
 
 
 

(Mặt A)  Hải quan Nhật Bản 

Mẫu tờ khai: C 5360-K 

TỜ KHAI HẢI QUAN 
Áp dụng cho hàng xách tay và hành hóa không cùng chuyến 

 

 

Số hiệu chuyến bay / Tên tàu 
 
 

Ngày nhập cảnh 

Họ và tên 

Địa chỉ hiện tại 
(nơi ở tại Nhật 
Bản) 
 

Quốc tịch 

Năm Tháng Ngày 
Ngày tháng năm sinh 
 
 

Số hộ chiếu 
 
Số thành viên gia 
đình đi cùng 

 

※Vui lòng đánh dấu "✓" vào ô tương ứng cho các câu hỏi sau. 

Tôi xin cam đoan nội dung trong tờ khai là đúng. 
Ký tên 

《Lưu ý》 

Theo quy định pháp luật, cần khai báo hải quan và tiến hành kiểm tra cần 

thiết đối với những hàng hóa xách tay hoặc hàng hóa gửi không cùng 
chuyến mang vào Nhật Bản như hàng hóa mua tại cửa hàng miễn thuế khi 
xuất cảnh khỏi Nhật Bản hay khi đến Nhật Bản hoặc tại nước ngoài, hàng 
hóa được nhờ giữ hộ v.v. Trường hợp có hành vi bất hợp pháp như 

bỏ sót không khai hoặc khai sai sẽ bị xử lý. 

3. Hành lý không cùng chuyến 
Ông/Bà có hàng hóa không mang theo khi nhập cảnh nhưng được gửi riêng 
qua đường bưu điện hay theo đường vận chuyển khác (bao gồm đồ đạc 
chuyển nhà) hay không? 

Có ( kiện) Không 
 

＊ Trường hợp chọn "Có", vui lòng nộp cho hải quan 2 bản khai này trong 

đó đã điền thông tin về hàng hóa xách tay khi nhập cảnh vào Mặt B để đ 
ược hải quan kiểm tra. (giới hạn đối với hàng hóa được nhập khẩu trong v 
òng 6 tháng sau khi nhập cảnh). 
Tờ khai đã xác nhận được dùng khi thông quan hàng hóa gửi không cùng 
chuyến. 

＊Nếu chọn "Có", vui lòng nộp Tờ khai xuất nhập khẩu hàng hóa 
xách tay (cách thức thanh toán v.v.) điền riêng. 

Có Không 2. Ông/Bà có mang theo tiền mặt, chứng khoán 

có giá trị tương đương 1 triệu yên trở lên hoặc 

kim loại quý với trọng lượng trên 1kg hay không? 

1. Ông/Bà có hành lý sau đây hay không? Có Không 

 
① Hàng hóa cấm mang vào Nhật Bản như ma túy, 

súng, thuốc nổ v.v. (tham khảo Mục 1 Mặt B) 
② Hàng hóa bị hạn chế mang vào Nhật Bản như 

sản phẩm từ thịt, rau, trái cây, động thực vật v.v. 
(tham khảo Mục 2 Mặt B) 

③ Vàng thỏi hoặc sản phẩm từ vàng 
④ Hàng hóa, quà lưu niệm, quà được tặng và hàng 

hóa khác vượt quá mức hạn được miễn thuế 
(tham khảo Mục 3 Mặt B) 

⑤ Hàng hóa thương mại, hàng mẫu 
⑥ Hàng hóa do người khác nhờ mang hộ (bao gồm 
đồ để vận chuyển như va li hay đồ tương tự, 
hàng hóa được đưa cho nhưng không rõ lý do) 

 
＊Nếu chọn "Có" cho một trong những câu hỏi trên, vui lòng điền thông tin 
về hàng hóa mang theo khi nhập cảnh tại Mặt B. 

Dưới 6 tuổi 

…..người 

Từ 6 đến dưới 20 tuổi 

…..người 

Từ 20 tuổi trở lên 

…..người 

Nghề nghiệp 

) ( Điện thoại 

Cách đọc 

Ngày Tháng Năm 

Nơi đi 

Vui lòng điền các thông tin dưới đây và thông tin ở mặt sau rồi nộp 
cho cán bộ hải quan. Trường hợp kiểm tra hải quan đồng thời cho 
cả gia đình, chỉ cần một người đại diện nộp một bản. 



