
 

 

Ταξιδιώτες---εκπτώσεις φορολογήτων 
Οι διεθνείς ταξιδιώτες, περιλαμβανομένων των πληρωμάτων, που έρχονται στην Αυστραλία δικαιούνται ένα 
αριθμό εκπτώσεων για αγαθά. Οι εκπτώσεις αφορολογήτων ισχύουν για είδη που προορίζονται για προσωπική 
χρήση και βρίσκονται στις χειραποσκευές η τις παραδοτέες αποσκευές του επιβάτη.     

Τα προσωπικά είδη είναι ελεύθερα δασμών και φόρων αν:  

• ανήκουν και χρησιμοποιούνται από τον ταξιδιώτη στο εξωτερικό για 12 μήνες ή περισσότερο πριν από την 
άφιξη στην Αυστραλία, ή 

• εισάγονται προσωρινά (ίσως απαιτείται εγγύηση σε μορφή μετρητών ή εγγυητικής επιστολής τράπεζας από 
το Υπουργείο Μετανάστευσης και Προστασίας Συνόρων). 

Ίσως ισχύουν όρια για άλλα είδη, περιλαμβανομένων αγορών που έγιναν στο εξωτερικό και σε καταστήματα 
αφορολογήτων κατά την άφιξη στην Αυστραλία. Όταν οι μόνιμοι κάτοικοι αγοράζουν είδη από καταστήματα 
αφορολογήτων όταν ταξιδεύουν εκτός Αυστραλίας, αυτά τα είδη ενδέχεται να υπόκεινται σε δασμούς ή φόρους 
κατά την επιστροφή. 
 
Σημείωση: Ισχύουν διαφορετικές εκπτώσεις για επιβάτες και πληρώματα. 

Εκπτώσεις για επιβάτες 
Οι επιβάτες δικαιούνται να φέρουν κατά την επιστροφή τους τα εξής γενικά είδη, οινοπνευματώδη ποτά, και 
προϊόντα καπνού αδασμολόγητα και/ή αφορολόγητα: 

• Προσωπικά είδη ένδυσης και υπόδησης (δεν περιλαμβάνονται τα γουναρικά) 

• είδη προσωπικής υγιεινής ή καλλωπισμού (μη συμπεριλαμβανομένων συμπυκνωμένων αρωμάτων) 

• είδη που έφεραν κατά την επιστροφή τους μόνιμοι κάτοικοι που τα είχαν κατά την αναχώρησή τους από 
την Αυστραλία, εκτός από είδη που αγοράστηκαν χωρίς δασμούς και φόρους κατά την αναχώρηση από 
την Αυστραλία ή για τα οποία δόθηκε επιστροφή φόρων σύμφωνα με το Tourist Refund Scheme 

• είδη που έφεραν στην Αυστραλία επισκέπτες και τα οποία πήραν πάλι κατά την αναχώρησή τους 

• προσωπικά είδη (περιλαμβανομένων γουναρικών) που ο ταξιδιώτης κατείχε και χρησιμοποιούσε για 12 
μήνες πριν την εισαγωγή τους 

• άλλα είδη συνολικής αξίας αγοράς που δεν ξεπερνά τα AUD$900 ανά ενήλικο και  AUD$450 ανά παιδί (τα 
οινοπνευματώδη και τα προϊόντα καπνού δεν περιλαμβάνονται σ’ αυτή την έκπτωση των   AUD$900) 

• 2.25 λίτρα αλκοολούχα ποτά για κάθε επιβάτη άνω των 18 ετών 

• 25 γραμμάρια καπνού οποιασδήποτε μορφής (τσιγάρα, καπνό χύμα, κ.λπ.), που αντιστοιχεί σε 25 τσιγάρα 
περίπου, και ένα ανοιγμένο πακέτο, για κάθε επιβάτη άνω των 18 ετών. 
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Εκπτώσεις για μέλη πληρωμάτων 

Τα μέλη πληρωμάτων δικαιούνται τις εξής εκπτώσεις: 
 
• είδη ρουχισμού, προσωπικής υγιεινής ή καλλωπισμού όπως προϊόντα περιποίησης (μη 

συμπεριλαμβανομένων συμπυκνωμένων αρωμάτων) 

• είδη που έφεραν πίσω μέλη πληρωμάτων και τα οποία θα βγουν από την Αυστραλία κατά την αναχώρησή 
τους 

• άλλα είδη συνολικής αξίας αγοράς που δεν ξεπερνά τα AUD$450 

• 2.25 λίτρα αλκοολούχα ποτά για κάθε επιβάτη άνω των 18 ετών, και 

• 25 γραμμάρια καπνού οποιασδήποτε μορφής (τσιγάρα, καπνό χύμα, κ.λπ.), που αντιστοιχεί σε 25 τσιγάρα 
περίπου, και ένα ανοιγμένο πακέτο, για κάθε μέλος πληρώματος άνω των 18 ετών. 

