва,
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съответният козметичен продукт може да бъде продаван в тази страна.
Сертификатът следва да бъде издаден на английски език, заверен в българското
МВнР и в Посолството на СР Виетнам в София.
Процесът отнема 2-3 месеца от датата на подаване.
Също така се изисква досие за регистрация на козметичния продукт, което
съдържа:
 Описание на продукта и резюме на административните документи.
 Качество на продукта.
 Качество на материалите.
 Безопасност и ефективност на продукта.
Производителите на козметични продукти са длъжни да оценят безопасността на
своите продукти в съответствие с указанията за безопасност, регламентирани в Директива
за козметиката на страните от АСЕАН (ASEAN Cosmetic Directive), които прилага
Виетнамската администрация по лекарствата. Приложение 06-MP определя ограниченията,
определени за тежки метали и микробни параметри. Изискванията са строги, за да се
предотвратят здравословни проблеми. В тази връзка, както местно произведените, така и
вносните козметични продукти трябва да преминат през процедура по регистрация, преди
да могат да бъдат разпространявани на виетнамския пазар.
Виетнамската администрация по лекарствата издава регистрационен номер за всеки
козметичен продукт в рамките на три работни дни след като одобри заявлението и
дължимата такса бъде заплатена.
Регистрационният номер е валиден за срок от пет години и може да бъде удължен
преди изтичането му.
При реализиране на внос на вече регистриран козметичен продукт от ЕС е
необходим само документ EUR 1 (или регистрация по системата REX на ЕС). Това е
изискване, залегнало във влязлото в сила на 1 август 2020 г. Споразумение за свободна
търговия между ЕС и Виетнам, раздел „Произход на стоки и услуги“.
Изисквания за етикетиране
Етикетите трябва да са написани на английски или виетнамски и да включват
следната информация:
 Име на продукта и неговите функции
 Инструкции за употреба
 Пълната формула от съставки
 Страна на произход
 Име на дистрибутора
 Количествено определяне
 Партиден номер
 Срок на производство или срок на годност
 Предупреждения и предпазни мерки
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