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Cấm nhập: 

 Các loài động vật sống, ngoại trừ ong, đỉa, tằm và côn trùng; 

 Tất cả các loại động vật chết, ngoại trừ côn trùng và loài bò sát; 

 Tất cả các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật; 

 Cây trồng và các loại thực vật, các sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật (hoa quả, rau và cá 

dễ dàng bị phân hủy và bốc mùi); 

 Các loại đồ uống có thể đánh thuế, dễ bắt lửa chứa 5% lượng cồn bằng trọng lượng; 

 Cà phê; 

 Chất gây nghiện; thuốc phiện, và có dẫn xuất từ các chất này; thuốc; các loại thuốc kích 

thích, gây ảo giác, giảm đau được liệt kê trong danh sách những chất bị hạn chế; 

 Dụng cụ ngừa thai hoặc phá thai vi phạm luật pháp hoặc các tài liệu cung cấp thông tin 

về vấn đề này; 

 Chất điều hòa đất/cải tạo đất, trừ than bùn; phân bón; 

 Chất nổ; các chất dễ bắt lửa; thành phần cấu tạo máy móc, y học dễ bắt lửa hoặc bốc chát, 

bao gồm vỏ đạn, đầu đạn bằng kim loại; 

 Bộ da, lông chồn; bộ lông chồn Xi-bia, chồn Mac-net, Vizon có nguồn gốc từ USSR hoặc 

Trung Quốc đại lục cũng như từ các nước khác; 

 Than, than bánh; cặn bã của lie; amiang; 

 Lông và da của các loài chim, ngoại trừ phục vụ cho mục đích khoa học hoặc giáo dục; 

 Các mặt hàng vi phạm luật bản quyền của Mỹ, và những mặt hàng có tên hoặc nhãn hiệu 

xâm phạm tên thương hiệu đã được đăng ký bảo hộ tại Mỹ, trừ khi có sự đồng ý của nhà 

sở hữu thương hiệu bằng văn bản; 

 Vé, quảng cáo hoặc thông báo xổ số; 

 Chuỗi thư được biết đến như là thư "snowball"; 

 Các sản phẩm điện tử phát ra tia phóng xạ. 

Nhập có điều kiện: 

 Nhập có điều kiện áp dụng cho nhập khẩu ong, tằm, côn trùng và loài bò sát; 

 Các loại thịt (bò, lợn, cừu hoặc gia cầm) hoặc các sản phẩm thịt nếu được nấu chín và để 

trong những bao gói được niêm phong kín đảm bảo không dễ dàng bị phân hủy mà không 

cần làm lạnh; 

 Các sản phẩm thịt động vật ăn được không được phép nhập ngoại trừ vì mục đích chữa 

bệnh hoặc sinh học với sự cho phép của ban kiểm duyệt động thực vật, cục thú ý, thuộc 

Bộ Nông Nghiệp Mỹ; 

 Thực vật và các sản phẩm thực vật bị cấm hoặc hạn chế nhập của cục kiểm dịch thực vật 

hoặc những quy định của Bộ nông nghiệp Mỹ; 

 Các chất phát ra tia phóng xạ; 

 Huyết thanh, vắc xin, virut hoặc các sản phẩm sinh học khác dùng để điều trị cho động 

vật trong nước; 



 Các loại sinh vật, cấy hoặc sưu tầm sinh vật hoặc virut, hoặc bắt nguồn từ chúng, có thể 

gây ra hoặc gieo rắc bệnh của động vật, đòi hỏi phải có giấy phép nhập khẩu được cấp 

bởi Bộ nông nghiệp Mỹ; 

 Thuốc lá; 

 

Nhập khẩu mặt hàng dệt may và sản phẩm dệt may qua đường bưu điện phải đáp ứng 

được những điều kiện dưới đây: 

1. Mục đích thương mại: Đối với những mặt hàng dệt may không phải có nguồn gốc từ 

Singapore áp dụng hạn ngạch hoặc thủ tục visa tương ứng áp dụng cho từng nước nhập 

khẩu. 

2. Mục đích sử dụng cá nhân: Các mặt hàng dệt may nhập khẩu với mục đích sử dụng cá 

nhân bất kể từ nước nào đều không đòi hỏi TEXTILE VISAS. Tuy nhiên, phải đi kèm với 

những giấy tờ sau: 

 Tờ khai Hải quan quốc tế, Parcel Dispacth Note - cung cấp đẩy đủ và chính xác miêu tả, 

nội dung và giá trị hàng hóa. 

 Một bản copy invoice hoặc bill của người bán mô tả chính xác hàng hóa và giá bán. Nếu 

không có invoice hoặc bill (quà tặng hoặc hàng đã sử dụng), người gửi có thể cung cấp 

giá bán lẻ của mặt hàng đó. 

Những tài liệu trên phải đính kèm ở bên ngoài của bưu gửi. 

Hàng hóa được gửi từ nhà thiết kế đến khách hàng ở Mỹ được coi như là hàng cá nhân tùy thuộc 

vào từng trường hợp cụ thể liên quan. 

 


