
NHÂT BẢN  

HÀNG CẤM NHẬP - NHẬP CÓ ĐIỀU KIỆN 

Cấm nhập: 

-          Hoa quả tươi thuộc giống cam quýt, quả hồng bì, cây sơn trà Nhật Bản, quả mận, đào, quả 

lựu, sung, đu đủ, quả nhãn, lựu, ổi, lê tàu, chôm chôm, quả cau, cây hải cao, cà chua và cây cà; 

quả dầy cơm, quả mít, quả vú sữa, quả roi, quả xoài, ớt, chuối chín, nho tươi, lá và quả dưa chuột 

tươi, dưa hấu, quả dưa thơm, bí ngô, 

-           côca và lá cây côca; 

-           làm giả, xoá đi hoặc bắt chước hoá đơn tiền và tiền, giấy bạc, cổ phiếu; dụng cụ làm dấu 

dùng để làm con dấu hoặc nhãn giống như dấu niêm phong thuế; 

-          các chất, dụng cụ  dùng để hút thuốc phiện; 

-           tài liệu làm tổn hại đến trật tự xã hội hoặc đạo đức, vd: phim, tranh ảnh, sách báo, băng 

viđêô, thẻ, tranh vẽ tay, điêu khắc, trạm trổ; 

-          hàng hoá vi phạm bản quyền, mẫu đã đăng ký, thiết kế, thương hiệu, quyền tác giả. 

-          Súng ngắn, súng cầm tay, các bộ phận và phụ tùng của chúng, 

-           đạn dược và thuốc gây nghiện không có sự cho phép chính thức của các cơ quan có thẩm 

quyền. 

-          Đồng hồ. 

-          Hàng hoá vi phạm bản quyền sáng chế, mẫu, thiết kế, nhãn hiệu thương mại, quyền 

tác giả như đã được chỉ ra trong danh sách hàng cấm nhập bị cấm nhập khẩu vào Nhật 

Bản. 

-          Chất nổ, chất dễ bắt lửa và các chất nguy hiểm khác được nêu trong qui định của Bộ bưu 

chính viễn thông; 

-          Thuốc độc hoặc thuốc có tác động mạnh hoặc những chất có tác động mạnh khác (không 

bao gồm những loại hàng này được gửi đi bởi chính phủ, bác sỹ, y sỹ, dược sỹ,... hoặc những 

người có thẩm quyền liên quan đến chất độc và chất có tác động mạnh). 

-          Những sinh vật sống mang bệnh hoặc những chất được coi là có mang những sinh vật trên 

(ngoại trừ được gửi đi bởi chính phủ hoặc bacs sỹ, dược sỹ, bác sỹ thú y, viện nghiên cứu vi 

trùng học). 

-          Cần sa, nicôtin, thuốc phiện. 



Hàng nhập có điều kiện: 

-          Động vật sống và các sản phẩm động vật. 

-          Các sản phẩm thực vật. 

-          Thực phẩm đã chế biến, đồ uống, rượu và dấm, thuốc lá và các thế phẩm của thuốc lá. 

-          Các sản phẩm khoáng; các sản phẩm của công nghiệp hoá học hoặc liên quan. 

-          Gỗ thịt hoặc các nguyên liệu khác bằng sợi cenluloza; giấy và bìa, rác và mảnh vụn của 

chúng. 

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

-          Gỗ và các sản phẩm từ gỗ, gỗ than; li-e và các sản phẩm từ li-e; rơm, cò giấy và các 

nguyên liệu dùng để bện tết; các đồ làm bằng liễu gai. 

 


