
Người đi du lịch—khoản chiết giảm 
miễn thuế hàng hóa
Người đi du lịch quốc tế, bao gồm cả phi hành đoàn, đến Úc sẽ được hưởng một số khoản chiết giảm 

đối với hàng hóa. Các khoản chiết giảm miễn thuế hàng hóa sẽ được áp dụng với điều kiện hàng hóa là 
để cho cá nhân sử dụng và là đồ đạc của người đi du lịch trong hành lý xách tay lên máy bay hoặc 

hành lý ký gửi. 

Hàng hóa cá nhân sẽ được miễn thuế hàng hóa và thuế nếu là: 

 đồ đạc của người đi du lịch và người đi du lịch đã sử dụng ở nước ngoài trong thời gian từ 12

tháng trở lên trước khi đến Úc, hoặc

 tạm thời nhập khẩu (Bộ Di trú và Biên phòng có thể yêu cầu hình thức bảo đảm bằng tiền mặt

hoặc ngân hàng bảo lãnh.

Các hàng hóa khác có thể bị hạn chế, kể cả những hàng hóa mua ở nước ngoài và tại các cửa hàng 

miễn thuế hàng hóa khi đến Úc. Khi cư dân mua hàng tại các cửa hàng miễn thuế hàng hóa khi rời Úc, 
hàng hóa đó có khi phải chịu thuế hàng hóa hoặc thuế khi họ quay trở về. 

Lưu ý: Hành khách và phi hành đoàn được hưởng các khoản chiết giảm khác. 

Các khoản chiết giảm dành cho hành khách 

Hành khách được phép đem về hàng hóa thông thường, rượu và thuốc lá miễn thuế hàng hóa và/hay 
thuế dưới đây: 

 quần áo và giày dép cá nhân (không kể trang phục lông thú)

 sản phẩm vệ sinh hoặc chải chuốt cá nhân (không kể dầu thơm đậm đặc)

 hàng hóa cư dân mang về những thứ họ đã mang ra khỏi nước Úc khi xuất cảnh, ngoại trừ hàng

hóa được miễn thuế hàng hóa hoặc thuế khi rời Úc hoặc được hoàn trả theo Chương trình Hoàn
Thuế cho Du khách

 hàng hóa du khách đem vào Úc và đem ra khỏi Úc khi họ đi về

 hàng hóa cá nhân (kể cả trang phục lông thú) mà người đi du lịch đã sở hữu và sử dụng trong thời

gian 12 tháng trước khi nhập khẩu

 các mặt hàng khác với tổng giá mua không quá 900 đô-la Úc đối với mỗi người lớn và 450 đô-la Úc

đối với mỗi trẻ em (sản phẩm rượu và thuốc lá không tính vào khoản chiết giảm 900 đô-la Úc này)

 2,25 lít đồ uống có cồn đối với mỗi hành khách từ 18 tuổi trở lên

 25 gam thuốc lá bất kỳ loại nào (thuốc lá, thuốc vấn, v.v.), tương đương khoảng 25 điếu thuốc,

cộng thêm một gói đã mở đối với mỗi hành khách từ 18 tuổi trở lên.

Các khoản chiết giảm dành cho phi hành đoàn 

Các thành viên phi hành đoàn hội đủ các điều kiện đối với những mặt hàng dưới đây: 
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 các mặt hàng quần áo, vệ sinh và chải chuốt cá nhân như đồ vệ sinh cá nhân (không kể trang phục 
lông thú và dầu thơm đậm đặc) 

 hàng hóa mà các thành viên phi hành đoàn mang vào rồi sẽ đem ra khỏi Úc khi khởi hành 

 các mặt hàng khác với tổng giá mua không quá 450 đô-la Úc 

 2,25 lít đồ uống có cồn đối với mỗi thành viên phi hành đoàn từ 18 tuổi trở lên, và 

 25 gam thuốc lá bất kỳ loại nào (thuốc lá, thuốc vấn, v.v.), tương đương khoảng 25 điếu thuốc, 

cộng thêm một gói đã mở đối với mỗi thành viên phi hành đoàn từ 18 tuổi trở lên. 

