
HÀN QUỐC  

HÀNG CẤM NHẬP -  NHẬP KHẨU CÓ ĐIỀU KIỆN 

 Cấm nhập: 

-          Súng đồ chơi; 

-          đồ trang sức, kim loại quý, vàng, bạc, kim cương, vàng nén (ngoại trừ hàng có bảo hành); 

-          tài liệu và sách ảnh hưởng đến hoà bình và trật tự xã hội; tài liệu sử dụng cho hoạt động 

tình báo (tuy nhiên, sách bình thường, báo và tạp chí xuất bản định kỳ được chấp nhận bằng bất 

cứ ngôn ngữ nào bao gồm cả Experantô). 

-          phôi, vi trùng gây bệnh; 

-          tẩu thuốc phiện; 

-          tiền xu hoặc tiền giả; giấy bạc, giấy hẹn trả tiền; séc; trái phiếu, cổ phiếu trả cho người 

cầm (ngoại trừ gửi có bảo hành); 

-          tem giả; 

-          nhân sâm; 

-          muối; 

-          thực vật; 

-          động vật sống; thịt các loại bao gồm thịt vụn ăn được, các sản phẩm từ thịt và thực phẩm 

cho vật nuôi, tằm; 

-          thuốc độc chết người. Bật lửa khí butan và nguyên liệu nạp (bật lửa không nạp được chấp 

nhận), 

-          thuốc lá; chất gây nghiện và các loại thuốc cấm; 

-          hàng hoá làm giả và các sản phẩm vi phạm luật bản quyền. 

-          Cenluloza nitrat (bao gồm colođion); 

-          Xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép, cơ giới hoá khác, có trang bị vũ khí hoặc 

không; 

-          Các thiết bị dùng để thở khác, mặt nạ khí (không bao gồm các mặt nạ bảo vệ không có 

các bộ phận máy móc hoặc máy lọc thay thế); 



-          Vũ khí, đạn dược, các bộ phận và phụ tùng của chúng; 

Nhập có điều kiện: 

-          Đường và bánh kẹo; 

-          Tinh chất mạch nha; thực phẩm đã chế biến từ bột mỳ, bột xay thô, tinh bột hoặc tinh chất 

mạch nha; 

-          Táo tía đã chế biến; 

-          Các chất phóng xạ và đồng vị phóng xạ; 

-          Dao, kiếm; 

-          Kính viễn vọng cho súng cầm tay các loại; 

Bưu gửi có chứa hàng hoá có nguồn gốc từ nước ngoài có tổng  trị giá 100$ không phải trả thuế 

Hải Quan. Tuy nhiên, hàng hoá có giá trị không vượt quá giới hạn như trên nhập khẩu với mục 

đích thương mại, vd: vài bưu kiện riêng lẻ chứa cùng một loại mặt hàng và đến cùng một địa chỉ 

nhận thì phải chịu thuế Hải Quan. Nhập có điều kiện không áp dụng cho hàng là quà biếu, tặng; 

Hội chữ thập đỏ; hàng cứu trợ được gửi bởi các tổ chức từ thiện của nước ngoài. 

 


