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Изисквания на китайското законодателство за вноса 

на козметични продукти 

 

 

Управлението на въпросите, свързани с вноса на козметика в Китай (включително 

дезинфектанти), се извършва от  Китайската държавна администрация  по храните и 

лекарствените средства (China Food and Drug Administration, CFDA) 

В Китай козметиката се класифицира в два класа: обикновени продукти и козметика 

за специални приложения. Първата група включва: грижа за косата, грижа за кожата, грижа 

за ноктите, грим и ароматни продукти. Втората група включва: средства за стимулиране 

растежа на косата, оцветяване и къдрене, епилация, бодибилдинг, дезодориращи средства, 

както и такива за отстраняване на петна, слънцезащитни продукти и козметично мляко. 

В момента всички козметични продукти подлежат на задължително регистрация в 

CFDA, след което заявителят получава „Удостоверение за регистрация на внесена 

козметика" или "Санитарен сертификат на вносен козметичени продукти за специална 

употреба.” Без един от тези документи продажбата на такива продукти в Китай е забранена. 

Те се издават за период от 4 години, след което повторно се прави регистрация.  

Кандидатът може да бъде само лицензирано юридическо лице за производство и 

продажба на козметика от съответната категория. Продуктите, доставяни от България за 

Китай, трябва да отговарят на санитарните условия и хигиенни изисквания, определени от 

китайското правителство. 

Стандарти – списъкът на стандартите е публикуван на уебсайта на агенцията. Можете 

да прочетете посочените изисквания на китайски език на уебсайт http://www.doc88.com или 

чрез платен специализиран интернет портал (chinesestandard.net), можете да си поръчате 

текстова версия. 

За да направите продажби на китайския пазар, трябва отделно да преминете 

процедура за сертифициране на отделните продукти и етикети. За тази цел, чужда компания 

износител трябва да предаде образци на стоките на китайската компания вносител, 

протокол за изследване, сертификати за качество и произход, които са необходими за 

регистрацията в Главната администрация за контрол на качеството, инспекция и карантина 

на КНР (AQSIQ). 

В съответствие с разпоредбите на китайския стандарт GB7718-2011,  за сертифициран 

етикет трябва да бъдат подадени на AQSIQ нейната извадка, предназначена за продажба на 

дребно с превод на китайски. Етикетът на храните трябва да бъде маркиран и съдържащ 

следната информация: 

- наименование, характеристики, нето тегло и дата на производство на стоките; 

- данни за съставките; 

- име, адрес и информация за контакт на производителя; 

- условия на съхранение, срок на годност; 

- стандартен код на продукта; 

- общи имена на държавните стандарти за използвани хранителни добавки; 

- сериен номер на лиценза на производителя; 

- друга информация, която трябва да бъде посочена на маркировката в съответствие 

със законодателството, разпоредби или стандарти за безопасност на хранителните 

продукти. 

Китайското законодателство определя тарифата за регистрация на всеки етикет в размер 

на 2300 юана, а срокът за сертифициране е 60 календарни дни. 

 

Данни за митническата тарифа на КНР относно преференциалните тарифни ставки, 

използвани през 2017 г. при внос на козметика в Китай : 
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Таблица 

Тарифно администриране на козметика в КНР 

HS код  вносни 

мита % 

ДДС,%  вид контрол * 

HS 3304.9900 

 

6.5 17 Друга козметика или 

продукти за грим и 

продукти за грижа за 

кожата  

ABFE 

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, по време и след 

бръснене 

AB 

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 

дезодориране на въздух в 

помещение 

 

 

HS 3401.3000 10 17 Повърхностно активна 

органична материя и 

средства за измиване на 

кожата  под формата на 

течност или лосион, 

предварително опаковани 

за продажба на дребно, 

независимо дали 

съдържат сапун 

AB 

HS 3402.2090 10 17 Други вещества, 

повърхностно активни 

вещества, почистващи 

препарати и продукти, 

независимо дали 

съдържат 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 дезинфектантни 

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. 

B - 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.  

 
СТИВ Пекин 
Август 2020 г. 


