ИНФОРМАЦИЯ

Съгласно член 3 от Закон №. 26/2017 за Козметичните продукти в Р.Албания.
„Козметичен продукт“ е всяко вещество или смес, предназначени да бъдат в контакт с
външните части на човешкото тяло (епидермис, коса, нокти, устни и външни полови
органи) или зъби, лигавици на устната кухина, с единствената цел или основно
почистване, парфюмиране, промяна на външния им вид, защита и поддържане в добро
състояние или коригиране на телесната миризма.

Закон № 102 от 31.07.2014 г. „Митнически кодекс на Република Албания” е сближен
частично с Регламент № 102. 952/2013 „Митнически кодекс на Европейския Съюз“ и се
основава на редица други европейски актове, които уреждат специфични митнически
елементи. Митническата администрация от септември 2014 г. е приложила частично
Закон № 8444 от 29.01.1999 г. и частично Закон № 102/2014 от 31.07.2014 г.
Разпоредбите на новия Кодекс и ПМС № 919 от 29.12.2014 г. относно оторизираните
икономически оператори, митническите опростявания и освобождавания са влезли в
сила от 1 януари 2015 г. От 1 юни 2017 г. е влязъл в сила новият Митнически кодекс (за
частта от митническите режими на нарушения).
Относно процедурата по регистрация на козметничните продукти следва :
Уведомление до Министерството на здравеопазването на Р.Албания.
Преди даден продукт да бъде пуснат на пазара, отговорното лице трябва по електронен
път да предостави определена информация на Министерството на здравеопазването във
връзка с категорията на продукта, данните за контакт на отговорното лице; произход на
продукта; наличие на наноматериали в продукта; условия за съхранение; наименование
на определени опасни вещества и др. След като продуктът бъде пуснат на пазара,
оригиналният етикет и снимката на продукта също трябва да бъдат изпратени до
министерството.
На основание чл.12 от Закон № 26/2017 г. „За козметичните продукти“, съобщението за
пускане на пазара на козметични продукти се изпраща в електронен вид на следния
адрес:
info.kozmetika@shendetesia.gov.al
като съответните електронни формуляри се изтеглят от следния интернет адрес
https://shendetesia.gov.al/publikime-kozmetika/

Стоки с произход от ЕС, трябва да бъдат съпроводени с EUR - 1 сертификат и фактура.
Начислява се 20% ДДС върху стойността на фактурата и +- 1% амбалажна такса
(пакетаж) върху стойността на фактурата.

Контактни данни:
Главна дирекция „Митници“ Р.Албания
https://dogana.gov.al/c/173/332/drejtoria-e-pergjithshme
Tiranë, Kashar Mëzez, Lagjia Fushë Mëzez, autostrada Tiranë-Durrës, km 1, Qendra "Pajtoni
Bussines Center", kati 5.
Tel: +355 42 232 988
Cel: +355 684053453
Email: helpdesk.dpd@dogana.gov.al

Info Point Tel: +355 42 253 820

(час 8.00 - 16.00 от понеделник до петък)

Тарифните номера по продукти се намират на следния сайт на албанските митници
КОМБИНИРАНА НОМЕНКЛАТУРА НА СТОКИ 2017г
https://dogana.gov.al/dokument/610/nk-2017-totali-me-paketen-e-2017

Изготвил:
М.Миланов
СТИВ – Тирана
18.03.2022 г.