Phi hành đoàn không thể gộp chung các khoản chiết giảm của họ. 

Vượt quá mức giới hạn miễn thuế hàng hóa 

Nếu vượt qua các mức giới hạn miễn thuế hàng hóa của Úc, người đi du lịch sẽ bị tính thuế hàng hóa 

và thuế đối với toàn bộ các mặt hàng của loại hàng hóa đó (hàng hóa thông thường, rượu hoặc thuốc 
lá), không chỉ các hàng hóa vượt quá mức giới hạn mà thôi. 

Nếu có bất cứ hàng hóa nào vượt quá mức chiết giảm miễn thuế hàng hóa, người đi du lịch phải khai 

báo hàng hóa và xuất trình bằng chứng cho nhân viên Lực lượng Biên phòng Úc để tính toán bất kỳ 
khoản thuế hàng hóa và thuế nào mà họ phải đóng. 

Người đi du lịch không kê khai hàng hóa vượt mức giới hạn mà họ sở hữu có thể bị phạt. 

Gộp chung các khoản được phép cá nhân của gia đình đi chung nhóm 
nhập cảnh vào Úc 

Gia đình đi chung nhóm được quyền gộp chung các khoản chiết giảm của họ với điều kiện là các thành 
viên trong gia đình đi cùng chuyến bay/chuyến đi và được đánh giá rằng họ hội đủ điều kiện chung với 

nhau (nghĩa là làm thủ tục tại biên giới). 

Ví dụ: một gia đình gồm bốn người (2 người lớn và 2 trẻ em) được quyền đem vào: 

 4,5 lít đồ uống có cồn (2 x phần 2,25 lít rượu được cho phép của người lớn = 4,5 lít) 

 50 điếu thuốc lá (2 x phần 25 điếu thuốc lá được cho phép của người lớn = 50 điếu thuốc lá) cộng 

2 x gói đã mở 

 Hàng hóa thông thường trị giá 2.700 đô-la (gồm quà tặng, đồ lưu niệm, máy ảnh, đồ điện tử, hàng 

da, đồ trang sức, đồng hồ và đồ thể thao) (2 x phần hàng hóa thông thường được cho phép của 
người lớn (900 đô-la) + 2 x phần hàng hóa thông thường được cho phép của người đi du lịch dưới 

18 tuổi (450 đô-la)). 

Quy chế gộp chung các khoản chiết giảm miễn thuế hàng hóa cũng có thể được áp dụng trong trường 

hợp sở hữu chung. Ví dụ, nếu một người anh và chị/em gái đi du lịch chung với nhau, rồi mua chung 

một món hàng–và có giấy tờ (ví dụ như biên lai) để chứng minh quyền sở hữu chung–họ có thể gộp 
chung các khoản chiết giảm miễn thuế hàng hóa của họ. 

Các quy định đối với trường hợp quay trở về Úc và đem theo hàng hóa 
thuộc Chương trình Hoàn Thuế cho Du khách (TRS)  

Nếu người đi du lịch quay trở về Úc và đem theo hàng hóa mà họ đã xin hoàn thuế GST theo chương 

trình TRS khi đi, họ phải khai báo những hàng hóa đó tại Câu hỏi 3 trên Phiếu Hành khách Nhập cảnh 
(Incoming Passenger Card) nếu giá trị hàng hóa vượt quá mức chiết giảm 900 đô-la Úc đối với hành 

khách. 

Khoản hoàn thuế GST đã được hưởng đối với hàng hóa vượt quá mức chiết giảm dành cho hành khách 

sẽ phải nộp lại nếu đưa hàng hóa đó vào Úc. 
 




