
 اإلعفاء من الرسوم الجمركیة امتیازاتالمسافرون ــــ 
االمتیازات الخاصة تطبق . یحق للمسافرین الدولیین، بما في ذلك أفراد الطاقم، الوافدین إلى أسترالیا، الحصول على عدد من االمتیازات التي تتعلق بالسلع

لحقائب باإلعفاء من الرسوم الجمركیة طالما كانت السلع مخصصة لالستخدام الشخصي وفي حوزة المسافر كجزء من أمتعتھ المحمولة یدویًا أو داخل ا
 .المفحوصة

 :من الرسوم والضرائب إذا كانت الشخصیة السلعتُعفى 
 شھراً أو أكثر قبل وصولھ إلى أسترالیا، 12ملكاً للمسافر واستخدمھا لمدة  •
ً (إذا تّم استیرادھا بشكل مؤقت  •  ).قد تطلب دائرة الھجرة وحمایة الحدود ضماناً نقدیاً أو بنكیا

لسلع التي یقوم قد تخضع ا. وقد تنطبق حدود على سلع أخرى، بما في ذلك المشتریات التي تم شراؤھا بالخارج ومن السوق الحرة عند الوصول إلى أسترالیا
 .    السكان بشرائھا من أسواق حرة أثناء سفرھم خارج أسترالیا للرسوم أو الضرائب عند عودتھم

 .تنطبق امتیازات مختلفة على الركاب والطاقم: ملحوظة

 امتیازات الركاب
 :الضرائبأو /والكحول والتبغ المعفي من الرسوم و العامة التالیة السلعیحق للركاب إعادة 

 )ال تشمل المالبس المصنوعة من الفراء(المالبس الشخصیة واألحذیة  •
 )ال تشمل العطور المركزة(أدوات النظافة الشخصیة أو الزینة  •
التي تم شراؤھا على أنھا معفاة من الرسوم أو الضرائب عند مغادرة  السلعالتي أحضرھا المقیمون وأخذوھا عند المغادرة ثم عادوا بھا، باستثناء  السلع •

 .أسترالیا أو التي تم استرداد قیمة الضرائب المدفوعة عنھا بموجب برنامج استرداد أموال السیاح
 التي أحضرھا الزوار إلى أسترالیا والتي سیتم أخذھا عند مغادرة أسترالیا السلع •
 شھًرا قبل الشراء 12التي امتلكھا واستخدمھا المسافر لمدة ) المالبس المصنوعة من الفراءبما في ذلك (الشخصیة  السلع •
ال یتم إدراج منتجات (دوالر أسترالي لكل طفل  450و دوالر أسترالي للشخص البالغ  900المواد األخرى التي ال یتجاوز إجمالي سعر شرائھا  •

 )والر أستراليد 900الكحول والتبغ ضمن نطاق االمتیاز البالغ 
 سنة أو أكثر 18لتر من المشروبات الكحولیة لكل راكب یبلغ من العمر  2.25 •
سیجارة، باإلضافة إلى علبة مفتوحة لكل راكب یبلغ من  25، أي ما یعادل حوالي )السجائر، أو سجائر اللف... إلخ(غرام من التبغ بشتى أنواعھ  25 •

 .عاما أو أكثر 18العمر 

 امتیازات أفراد الطاقم 
 :یحق ألعضاء الطاقم الحصول على االمتیازات التالیة

 )ال تشمل العطور المركزة والمالبس المصنوعة من الفراء(المالبس وأدوات النظافة الشخصیة أو الزینة مثل مستحضرات التجمیل  •
 التي أحضرھا أفراد الطاقم إلى أسترالیا والتي سیأخذونھا معھم عند المغادرة السلع •
 دوالر أسترالي 450المواد األخرى التي ال یتجاوز إجمالي سعر شرائھا •
 سنة أو أكثر 18لتر من المشروبات الكحولیة لكل فرد من أفراد الطاقم یبلغ من العمر  2.25 •
سیجارة، باإلضافة إلى علبة مفتوحة لكل فرد من أفراد  25، أي ما یعادل حوالي )لسجائر، أو سجائر اللف...إلخا(غرام من التبغ بشتى أنواعھ  25 •

