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Cấm nhập: 

-          Các loại thuốc  kích dục; hàng hoá có đề chữ “Anzac” bên ngoài; 

-          quả cầu thạch anh dùng để bói toán hoặc thôi miên; đá may mắn; 

-          tiền giả; 

-          các sản phẩm được làm trong tù; hoá đơn, trắng hoặc in sẵn có thể điền thông tin và được 

sử dụng như hoá đơn chính thức; 

-          diêm có thành phần là phốt pho trắng hoặc vàng; 

-          bộ lông chim; 

-          nguyên liệu phóng xạ; 

-          thuốc lá sợi; thuốc lá; xì-gà; hoặc thuốc lá bột, trừ trường hợp được nhập khẩu với mục 

đích sử dụng cá nhân; 

-          các loại hộp hoa quả bằng bìa cứng, mới hoặc đã qua sử dụng; 

-          các nguyên liệu có tính chất phá huỷ, chất nổ, chât lỏng hoặc rắn dễ bắt lửa, ga, các chất 

bị oxy hoá và các chất tẩy rửa hữu cơ; chất phóng xạ, 

-          tài liệu có nội dung không đứng đắn hoặc đả kích; 

-          vàng, bạc nén; giấy bạc; 

-          các loại hàng hoá có chứa, hoặc bị nghi là có chứa vũ khí hoặc các thành phần của vũ khí 

bao gồm vỏ hoặc hộp lựu đán súng cối hoặc các bộ phận của chúng, thậm chí không sử dụng 

được; và các loại hàng hoá có hình dạng tương tự bao gồm mô hình và đồ dùng cho sân khấu; 

-          hàng hoá, độc hại hoặc không độc hại, có hình dạng hoặc cấu tạo có khả năng gây nguy 

hiểm cho người hoặc tài sản 

Ghi chú: Mặc dù các loai súng (súng trường, súng lục) không nằm trong danh mục hàng cấm 

nhập của Úc nhưng vẫn thuộc danh mục hàng cấm gửi theo qui định chung của bưu chính. 

-          Sữa và các sản phẩm có thành phần từ sữa. 

-          Hàng thủ công và hàng lưu niệm có chứa hoặc được làm từ các loại hạt. 



-          Bỏng ngô và các loại hạt thô - bao gồm đậu phộng và hạt dẻ. 

-          Trứng và các sản phẩm được làm từ trứng - bao gồm trứng sống và bột trứng. 

-          Rau quả tươi. 

-          Động vật sống- bao gồm chim, trứng chim, cá, các loài bò sát và côn trùng. 

-          Thịt và các sản phẩm làm từ thịt lợn - bao gồm thịt tươi, sấy khô, đông lạnh, hun khói 

hoặc muối. 

-          Cá hồi và các sản phẩm làm từ thịt cá hồi - trừ cá hồi đóng hộp. 

-          Thực vật sống- bao gồm thân, lá, rễ, củ. 

-          Các loại vắc-xin cho người và động vật, các loại thực phẩm chữa bệnh. 

-          Sừng/ nhung hươu, tổ yến. 

-          Đất và cát - bao gồm các sản phẩm có thành phần từ đất, cát. 

Những mặt hàng dưới đây khi bị phát hiện sẽ bị giữ lại và tiêu huỷ bởi Bưu chính Úc hoặc 

các đại lý được uỷ quyền: 

-          Đồ tiếp tê, vật liệu dùng trong quân đội (vũ khí dùng để trang bị cho quân đội) hoặc các 

bộ phận của chúng. 

-          Vật liệu quân sự không sử dụng được hoặc các bộ phận của chúng. 

-          Mô hình hoặc bản sao của các loại vũ khí quân sự và các bộ phận của chúng. 

-          Các loại đạn thật, trơ hoặc mô hình. 

-          Thiết bị gây nổ hoặc trông giống như thiết bị gây nổ nhưng sử dụng được. 

-          Lựu đạn tự chế. 

-          áo chống đạn. 

-          Các loại hàng hoá giống như trên được sử dụng trong biểu diễn sân khấu. 

Các mặt hàng sau đây sẽ bị tịch thu bởi Cục cách ly và kiểm dịch úc: 

-          Chuối sấy, các sản phẩm thịt bò, máu (bò), cần tây, cây có quả hình nón, đồ ăn cho chó, 

xốt ma-do-ne, mì, bỏng ngô, xúc xích Italia, đất. 



-          Vỏ cây, sáp ong, thân cây, phó mát, bơ sữa có vị rượu brandi, trứng, các sản phẩm thịt, 

quả hạch, thịt lợn, cá hồi, rơm. 

-          Đậu, mẫu xét nghiệm sinh vật học, bơ, thảo mộc Trung Quốc, thảo mộc, các sản phẩm bơ 

sữa, bánh trung thu, quả thông, hỗn hợp thơm (gồm hoa khô và hương liệu), xúc xích, thuốc lá. 

-          Các sản phẩm ong, tổ chim, thức ăn cho mèo, quả thuộc giống cam quýt, sừng hươu, 

nguyên liệu thực vật sống, nấm, các phần của cây thông, da sống, hạt, các sản phẩm gỗ. 

Nhập có điều kiện: 

-          Danh mục hàng liệt kê dưới đây được phép nhập khẩu vào Úc nếu có giấy phép của Cục 

Hải Quan và Thuế Úc: 

-          Hàng hoá có giá trị như: đồ trang sức, kim loại quý, đá quí hoặc nửa đá quí, chứng khoán, 

tiền xu, và các văn kiện đàm phán tài chính chỉ được nhập khẩu vào Úc bằng dịch vụ có bảo 

hành. 

