
Konsesi bebas bea bagi pelancong 
Para pelancong internasional, termasuk anggota awak kapal atau pesawat, yang datang ke Australia 
berhak mendapatkan sejumlah konsesi untuk barang tertentu. Konsesi bebas bea akan berlaku asalkan 
barang tersebut untuk pemakaian pribadi dan merupakan milik pelancong tersebut sebagai bagian dari 
bagasi jinjing atau bagasi terdaftar mereka. 

Barang pribadi bebas dari bea dan pajak jika: 

• dimiliki dan digunakan oleh pelancong di luar negeri selama 12 bulan atau lebih sebelum tiba di
Australia, atau

• diimpor untuk sementara (jaminan dalam bentuk uang tunai atau garansi bank mungkin diminta oleh
Departemen Imigrasi dan Perlindungan Perbatasan).

Dapat berlaku pembatasan untuk barang-barang lain, termasuk barang yang dibeli di luar negeri dan di toko 
bebas bea saat tiba di Australia. Ketika seorang penduduk Australia membeli barang di toko bebas bea saat 
mereka bepergian ke luar Australia, maka barang-barang tersebut dapat dikenakan bea atau pajak saat 
mereka kembali. 

Catatan: Konsesi yang berbeda berlaku untuk penumpang dan awak kapal/pesawat. 

Konsesi untuk penumpang 
Penumpang berhak membawa kembali barang umum, alkohol dan tembakau bebas dari bea dan/atau 
pajak sebagai berikut: 

• pakaian dan alas kaki pribadi (tidak termasuk pakaian dari bulu)

• barang untuk kebersihan atau perawatan diri pribadi (tidak termasuk konsentrat parfum)

• barang yang dibawa kembali oleh penduduk Australia yang dibawa keluar dari Australia saat berangkat,
kecuali barang yang dibeli secara bebas bea atau pajak saat meninggalkan Australia atau telah
mendapat pengembalian uang berdasarkan Tourist Refund Scheme (TRS/Skema Pengembalian Uang
Wisatawan

• barang yang dibawa ke Australia oleh pengunjung yang akan dibawa keluar dari Australia saat
keberangkatan

• barang pribadi (termasuk pakaian dari bulu) yang telah dimiliki dan digunakan oleh pelancong tersebut
selama 12 bulan sebelum diimpor

• barang-barang lain dengan harga pembelian total tidak melebihi AUD$900 per orang dewasa dan
AUD$450 per anak (produk alkohol dan tembakau tidak termasuk dalam konsesi AUD$900 ini)

• 2,25 liter minuman beralkohol untuk setiap penumpang berusia 18 tahun atau lebih

• 25 gram tembakau dalam bentuk apapun (rokok, daun lepas, dll.), setara dengan sekitar 25 batang
rokok, ditambah satu pak yang telah terbuka, untuk setiap penumpang berusia 18 atau lebih.

Konsesi untuk anggota awak kapal/pesawat 
Anggota awak kapal/pesawat berhak atas konsesi berikut: 
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• Barang-barang pakaian, kebersihan dan perawatan diri pribadi seperti perlengkapan mandi (tidak 
termasuk pakaian dari bulu dan konsentrat parfum) 

• barang yang dibawa oleh awak kapal/pesawat dan akan dibawa keluar dari Australia saat 
keberangkatan 

• barang lainnya dengan harga beli total tidak melebihi AUD$450 

• 2,25 liter minuman beralkohol untuk setiap anggota awak kapal/pesawat yang berusia 18 tahun ke atas, 
dan 

• 25 gram tembakau dalam bentuk apapun (rokok, daun lepas, dll.), setara dengan sekitar 25 batang 
rokok, ditambah satu pak yang telah terbuka, untuk setiap anggota awak kapal/pesawat yang berusia 
18 tahun atau lebih. 

Para awak kapal/pesawat tidak bisa menggabungkan konsesi mereka. 

Jika melebihi batasan bebas bea 
Jika pelancong melebihi batasan bebas bea Australia, maka bea dan pajak akan berlaku untuk semua 
barang dalam jenis tersebut (barang umum, alkohol atau tembakau), bukan hanya barang yang melebihi 
batas. 

Jika pelancong memiliki barang yang melebihi konsesi bebas bea, mereka harus melaporkan barang 
tersebut dan memberikan bukti pembelian kepada petugas Dinas Perbatasan Australia untuk penghitungan 
bea dan pajak yang harus dibayar. 

Jika pelancong tidak melaporkan barang miliknya yang melebihi batasan, maka dapat dikenakan denda. 

Penggabungan alokasi masing-masing orang dalam 
rombongan keluarga yang masuk ke Australia 
Rombongan keluarga berhak menggabungkan konsesi mereka dengan syarat anggota keluarga tersebut 
tiba dalam penerbangan/pelayaran yang sama, dan akan diperiksa kelayakannya (yaitu diproses di 
perbatasan) secara bersama-sama. 

Misalnya: keluarga dengan empat orang (2 orang dewasa dan 2 anak) berhak untuk membawa: 

• 4,5 liter minuman beralkohol (2 x alokasi alkohol untuk dewasa 2,25 liter = 4,5 liter) 

• 50 batang rokok (2 x alokasi tembakau untuk dewasa 25 batang rokok = 50 batang rokok) ditambah 2 x 
pak yang telah terbuka 

• barang umum senilai $2.700 (termasuk oleh-oleh, cinderamata, kamera, peralatan elektronik, barang 
kulit, perhiasan, jam tangan dan barang olah raga) (2 x alokasi barang umum untuk orang dewasa 
($900) + 2 x alokasi barang umum untuk pelancong di bawah 18 tahun ($450)). 

Penggabungan alokasi konsesi bebas bea dapat juga diberikan dalam kasus kepemilikan bersama. 
Misalnya, jika dua kakak beradik yang bepergian bersama-sama membeli satu barang bersama, dan 
memiliki dokumen (misalnya, tanda terima atau bukti pembelian) untuk membuktikan kepemilikan bersama 
– maka mereka dapat menggabungkan konsesi bebas bea mereka. 

Kembali ke Australia dengan barang yang termasuk 
dalam ketentuan Tourist Refund Scheme 
(TRS/Skema Pengembalian Uang Wisatawan) 
Jika pelancong kembali ke Australia dengan barang-barang yang pengembalian pajak layanan 
pemerintahnya (GST) telah mereka klaim menurut TRS saat keberangkatan, maka mereka harus 
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melaporkan barang-barang tersebut dalam Pertanyaan 3 pada Kartu Kedatangan Penumpang (Incoming 
Passenger Card) jika nilainya melebihi konsesi penumpang sebesar AUD$900. 

Pengembalian uang GST yang telah diterima atas barang-barang yang melebihi konsesi penumpang harus 
dibayar ulang jika barangnya dibawa ke Australia. 

 
 