 
 

(Mặt B) 

* Vui lòng điền thông tin về hàng hóa xách tay mang 
theo khi nhập cảnh vào bảng sau. (Không cần điền 
nếu tất cả các câu hỏi trong Mục 1 và Mục 3 của Mặt 
A đều lựa chọn là "Không"). 
Lưu ý: 
Trong cột "Hàng hóa khác", chỉ điền những hàng hóa được bản thân 
người nhập cảnh và kê khai (bao gồm gia đình đi cùng) sử dụng cho 
mục đích cá nhân và không cần điền nếu tổng giá trị thị trường tại nước 
ngoài của mỗi mặt hàng không quá 10.000 yên. Ngoài ra, không cần đ 
iền thông tin hàng hóa không cùng chuyến. 

1. Hàng hóa chính bị cấm mang vào Nhật Bản 

1. Ma túy, thuốc hướng thần, cần sa, thuốc phiện, chất kích thích, 
MDMA, thuốc được chỉ định v.v. 

2. Các loại súng như súng ngắn, đạn và các bộ phận của súng ngắn 
3. Thuốc nổ, thuốc súng, vật liệu vũ khí sinh học, tác nhân gây bệnh 

(vi khuẩn bệnh than v.v.) 
4. Hàng giả (tiền tệ, tiền giấy, chứng khoán có giá, thẻ tín dụng v.v.) 
5. Tạp chí đồi trụy, DVD đồi trụy, khiêu dâm trẻ em v.v. 
6. Hàng hóa xâm hại quyền sở hữu trí tuệ 

(hàng hiệu giả, hàng nhái v.v.) 

2. Hàng hóa bị hạn chế mang vào Nhật Bản 

1. Súng săn, súng hơi, các loại dao kiếm (kiếm Nhật v.v.) 
2. Động thực vật và các sản phẩm khác (cá sấu, rắn, rùa cạn, ngà voi, 

xạ hương, xương rồng v.v.) bị hạn chế nhập khẩu theo Công ước 
Washington 

3. Động thực vật sống, sản phẩm từ thịt (xúc xích, thịt khô các loại), rau, 
trái cây, gạo v.v. cần kiểm dịch trước. 

＊ Cần xác nhận trước tại Quầy kiểm dịch động thực vật. 

3. Giới hạn miễn thuế (trên đầu người, ngoại trừ tổ bay/thuyền viên) 
 

･Rượu: 3 chai (chuyển đổi theo tỉ lệ 760ml/chai) 

･Thuốc lá điếu: 200 điếu (không phân biệt xuất xứ Nhật Bản hay nước 

ngoài) 
＊Không áp dụng miễn thuế đối với mặt hàng rượu và thuốc lá đối với người 
dưới 20 tuổi. 

･Hàng hóa có tổng giá trị thị trường tại nước ngoài trong vòng 

200.000 yên (chỉ áp dụng với hàng hóa sử dụng vào mục đích cá nhân 
của người nhập cảnh). 
＊Giá trị thị trường tại nước ngoài là giá bán lẻ thông thường tại nước ngoài 
(giá mua).. 
＊Nếu một mặt hàng có giá vượt quá 200.000 yên thì sẽ bị đánh thuế 
trên toàn bộ giá trị của mặt hàng đó. 

＊Trẻ em dưới 6 tuổi chỉ được miễn thuế đối với những hàng hóa do chính trẻ 
em đó sử dụng như đồ chơi v.v. 

 
Cảm ơn Ông/Bà đã hợp tác hoàn thành Tờ khai hải quan áp dụng cho 

hàng xách tay và hàng hóa không cùng chuyến. Theo quy định pháp 

luật, tất cả các đối tượng nhập cảnh (trở về) Nhật Bản cần nộp tờ khai 

này cho hải quan. Mong tiếp tục nhận được sự hợp tác của Ông/Bà 

khi tiến hành kiểm tra hải quan. 

 

Rượu  chai ＊Dành cho c 
án bộ hải 
quan  

Thuốc lá 

Thuốc lá điếu 
 

điếu 

Thuốc lá điện tử  hộp 

Xì gà  điếu 

Loại khác  g 

Nước hoa  oz 

Hàng hóa khác Số lượng Giá 

   

   

   

   

   

   

＊Dành cho cán bộ hải quan 
Yên 