 
Τα μέλη πληρωμάτων δεν μπορούν να ομαδοποιήσουν τις εκπτώσεις τους. 

Υπέρβαση των ορίων αφορολογήτων 
Αν ο ταξιδιώτης υπερβεί τα αφορολόγητα όρια της Αυστραλίας, θα επιβληθούν δασμοί και φόροι σε όλα τα είδη 
συνολικά (γενικά είδη, αλκοολούχα ή προϊόντα καπνού) και όχι μόνο στα είδη που υπερβαίνουν το όριο.   
 
Αν ο ταξιδιώτης έχει ο,τιδήποτε στην κατοχή του που υπερβαίνει την έκπτωση αφορολογήτου, πρέπει να 
δηλώσει τα είδη και να παρουσιάσει αποδείξεις της αγοράς τους σε έναν υπάλληλο της Australian Border Force 
για υπολογισμό των δασμών και των φόρων που πρέπει να πληρωθούν.    
 
Η αποφυγή από τον ταξιδιώτη της δήλωσης των υπερβαλλόντων ειδών μπορεί να επιφέρει την επιβολή 
προστίμων. 

Ομαδοποίηση ατομικών ορίων για οικογένειες που αφικνούνται στην Αυστραλία 
Τα μέλη οικογενειών δικαιούνται να ομαδοποιήσουν τις εκπτώσεις τους με την προϋπόθεση ότι φτάνουν με την 
ίδια πτήση/ταξίδι και η επιλεξιμότητά τους αξιολογείται (π.χ. γίνεται στα σύνορα) για όλους μαζί.    
 
Για παράδειγμα: μια οικογένεια τεσσάρων ατόμων (2 ενήλικοι και 2 παιδιά) δικαιούνται να φέρουν: 

• 4.5 λίτρα αλκοολούχων ποτών (2 x επιτρεπόμενο όριο ενηλίκου 2.25 litres  = 4.5 λίτρα) 

• 50 τσιγάρα (2 x επιτρεπόμενο όριο ενηλίκου 25 τσιγάρα = 50 τσιγάρα) συν 2 x ανοιγμένα πακέτα 

• $2,700 αξία γενικών ειδών (περιλαμβανομένων δώρων, σουβενίρ, φωτογραφικές μηχανές, ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός, δερμάτινα είδη, κοσμήματα, ρολόγια και αθλητικά είδη) (2 x επιτρεπόμενο όριο γενικών ειδών 
ενηλίκου ($900) + 2 x επιτρεπόμενο όριο γενικών ειδών ταξιδιώτη κάτω των 18 ετών ($450)). 

 
Η ομαδοποίηση των επιτρεπόμενων ορίων έκπτωσης αφορολογήτων μπορεί να ισχύσει επίσης στις 
περιπτώσεις κοινής ιδιοκτησίας. Για παράδειγμα, αν αδελφός και αδελφή ταξιδεύουν μαζί και αγοράζουν μαζί 
κάποιο είδος – και μπορούν να αποδείξουν (π.χ. με απόδειξη αγοράς) την κοινή ιδιοκτησία—είναι δυνατόν να 
ομαδοποιήσουν την έκπτωση του αφορολογήτου τους. 
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Επιστρέφοντας στην Αυστραλία με είδη που υπόκεινται στις προβλέψεις του 
Tourist Refund Scheme (TRS)   
 
Αν ο ταξιδιώτης επιστρέφει στην Αυστραλία με είδη για τα οποία είχε ζητήσει επιστροφή χρημάτων GST 
σύμφωνα με το TRS κατά την αναχώρηση, πρέπει να δηλώσει αυτά τα είδη στην Ερώτηση 3 στην Incoming 
Passenger Card αν η αξία τους υπερβαίνει την έκπτωση επιβάτη των AUD$900.      

Οι επιστροφές GST που λαμβάνονται για είδη που υπερβαίνουν την έκπτωση επιβάτη θα πρέπει να 
ξαναπληρωθούν αν τα είδη επιστρέφουν στην Αυστραλία.   
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