-          Tinh chất của rượu, bia, chất lỏng; các sản phẩm có khả năng chữa bệnh bằng điện hoặc 

lực từ; cà phê; thuốc hoặc máy móc hoặc các tài liệu liên quan đến  biện pháp ngừa thai; rượu 

mạnh; đường, mật hoặc si-rô, thiết bị khoa học; thực vật và các bộ phận của chúng bao gồm thân 

và quả; thịt hộp, vắc-xin huyết thanh và vi-rút, các chất độc và dễ lây nhiễm và các loại thuốc 

phải được đóng gói và vận chuyển với những điều kiện của IATA, các loại thuốc mê, chất gây 

nghiện (cũng như thuốc ho và cảm), chất kích thích phải có giấy phép của Bộ Y Tế. 

Úc có sự kiểm dịch rất khắt khe với các sản phẩm: 

Động vật và các sản phẩm làm từ động vật. 

Thực vật và các sản phẩm làm từ thực vật, bao gồm các loại hạt. 

Các sản phẩm có chứa vi sinh vật. 

Đất và cát, các sản phẩm có thành phần từ đất và cát. 

Liên lạc với Cục cách ly và kiểm dịch úc (AQIS) 

Khi người gửi muốn gửi bất kỳ loại hàng hoá nào tới úc, đầu tiên họ nên kiểm tra điều kiện nhập 

khẩu vào úc bằng cách liên lạc với Cục cách ly và kiểm dịch úc (AQIS): 

 Website: www.aqis.gov.au/icon; 

 E-mail: International.mail@aqis.gov.au ; 

 Tel: (+61 2) 6272 3933; 

 Fax: (+62 2) 6272 3468 

http://www.aqis.gov.au/icon
mailto:International.mail@aqis.gov.au


Thông tin cần thiết 

Các giấy tờ hải quan liên quan phải được đính kèm với bưu kiện và phải mô tả chi tiết mặt hàng 

động vật, thực vật, lương thực, đất hoặc các sản phẩm vi trùng học khác. 

Hàng hoá là giầy dép, đồ thể thao và cắm trại phải sạch sẽ. 

Rơm và các vật liệu từ thực vật khác không được sử dụng để đóng gói. 

Thùng ca-ton rau, hoa quả, thịt, trứng (mới hoặc đã qua sử dụng không được dùng để đóng gói). 

Tất cả hàng hoá được nhập khẩu vào úc đều chịu sự kiểm tra chặt chẽ của AQIS sử dụng sự kết 

hợp của tia-X  và chó nghiệp vụ. 

Những cá nhân vi phạm luật kiểm dịch của úc nếu bị phát hiện sẽ bị phạt tới $66,000 AUD 

(tương đương $45,000 USD) hoặc tù 10 năm. 

Những sản phẩm dưới đây sẽ bị giữ lại và tiêu huỷ khi nhập khẩu vào úc: 

Động vật sống và côn trùng: 

Tất cả các động vật sống bao gồm cả loài bò sát (rắn, thằn lằn, rùa) và chim (bao gồm cả trứng 

chim). 

Tất cả các loài côn trùng sống và nhện (bao gồm cả trứng, ấu trùng, nhộng). 

Giun và ốc sên (bao gồm cả trứng). 

Thịt và các sản phẩm từ thịt: 

Các loại thịt tươi và sấy khô (bao gồm thịt bò khô), đông lạnh, hun khói, muối hoặc được chế 

biến bao gồm xúc xích, lạp xường. Thịt hộp có thể được chấp nhận* 

Đồ ăn đóng hộp (bao gồm mì hộp) có chứa thịt. 
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Bánh trung thu có chứa thịt (bao gồm cả thịt gia cầm). 

Các loại thuốc có nguyên liệu từ động vật. 

Thức ăn cho vật nuôi (bao gồm đóng hộp hoặc sấy khô) và đồ chơi cho vật nuôi được làm từ 

động vật. 



Bơ sữa, trứng và các sản phẩm từ trứng: 

Phô mai, bơ, sữa và các sản phẩm khác* 

Đồ ăn đóng hộp và các loại thực phẩm khác có chứa trên 10% bơ sữa hoặc trứng (bánh, sa-lát) 

Sốt mayonnaise. 

Bánh trung thu có chứa trứng. 

Hàng thủ công: 

Đồ lưu niệm, mỹ thuật và các sản phẩm làm từ các bộ phận động vật chưa gia công: da sống, 

răng, xương,. 

Hoa khô và đồ gốm sứ. 

Hàng thủ công được làm từ hạt, quả thông, vỏ cây (dùng để trang trí Giáng Sinh) rơm. 

Rau, hoa quả: 

Các loại rau quả tươi. 

Rau quả khô, bao gồm cả hạt và vỏ. 

Chuối sấy khô. 

Thực vật, hạt và đất: 

Thực vật bao gồm rễ, thân, lá. 

Các loại hạt (bao gồm cả hạt đóng gói với mục đích thương mại*) 

Đất (lưu niệm hoặc làm mẫu) và cát (bao gồm cả tranh cát). 

Giầy dép (giầy bóng đá hoặc đi bộ) có dính đất. 

Quà tặng và đồ chơi làm từ các loại hạt, cát và rơm. 

Thực vật sấy khô: 

Chè, hạt hoặc vỏ khô (cam, chanh, táo). 

Các loại thuốc có thành phần thảo dược, hạt vỏ cây, nấm. 

Đậu phộng, bỏng ngô. 



Thiết bị y tế: 

Thiết bị y tế và mẫu động vật. 

Bộ đồ nghề dùng để chẩn đoán và vi sinh vật * 

*áp dụng một vài điều kiện đặc biệt- kiểm tra với AQIS 

Để có thêm thông tin về kiểm dịch của bất kỳ hàng hoá nào, liên lạc với AQIS theo địa chỉ đã 

được cung  cấp ở trên. 

 