 .عاما أو أكثر 18الطاقم یبلغ من العمر 

 .ال یمكن للطاقم تجمیع امتیازاتھم



 

 2017 حزیران/یونیو 2االمتیازات المعفاة من الرسوم الجمركیة،  —المسافرون 
 

 
 تجاوز حدود اإلعفاء من الرسوم الجمركیة

العامة، أو  (السلععند تجاوز المسافر للحدود المعفاة من الرسوم الجمركیة المقررة في أسترالیا، تنطبق رسوم وضرائب على جمیع المواد من ھذا النوع 
 .التي تعدت الحد المسموح بھ السلع، ولیس فقط )المشروبات الكحولیة، أو التبغ

 
مع تقدیم ما یثبت شرائھا لمسؤول قوات الحدود  السلعإذا كان بحوزة المسافر أي أشیاء تتجاوز حد اإلعفاء الجمركي، فإنھ یجب علیھ اإلفصاح عن 

 .األسترالیة الحتساب أي رسوم جمركیة وضرائب واجبة السداد
 

 .المسافر في توقیع جزاءات على الشخص المسافر بحوزةھي  التي تتجاوز حد اإلعفاء الجمركي والتي السلعقد یتسبب عدم اإلفصاح عن 
 

 تجمیع المخصصات الفردیة من قبل المجموعات األسریة التي تدخل إلى أسترالیا 
المثال، معالجة على سبیل (البحریة مع تقییم مدى أھلیتھم معاً /یحق للمجموعات األسریة تجمیع امتیازاتھم عند وصول أفراد األسرة على ذات الرحلة الجویة

 ).ھذا األمر على الحدود
 

 :یلي یحق لھا اقتناء ما) من األطفال 2من البالغین،  2(األسرة التي تتكون من أربعة أفراد : على سبیل المثال
 )لتر 4.5= لتر   2.25الكحول للبالغین الذي یقدر بـ  امتیاز x 2(لتر من المشروبات الكحولیة  4.5 •
 العبوات المفتوحة× 2باإلضافة إلى ) سیجارة 50= سیجارة  25التبغ للبالغین الذي یقدر بـ  امتیاز× 2(عدد سیجارة  •
بما في ذلك الھدایا، والھدایا التذكاریة والكامیرات والمعدات اإللكترونیة والسلع الجلدیة والمجوھرات (دوالر  2.700بضائع عامة تقدر قیمتھا بـ  •

 450( 18السلع العامة لألطفال ممن ھم دون سن  امتیاز×  2) + دوالر 900(السلع العامة للبالغین  امتیاز×  2) (والساعات والسلع الریاضیة
 )).دوالر

 
على سبیل المثال، إذا كان ھناك أخ وأخت یسافران معاً وقد اشتریا . ات معفاة من الرسوم الجمركیة في حال الملكیة المشتركةامتیازقد یتم منح تجمیع 

 .فإنھما لدیھما القدرة على تجمیع امتیاز اإلعفاء الجمركي -)مثل، إیصال/فاتورة شراء(ومعھما وثائق تثبت الملكیة المشتركة  -راك سویًا إحدى السلع باالشت
 

 العودة إلى أسترالیا ببضائع تخضع إلى شروط برنامج استرداد أموال السیاح
التي تخضع لضریبة السلع والخدمات بموجب برنامج استرداد أموال السیاح، فإنھ یجب علیھ  السلععند عودة المسافر إلى أسترالیا وبصحبتھ مجموعة من 

 .  دوالر أسترالي 900 تتعدى قیمة امتیاز المسافر التي تبلغ السلعالوارد في بطاقة المسافر إذا كانت قیمة ھذه  3في خانة السؤال  السلعاإلفصاح عن ھذه 
 

 .إلى أسترالیا السلعالتي تتعدى قیمتھا امتیاز المسافر إذا ما تم إحضار ھذه  السلعیجب إعادة تسدید الرسوم المقررة لضریبة السلع والخدمات على 
 

 
 




